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RESUMO 
 
 

Trata o presente trabalho de verificar a adequabilidade de método multicritério na 

proposição de suporte metodológico passível de ser utilizado na realização e na avaliação de 

auditorias ambientais obrigatórias. 

Os métodos multicritério são muito utilizados na comparação de alternativas, quando 

existem múltiplos objetivos. Como instrumento de auxílio à tomada de decisão, favorecem a 

escolha de alternativas de forma mais eficiente e racional.  

Após estudos preliminares realizados, foram escolhidos os métodos multicritério ME-

MCDM - Multi Expert - Multi Criteria Decision Making e o ELECTRE TRI, para formulação do 

referido suporte. 

Embora de natureza genérica, o suporte desenvolvido teve como caso de aplicação a 

auditoria ambiental de duas ETEs (estações de tratamento de esgotos) da Companhia de Água 

e Esgotos de Brasília (CAESB), que possuíam graus bastante diferenciados de desempenhos 

ambientais. O método ELECTRE TRI determina a definição de um certo número de auditorias 

de ETEs (auditorias fictícias), de performances ambientais diversas, para servirem como 

padrões de referência. O ME-MCDM foi escolhido em face de duas de suas características: a) a 

de propiciar uma avaliação global agregada de uma situação e b) a de utilizar uma escala não 

numérica para avaliação dos critérios, o que pareceu ser fator pertinente, considerando-se que 

os critérios ambientais, muitas vezes, podem não ser precisamente mensuráveis.  

Para a formulação desse suporte, houve estabelecimento de 9 critérios de auditoria, 

com pesos específicos, e o uso dos limiares p, q e v, sendo p o limiar de preferência, q o de 

indiferença e v o de veto (não-comparabilidade). Esses limiares estabelecem as relações de 

preferência entre as avaliações.  

Após a formulação desse suporte, houve seu teste nas ETEs da CAESB, a partir da 

realização de auditorias ambientais por dois grupos independentes de auditores. 

Com a realização desse teste, verificou-se a pertinência do suporte metodológico 

para uso em estações de tratamento de esgotos. 

Em seguida, após testes de parâmetros e análises de sensibilidade, chegou-se ao 

conjunto de resultados que permitiu avaliar a pertinência das diferentes abordagens adotadas. 
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ABSTRACT 
 
 

This Dissertation attempts to verify the adequateness of a mulcriteria method in the 

proposition of a susceptible methodological support to be used in carrying out and evaluating 

compulsory environmental auditing. 

Multicriteria methods are often used to compare alternatives, when there are multiple 

objectives. As an aid instrument in decision-making, they help us choose alternatives in a more 

efficient and rational way. 

After carrying out preliminary studies, the Multicriteria methods ME-MCDM - Multi 

Expert - Multi Criteria Decision Making and ELECTRE TRI were chosen to formulate the above-

mentioned support. 

Although being of a generic nature, the support developed was tested in the 

environmental auditing of two waste treatment plants of CAESB ( Brasília Water and Sewage 

Company), with very different degrees of environmental performance. The ELECTRE TRI 

method establishes a certain number of environmental auditing of waste treatment plants 

(fictions auditings), of different environmental performance, to serve as standard. The ME-

MCDM was chosen for two of its characteristics: a) that of providing an aggregated global 

evaluation of a situation and b) that of using a non-numeric scale for evaluating the criteria, 

which seemed to be a pertinent factor, considering that, very often, the environmental criteria 

can not be measured precisely. 

To formulate this support, nine auditing criteria were established with specific weights, 

and the use of thresholds p, q and v, with p as the preference threshold, q as the indifference 

threshold and v as that of veto threshold (non-comparability). These establish the preference 

relationships between the evaluations. 

After formulating this support, it was tested in the waste treatment plants of CAESB, 

through environmental auditing carried out by two independent groups of auditors. 

With this test, the pertinence of the methodological support for use in waste treatment 

plants was observed. 

After parameter tests and sensitivity analyses, the results obtained made it possible to 

evaluate the pertinence of the different approaches adopted. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

 

A Auditoria Ambiental - AA - é um instrumento de gestão ambiental de origem 

relativamente recente. Foi formulada e difundida pelos Estados Unidos da América, no final 

da década de 70, a partir da iniciativa de empresas privadas. Na década de 80, houve sua 

disseminação para o Canadá e países europeus, por meio de filiais de empresas norte-

americanas. 

Auditoria Ambiental pode ser conceituada como o procedimento formal de exame 

e avaliação do comportamento de um empreendimento em relação ao meio ambiente 

(Machado, 1995). 

Quando o escopo da auditoria ambiental é definido entre empreendedor e auditor, 

que estabelece diretrizes e princípios gerais da AA, a auditoria é denominada voluntária. 

Entretanto, diferentemente dos países europeus, dos EUA e do Canadá, o Brasil 

instituiu, também, a realização de auditorias ambientais obrigatórias para empresas com 

elevado potencial poluidor e degradador do meio ambiente.  

Os instrumentos legais vigentes referentes à matéria foram definidos para esferas 

estadual e municipal. No âmbito federal, um Projeto de Lei, dispondo sobre o tema, 

encontra-se em tramitação, no Congresso Nacional, desde 1992. 

Com o advento da exigência da utilização de auditorias ambientais, no âmbito 

federal, vislumbra-se um crescimento significativo do número de empresas que passarão a 

utilizar esse instrumento. Dessa forma, acredita-se que o estabelecimento de uma 

abordagem analítica de avaliação para as AAs, em substituição às tradicionais abordagens 

de caráter mais subjetivo, contribuiria para um uso mais eficiente desse instrumento de 

gestão. 

O objetivo deste trabalho é averiguar a possibilidade de uso de método 

multicritério na realização e na avaliação de auditorias ambientais obrigatórias, a partir da 

proposição de suporte metodológico específico. Para verificar a aplicabilidade desse 

suporte, decidiu-se pela realização de auditorias ambientais em Estações de Tratamento de 

Esgotos - ETEs. 

Considerando-se a inexistência de um parque industrial desenvolvido no Distrito 

Federal, onde houvesse empreendimentos para os quais pudesse ser realizado o teste do 

suporte metodológico, optou-se pela realização das auditorias ambientais em estações de 

tratamento de esgotos - ETEs da Companhia de Água e Esgotos de Brasília - CAESB. 

Ressalta-se que essa decisão considerou, também, tanto o fato da CAESB estar buscando 

a Certificação Ambiental de uma de suas unidades, quanto o aspecto da empresa já haver 
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definido sua política ambiental, procurando consolidar uma posição de destaque no cenário 

nacional de saneamento. 

O fato de uma ETE se constituir em empreendimento cujo objetivo principal é 

reduzir a poluição não elimina a necessidade de se proceder a auditorias ambientais, vez 

que problemas específicos de poluição podem passar a ocorrer com a implementação e a 

operação de uma ETE, principalmente problemas relacionados à concentração de grande 

volume de esgotos em um mesmo local. 

Nesse sentido, decidiu-se por realizar auditorias ambientais em duas ETEs, que 

apresentassem desempenhos ambientais diferentes, de forma que fosse possível realizar 

comparações entre os resultados obtidos. Assim sendo, após várias reuniões com 

representantes da CAESB, decidiu-se pela realização das auditorias ambientais nas ETEs, 

denominadas neste trabalho, de ETE-N e ETE-S.  

Em realidade, as auditorias ambientais envolvem situações de conflito de 

interesses nas avaliações, causados pela limitação dos recursos naturais, pela 

multiplicidade de atores e pela existência de objetivos não-quantificáveis. Segundo Barbosa 

(1997), estas são, também, características que indicam a utilização de métodos multicritério. 

Dessa forma, decidiu-se pelo uso desses métodos, em especial o ME-MCDM - Multi Expert - 

Multi Criteria Decision Making e o ELECTRE TRI, para formulação do suporte metodológico, 

objeto desta pesquisa. 

No contexto dessa hipótese geral, foram formuladas três hipóteses específicas: 

1. o desenvolvimento de um suporte metodológico, de caráter analítico, para 

realização de auditorias ambientais obrigatórias é de utilidade para os 

diferentes usuários desse instrumento de gestão ambiental; 

2. os métodos multicritério de auxílio à decisão se mostram pertinentes como 

ferramenta para os diferentes decisores confrontados com uma auditoria 

ambiental, em especial para o órgão ambiental que, no caso das AAs 

obrigatórias, é responsável pela aprovação ou não da auditoria de 

determinado empreendimento; 

3. os métodos multicritério auxiliam, também, os órgãos ambientais e os 

empreendedores na definição de um plano de intervenção caso se deseje 

melhorar o desempenho ambiental do empreendimento auditado (Plano de 

Ação de Melhorias). 

O desenvolvimento desta investigação está organizado segundo capítulos 

descritos a seguir: 

Os capítulos 1 e 2 tratam, respectivamente, da Introdução e dos Objetivos do 

Trabalho. O capítulo 3, intitulado "A Natureza do Problema", aborda as questões 

relacionadas à complexidade da questão ambiental, a evolução dos instrumentos de gestão 
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e os aspectos inerentes à auditoria. O capítulo 4 traz a metodologia utilizada no trabalho, 

que compreendeu: pesquisa bibliográfica sobre os temas “auditorias ambientais” e “métodos 

multicritério”; o estudo de 19 casos de auditorias ambientais; o desenvolvimento de um 

suporte metodológico para realização de auditorias ambientais e o teste desse suporte em 

duas estações de tratamento de esgotos da Companhia de Água e Esgotos de Brasília - 

CAESB.  

O capítulo 5 apresenta a fundamentação teórica da pesquisa, com informações 

sistematizadas sobre auditorias ambientais, sobre os métodos multicritério e sobre a 

questão do tratamento de esgotos. 

O capítulo 6 apresenta todas as aplicações realizadas com os métodos 

multicritério escolhidos nesta pesquisa. No capítulo 7, são apresentados os resultados 

alcançados com a aplicação dos métodos multicritério no caso da CAESB. No último 

capítulo, são apresentadas as conclusões do trabalho, além de recomendações para 

estudos posteriores. 
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2 - OBJETIVOS DA PESQUISA  
 
 

Esta pesquisa tem como objetivo geral verificar a adequabilidade de método 

multicritério na proposição de suporte metodológico suscetível de ser utilizado na realização 

e na avaliação de auditorias ambientais obrigatórias. 

Como objetivos específicos, pretende-se, também: 

-  propiciar a interessados no processo de AA (auditores, empresas 

auditadas, poder público, empresas de consultorias, organizações não-

governamentais) a adoção de um suporte metodológico que auxilie a 

sua participação no processo de auditoria ambiental;  

-  avaliar a potencialidade dos métodos multicritério de auxílio à decisão 

para promover avaliação global do desempenho ambiental de 

empreendimentos ou instituições. 

Além dos objetivos explicitados, é provável que este trabalho possa vir a ter 

desdobramentos relacionados com: 

-   avaliação dos riscos/potencialidades da AA como instrumento de gestão 

ambiental em implementação no Brasil; 

-   a possibilidade de auxiliar o poder público na formulação de políticas, a 

partir dos resultados de AAs obtidas a médio e longo prazos; 

- propiciar aos órgãos de meio ambiente a adoção de suporte 

metodológico que auxilie: 

• na estruturação de Termos de Referência - TR específicos ao  

tipo de empreendimento a ser auditado; 

• na avaliação dos resultados obtidos pelas auditorias ambientais. 
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3 - A NATUREZA DO PROBLEMA 
 
 
3.1 - A COMPLEXIDADE DA QUESTÃO AMBIENTAL 
 

 

A expressão meio ambiente é, segundo alguns autores, redundante. De acordo 

com Coimbra (1985), a palavra meio tem uma “conotação espacial, geométrica” que pode 

ser exemplificada quando se faz referência a alguma coisa ou a alguém que se encontra 

inserido (ou no meio). Quanto à palavra ambiente, o autor recorre à etimologia para explicar 

sua origem, salientando que é composta por dois vocábulos latinos: a preposição amb(o) 

(ao redor, à volta) e o verbo ire (ir). Assim sendo, AMBIENTE significa “ir à volta”, ou seja, é 

tudo o que rodeia determinado ponto ou ser”.  A expressão meio ambiente, o autor define 

como:  

“o conjunto dos elementos físico-químicos, ecossistemas naturais e sociais 

em que se insere o Homem, individual e socialmente, num processo de 

interação que atenda ao desenvolvimento das atividades humanas, à 

preservação dos recursos naturais e das características essenciais do 

entorno, dentro de padrões de qualidade definidos”. 

Dessa forma, “os constitutivos abióticos dos ecossistemas e a comunidade biótica 

não exaurem o conceito do Meio Ambiente. Há outros elementos e fatores que intervêm no 

meio. Entre eles recebem especial menção as alterações introduzidas pelo Homem” (Ibid). 

Em realidade, esses elementos se encontram estreitamente inter-relacionados, 

condicionados muitas vezes por processos ainda desconhecidos ou de difícil avaliação. 

De outra parte, o conceito de meio ambiente “saudável” ou “degradado” depende 

de valores coletivos, evolutivos no tempo e no espaço, que definem diferentes paradigmas 

da relação homem-natureza. 

Em verdade, para que o homem possa atuar efetivamente na solução dos 

problemas ambientais, é necessário “falar na linguagem do atual paradigma” para, dessa 

forma, “introduzir gradualmente um novo modelo” e ser capaz de dialogar com os 

responsáveis pelos problemas ambientais (Moura, 1996). 

Colby(1989) define cinco paradigmas fundamentais na consideração da relação 

homem-natureza: fronteira econômica, ecologia profunda, proteção ambiental, 

gerenciamento de recursos e ecodesenvolvimento. 

• A relação homem-natureza é extremamente antropocêntrica na 

concepção da fronteira econômica. A ordem dominante é progresso 

a qualquer custo, para que crescimento econômico, com acúmulo de 
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capital, e prosperidade possam ser alcançados e problemas como 

fome, pobreza e doença sejam minimizados. Não existe preocupação 

com a preservação dos recursos naturais, vez que a natureza propicia 

um suprimento infinito de seus recursos (matéria-prima, energia, água, 

solo e ar) e dispõe de capacidade inesgotável de assimilação de 

poluentes. Exemplos dessa concepção de meio ambiente: a 

construção da Transamazônica e o uso indiscriminado de agrotóxicos 

na agricultura, entre outros; 

• Embora com raízes mais antigas, a ecologia profunda pode ser 

considerada, hoje, como uma reação às conseqüências ambientais 

provocadas pelo modelo anterior. É contra o desenvolvimento e 

favorável à harmonia com a natureza, ou seja, é estritamente 

biocêntrica. Outras características desse paradigma podem ser 

citadas, como: promoção da diversidade biológica, economia orientada 

ao não-crescimento e uso de tecnologias simples. Em realidade, a 

tecnologia não é vista como uma forma de progresso desejável. 

Procura-se preservar a natureza, evitando-se seu uso em atividades 

consideradas predatórias, bem como promovendo a criação de 

unidades de conservação e de preservação da natureza. Estações 

Ecológicas e Reservas Biológicas constituem-se em exemplos desse 

paradigma, bem como o surgimento de organizações não-

governamentais de proteção da fauna e da flora; 

• A proteção ambiental surgiu, como paradigma de gestão, no final da 

década de 60, a partir da preocupação dos cientistas em estudar os 

problemas ambientais que estavam geralmente relacionados com a 

poluição ou a destruição de habitats ou de espécies. Privilegia-se o 

conceito de ‘end-of-pipe’, ou seja, a preocupação ambiental limitando-

se ao respeito a padrões de lançamento de efluentes. Essa concepção 

de gestão ambiental pode ser resumida pela expressão: ‘business-as-
usual plus treatment plant’ (ou seja, mantém-se inalterado o 

processo industrial, acrescentando-se uma estação de tratamento de 

efluentes). Por essa concepção, o empresário não mudava o processo 

produtivo, implementando, apenas, uma estação de tratamento de 

efluentes que fosse capaz de propiciar o atendimento a parâmetros de 

lançamento estabelecidos. Esses padrões, definidos pelos órgãos de 

meio ambiente para resolver, em princípio, os problemas causados por 

atividades com grande potencial poluidor, atendiam a motivações de 
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caráter mais econômico e político que científico-ecológico. Em 

realidade, de acordo com esse paradigma, os impactos, provenientes 

da degradação do meio, são considerados como externalidades para a 

economia; 

• No gerenciamento de recursos, paradigma consolidado a partir dos 

anos 70, o relacionamento do homem com a natureza permanece 

extremamente antropocêntrico. Há preocupação maior com os danos 

à saúde provocados pela poluição ambiental e clara compreensão de 

que não só o homem é capaz de afetar a natureza como também a 

natureza é capaz de agir sobre o homem, alterando sua qualidade de 

vida. Dá-se grande ênfase à necessidade de proceder de forma 

racional ao uso dos recursos naturais. Sob esse aspecto, surge a 

preocupação com a eficiência energética, a conservação de recursos 

naturais, a prevenção da poluição e o monitoramento de 

ecossistemas. Produto desse processo foi a formulação do princípio 

do poluidor pagador; 

• O ecodesenvolvimento surgiu como alternativa de desenvolvimento 

ao criticar a modernização industrial. Tem como princípio o 

desenvolvimento integrado do homem com a natureza. Procura 

eliminar a figura do poluidor pagador, por meio da reestruturação da 

economia de acordo com princípios ecológicos, incorporando as 

incertezas inerentes ao meio ambiente e buscando a eqüidade social. 

As incertezas, nesse caso, são incorporadas aos  modelos 

econômicos e aos mecanismos de planejamento, “tornando explícitos 

os critérios sociais, ecológicos e econômicos para o desenvolvimento 

e para o uso da tecnologia”. A reciclagem, o uso de fontes de energia 

limpa e técnicas de conservação de energia, as reservas extrativistas, 

os projetos agroflorestais constituem em exemplo de adoção desse 

paradigma. 

Segundo Sachs (1986), no ecodesenvolvimento, o estilo de desenvolvimento seria 

regido por cada comunidade, a partir das suas características naturais e culturais, bem 

como das suas necessidades a curto e longo prazos. O sucesso dessa concepção será 

diretamente proporcional ao “conhecimento do meio e à vontade de atingir um equilíbrio 

sustentável entre o homem e a natureza”. 

De certo modo, há equivalência entre os conceitos de ecodesenvolvimento e de 

desenvolvimento sustentável, sendo esse último o mais novo paradigma de gestão 

ambiental. Foi conceituado a partir da publicação do documento intitulado Nosso Futuro 
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Comum (1988), ou Relatório Brundtland, vez que a Comissão que o elaborou, em 

atendimento à convocação das Nações Unidas, foi presidida por Gro Harlem Brundtland, à 

época primeira-ministra da Noruega. Este paradigma foi então conceituado como “aquele 

que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as futuras 

gerações atenderem as suas próprias necessidades“ (CMMD, 1988).  

Devido à complexidade intrínseca do meio biofísico, às diferentes formas do 

homem em compreendê-lo e utilizá-lo, bem como às incertezas inerentes às inter-relações 

do homem com este meio, resulta na dificuldade, entre outras, de se fazer julgamentos 

sobre desempenhos ambientais de atividades humanas. Entretanto, é neste contexto de 

complexidade que se vem promovendo a avaliação de empreendimentos com o uso de 

instrumentos de auxílio à tomada de decisão que procuram incorporar as incertezas 

inerentes ao processo, bem como os fatores físicos, bióticos e antrópicos. 

 

 
3.2 - INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL: DO “COMANDO-CONTROLE” À  
        “AUTO-REGULAMENTAÇÃO” 
 
 

A preocupação com os problemas ambientais tem crescido desde meados da 

década de 1960 (Viola, 1996). A experiência adquirida com a avaliação dos grandes 

problemas ambientais ocorridos nessa década, como o da Baía de Minamata no Japão e o 

de poluição da água e do ar em países industrializados, iniciaram os processos de 

conscientização dos problemas ambientais e de recuperação dos ecossistemas degradados. 

Casos como o da despoluição do rio Tâmisa e da melhoria da qualidade do ar na cidade de 

Londres exemplificam bem essa época, que poderia ser denominada como “década da 

conscientização” (Valle,1995). 

Outro marco importante para a conscientização ambiental, no que concerne à  

importância do uso adequado dos recursos naturais não-renováveis, foi a publicação do 

relatório Limits to Growth (Limites do Crescimento), elaborado  por cientistas do Grupo de 

Roma, na década de 60, e publicado em 1972 (Meadows et al., 1978). 

Esse documento advertia sobre os “efeitos catastróficos” que seriam advindos do 

crescimento econômico, a partir da utilização de recursos naturais esgotáveis nos níveis 

praticados e previstos à época. Aconselhava os países a estacionarem seu crescimento 

econômico no patamar onde se encontravam, como forma de salvaguardar a Terra dos 

riscos provenientes desse crescimento.  

O estudo não considerou a possibilidade de avanço tecnológico que poderia 

conduzir a uma maior produtividade no uso dos recursos naturais, como também o direito 

dos países subdesenvolvidos de alcançarem melhores níveis de qualidade de vida. 
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Os anos 70, segundo Valle (1995), constituíram a “década da regulamentação e 

do controle ambiental”. Nesse período, surgiram as primeiras instituições de controle do 

meio ambiente e leis específicas para o controle ambiental, como resultado da Conferência 

de Estocolmo sobre Meio Ambiente, em 1972. 

Segundo Lopes (1994), “a política regulatória prestou-se, adequadamente, às 

demandas preservacionistas dos movimentos ambientalistas de conservação da natureza, 

dado o impacto setorial amplo de suas medidas, ao atingir diversos ramos de atividades 

produtivas dilapidadoras de ecossistemas e, principalmente, por seu aspecto preventivo, ao 

condicionar comportamentos individuais a normas gerais, delimitando (expandindo ou 

reduzindo) as alternativas de decisões individuais possíveis. Sistemas de autorização, 

monitoramento, padrões de qualidade e normas de emissão constituem instrumentos de 

regulamentação ambiental direta”. 

Essa política apresenta duas vertentes: a “ortodoxa” e a “heterodoxa”. A primeira 

seria caracterizada “pela delimitação rígida do universo de escolhas individuais” (p. ex. 

estações ecológicas e reservas ecológicas, nas quais o acesso ao homem é restrito ou 

negado). A segunda vertente caracteriza-se “pela delimitação flexível do universo de 

escolhas individuais”. É o caso dos “parques ecológicos”, que possibilitam o acesso do 

homem inclusive para fins recreacionais. O principal exemplo dessa vertente é o Estudo de 

Impacto  Ambiental, em que a “dimensão preventiva” é elevada “ao grau máximo (em termos 

ambientais), viabilizando a antecipação, pelo Estado, dos efeitos da modificação do 

ambiente” (Moreira, 1992 apud Lopes, 1994). 

No Brasil, a regulamentação ambiental surgiu, principalmente, a partir da Lei 

6938/81 que definiu os objetivos e instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente - 

PNMA e criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. Nesse Sistema, destaca-

se a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, formado por 

representantes da administração pública e da sociedade civil, com as funções de 

assessorar, estudar e propor diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente. 

Os instrumentos da PNMA resultaram na criação do sistema de licenciamento de 

atividades poluidoras e degradadoras do meio ambiente. Esse licenciamento é realizado, 

desde então, pelas instituições ambientais em níveis federal, estaduais e municipais. 

A Resolução CONAMA Nº 001, de 23/01/86, estabeleceu definições, 

responsabilidades, critérios básicos e diretrizes gerais para uso e implementação da 

Avaliação de Impactos Ambientais - AIA, para os setores governamentais e empresariais e 

para a participação do público. Nesse dispositivo legal, são enumerados os 

empreendimentos passíveis de apresentação de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. 
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Na década de 80, observou-se uma globalização1 das preocupações com o meio 

ambiente. Exemplos desse período são o Protocolo de Montreal, que tem como objetivo 

banir os cloro-flúor-carbonos, responsáveis por alterações na camada de ozônio, e o 

relatório Nosso Futuro Comum, publicado em 1987, que disseminou mundialmente o 

conceito de Desenvolvimento Sustentável (Valle, 1995). 

Esse Relatório foi elaborado pela Comissão Mundial do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMD), constituída pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 1983. 

Essa Comissão teve como objetivo “sugerir estratégias para a implementação do 

desenvolvimento sustentável antes do início do próximo século” (Mueller, 1993). 

Diferentemente do relatório anterior (Limites do Crescimento), esse documento 

não apregoa o cessamento do crescimento econômico, mas reconhece a necessidade  dos  

países  pobres  crescerem  economicamente para resolver seus problemas. Acreditam seus 

autores que “há sempre o risco de que o crescimento econômico prejudique o meio 

ambiente”. No entanto, consideram: “os planejadores que se orientam pelo conceito de 

desenvolvimento sustentável terão de trabalhar para garantir que as economias em 

crescimento permaneçam firmemente ligadas às suas raízes ecológicas [...] para  que 

possam dar apoio ao crescimento a longo prazo” (CMMD, 1991). 

Segundo Holden (1990), o termo sustentabilidade não é específico, ou seja, não 

define o nível, o período e para que número de habitantes a produção econômica pode ser 

sustentável. Entretanto, “no mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco 

os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra: a atmosfera, as águas, os solos e os 

seres vivos. [...] Mas há limites extremos, e para haver sustentabilidade é preciso que [...] o 

mundo garanta acesso eqüitativo aos recursos ameaçados e reoriente os esforços 

tecnológicos no sentido de aliviar a pressão” (CMMD, 1991). 

Ainda de acordo com esse documento,  

“a maioria dos recursos renováveis é parte de um ecossistema 

complexo e interligado e, uma vez levados em conta os efeitos da 

exploração sobre todo o sistema, é preciso definir a produtividade 

máxima sustentável. No tocante a recursos não-renováveis [...], o uso  

reduz a quantidade de que disporão as futuras gerações. Isto não quer 

dizer que esses recursos não devam ser usados. Mas os níveis de uso 

devem levar em conta a disponibilidade do recurso, de tecnologias que 

minimizem seu esgotamento, e a probabilidade de se obterem 

substitutos para ele”. 

                                                 
1 Segundo Viola (1996), “a dimensão ecológico-ambiental constitui o mais poderoso dos processos de 
globalização com repercussões extraordinárias sobre a atividade científica e sobre os conceitos 
básicos que utilizamos para conhecer a realidade social”. 
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Outro conceito surgido nessa década foi o de Atuação Responsável. Originário da 

indústria química canadense, sob o nome de Responsible Care Program, sua utilização 

produziu mudança na imagem das empresas, pela introdução do enfoque pró-ativo para as 

questões ambientais, pela busca de melhoria contínua, antecipando-se à própria legislação, 

e por sua visão sistêmica sobre os aspectos de segurança, saúde ocupacional e meio 

ambiente (Valle, 1995). 

Ao utilizar esse conceito, as empresas transnacionais estabeleceram padrões de 

qualidade ambiental e de segurança para suas empresas, mundialmente, mesmo quando o 

grau de exigência local era pouco rigoroso (Ibid). 

Outros resultados dessas três décadas de preocupação com a questão ambiental 

podem ser destacados, como o surgimento de: 

• administradores e gerentes que implementam a gestão dos processos 

produtivos baseada na “eficiência no uso dos materiais, na 

conservação da energia, na redução da poluição, no ecodesign e na 

qualidade total”; 

• selos verdes e as normas da Série ISO2 14000; 

• agências e tratados internacionais, com o objetivo de solucionar 

problemas ambientais (Viola, 1996). 

Dessa forma, na década de 90 surge uma nova atitude com as questões 

ambientais, que relega a segundo plano as preocupações com multas e autuações, 

substituindo-as pelo cuidado com a imagem da empresa. Isso devido ao surgimento de 

novos conceitos, como: Certificação Ambiental, Atuação Responsável e Gestão Ambiental 

(Valle, 1995). 

Nesse contexto, e antecipando-se à União Européia, a Grã-Bretanha promulgou a 

norma British Standard BS 7750/1992 Specification for Environmental Management System 

sobre sistema de gerenciamento ambiental, contemplando a auditoria como um de seus 

elementos. Essa norma, publicada em 1992 pela British Standard Institution (BSI)3, foi 

utilizada como base para a elaboração da Série ISO 14000. 

Em junho de 1993, o Conselho da Comunidade Econômica Européia - CEE 

promulgou o Regulamento (CEE) Nº 1836/93, de caráter voluntário, contemplando o modelo 

de gerenciamento e auditoria ambiental para todos os empreendimentos. Nesse 

regulamento, encontram-se os requisitos para alcançarem-se políticas, programas e 

                                                 
2 ISO - International Standard Organization. 
3 BSI é uma instituição inglesa independente que tem como responsabilidade a publicação de normas 
(Barata, 1995c)  
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sistemas de gestão; as funções dos auditores; os dados que devem ser comunicados aos 

organismos competentes etc. 

É estabelecido, também, um sistema, denominado Sistema Comunitário de Eco-

Gestão e Eco-Auditoria, que permite a participação voluntária de indústrias, para avaliação e 

melhoria dos resultados dessas atividades, com relação ao meio ambiente, e sua 

correspondente informação ao público.  

Os benefícios das empresas que participam desse sistema são: assegurar o 

cumprimento das normas ambientais, evitar as penalidades e responsabilidades por danos 

ambientais, detectar e corrigir previamente os problemas, construir base de dados que 

facilita a gestão e a tomada de decisões, aumentar a competitividade da empresa pela 

melhoria da imagem no mercado, fomentar a conscientização ambiental dos elementos 

humanos da empresa e permitir o melhor conhecimento interno e externo das atividades 

realizadas e produtos ou serviços gerados. Além disso, o sistema proporciona às empresas 

o aprimoramento contínuo de suas atividades (Pizarro e Soca,1994). 

A Certificação Ambiental é um instrumento de auto-regulamentação de empresas. 

Para sua efetivação, torna-se imprescindível a realização de AAs voluntárias e periódicas. 

Atualmente, essa certificação pode ser obtida através da norma ISO 14001 (ABNT, 1996a).  

Em realidade, a série ISO 14000 apresenta normas específicas para o Sistema de 

Gestão Ambiental - SGA e para a realização de auditorias ambientais. Esse Sistema faz 

parte do sistema de gerenciamento global das empresas e inclui a estrutura organizacional, 

as atividades de planejamento, as responsabilidades, as práticas, os procedimentos, os 

processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter 

a política ambiental (ABNT, 1996b). 

As normas da Série ISO 14000 foram elaboradas para as empresas atenderem às 

expectativas crescentes em relação aos requisitos ambientais. 

A realização de auditorias ambientais foi determinada por leis estaduais e 

municipais brasileiras no início desta década. Surgiu como resultado da dificuldade dos 

órgãos ambientais de realizarem um controle sistemático dos empreendimentos já 

licenciados. 

Acredita-se que essa obrigatoriedade venha a acelerar o processo de melhoria do 

desempenho ambiental das empresas. Entretanto, essa sistemática poderá induzir os 

setores produtivos a adotarem AAs como “simples formalidade legal, perdendo-se muito de 

sua potencialidade ao dissociar a sua prática de uma decisão empresarial“ (Barros et al., 

1993 apud Silva, 1995). 

Assim sendo, observa-se no Brasil um caso atípico de utilização de AAs, em que 

haverá transferência de “parte do encargo financeiro e de fiscalização do setor público para 
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o setor privado”. Restará aos órgãos ambientais a “tarefa de controlar os indicadores da 

qualidade das auditorias” (Barata, 1995c). 

Nesse sentido, prevê-se que será de utilidade o estabelecimento de Termos de 

Referência para a realização das AAs, bem com procedimentos previamente estabelecidos 

para sua análise, de forma que o processo de auditoria ambiental no Brasil possa ocorrer de 

forma eficiente. 

Acredita-se, dessa forma, que o suporte metodológico proposto nesta pesquisa 

poderá se constituir em um instrumento passível de ser utilizado, pelos órgãos ambientais, 

nesse processo. 

 
 
3.3 - AUDITORIA AMBIENTAL COMO UM DOS INSTRUMENTOS INOVADORES 
 

 

O conceito de auditoria está ligado, em seus princípios, a revisões contábeis, cuja 

origem remonta à Antigüidade. É efetuada por auditores qualificados, por meio da inspeção 

de documentos de uma empresa, com o objetivo de avaliar seu desempenho. 

Do ponto de vista ambiental, a auditoria é, segundo a Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (EPA - Environmental Protection Agency), 

“uma revisão objetiva, periódica, documentada e sistemática, realizada 

por entidades competentes, sobre instalações e práticas relacionadas 

com padrões ambientais” (EPA, 1986 apud Pizarro e Soca, 1994). 

De acordo com a União Européia, Auditoria Ambiental é 

“um instrumento de gestão que inclui a avaliação sistemática, 

documentada, periódica e objetiva do funcionamento da organização, 

do sistema de gestão e dos processos de proteção do ambiente com o 

objetivo de: 

• facilitar o controle da gestão das práticas com eventual  impacto 

ao ambiente; 

• avaliar a observância das políticas ambientais4 da empresa” 

(CEE, 1993). 

A definição da União Européia é mais abrangente que a da EPA, por considerar a 

auditoria ambiental - AA como uma “ferramenta de gerência” na empresa (Amaral, 1994). 

No início, as auditorias ambientais tinham como objetivo evitar sanções dos  

órgãos de meio ambiente e avaliar os passivos ambientais de empresas que estavam sendo 

                                                 
4 política ambiental: “declaração da organização, expondo suas intenções e princípios em relação ao 
seu desempenho ambiental global, que provê uma estrutura para ação e definição de seus objetivos 
e metas ambientais” (ABNT, 1996b). 
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comercializadas. Com esses objetivos, as indústrias químicas dos Estados Unidos iniciaram 

a utilização de AAs voluntárias na década de 70. 

Entretanto, os primeiros relatos sobre a utilização formal de auditoria ambiental 

foram o resultado de ações do órgão ambiental ou da Justiça, sendo, dessa forma, do tipo 

compulsória. Os casos relatados são: Allied Chemical Corporation, em 1977, United States 

Steel, em 1979, e Occidental Petroleum, em 1980 (Palmisano, 1989).     

De acordo com Amaral (1992), auditorias ambientais têm sido realizadas na 

indústria internacional de petróleo, desde 1972, com outros nomes, tais como revisão ou 

avaliação ambiental. 

Como ferramenta no contexto da auto-regulamentação, a AA começa a ser 

utilizada, na década de 80, para a melhoria do desempenho ambiental de empresas 

européias, particularmente da indústria química, por influência de suas matrizes norte-

americanas (Braga, 1996). 

Nesses países, a auditoria ambiental é, hoje, preponderantemente voluntária e 

se insere em uma política de gestão empresarial cujo objetivo final é a busca de melhoria 

contínua da qualidade dos processos de produção, dos produtos e do meio ambiente 

(Barata,1995b). 

As auditorias ambientais tornam-se eventualmente mandatórias ou compulsórias, 

nos países europeus, nos EUA e no Canadá, “na hipótese de riscos significativos 

associados à atividade da empresa ou à sua forma de gestão” (Silva, 1995). 

Segundo Macedo e Azambuja (1993), “o estágio buscado pela organização 

através da implantação de um SGA (Sistema de Gestão Ambiental) é o de incorporar à 

Gestão da Qualidade Total o Controle Ambiental, no qual a organização detém e utiliza 

todos os instrumentos necessários à manutenção da estabilidade ambiental nas relações 

que mantém com o território geopolítico em que está inserida”. 

Dessa forma, o SGA tem como principais objetivos manter e aprimorar a 

qualidade do meio ambiente e proteger a saúde humana dos potenciais impactos 

associados a atividades, produtos e serviços (Amaral, 1994). 

Nesse cenário, a AA se apresenta como instrumento de controle e de verificação 

da eficácia e da eficiência do SGA (Barata, 1995a). Durante a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), mais conhecida como RIO 92, 

mais de cem países afirmaram que deveria haver o desenvolvimento de programas de 

gestão ambiental padronizados. A Série ISO 14000 veio como resposta àquela necessidade 

e atende ao preconizado na UNCED, ao se constituir em instrumento possível de contribuir 

para o desenvolvimento sustentável. 
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A UNCED teve lugar no Rio de Janeiro, em junho de 1992, e apresentou como 

resultados: 

• a edição de três documentos internacionais: a Agenda 21, a 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a 

Declaração sobre Florestas; 

• a celebração de dois tratados internacionais: as Convenções sobre 

Biodiversidade e sobre Mudanças Climáticas. 

A ISO, com sede em Genebra, foi fundada, em 1947, por 25 países, dentre eles o 

Brasil. É uma federação mundial de organismos de normatização nacionais, sendo que, em 

cada país, existe apenas uma entidade representante. No Brasil, o representante junto à 

ISO é a ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Quando da elaboração de normas, a ISO procura conciliar os interesses de 

produtores, consumidores, governo e comunidade científica, adequando-se às diferentes 

estruturas organizacionais, sociais e culturais dos países membros.  

A série ISO 14000 tem normas específicas para o SGA e para a realização de 

auditorias ambientais. Apresenta critérios para que as organizações atendam às 

expectativas crescentes da sociedade em relação à qualidade ambiental. Pode ser utilizada 

com o objetivo de obter ou não a Certificação Ambiental. Isto dependerá da política da 

empresa ou do interesse na busca de mercados que a exigem.  

Quando o objetivo é o aprimoramento do desempenho ambiental do 

empreendimento, realizam-se auditorias internas. As AAs externas são executadas para se 

obter a certificação e quando se deseja a averiguação do desempenho pelo órgão 

ambiental, pelos clientes e pelos consumidores. 

A auditoria ambiental está amparada no tripé: opção pelo desenvolvimento 

sustentável, inserção da questão ambiental nas relações de comércio internacional e 

modelo de gestão empresarial que busca o aprimoramento contínuo na qualidade dos 

processos, dos produtos e do meio ambiente (Barata, 1995b). 

Além da inserção da auditoria ambiental nas relações de comércio internacional, 

registra-se sua utilização nas relações de mercado interno. Isto pode ser observado quando 

as empresas utilizam esse instrumento junto a seus fornecedores, tendo em vista a 

valorização dos seus produtos pelos consumidores. 

Quanto às metodologias adotadas, as mesmas não se encontram padronizadas o 

suficiente de forma a serem capazes de apresentar resultado uniforme, quando realizadas 

por diferentes auditores. 

Dessa forma, é necessário investir em metodologia para contribuir para que a AA 

apresente, como resultado, um “retrato” da real situação da empresa.  
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3.4 - APARECIMENTO DAS AAs NO BRASIL 
 
 

Atualmente, o Brasil vem incorporando o gerenciamento ambiental no 

planejamento e na operação industriais. A exigência legal de estudos de impacto ambiental 

e de audiências públicas, para a discussão de projetos, induziu à consideração do fator 

ambiental pelo setor produtivo. Observa-se que esse processo encontra-se mais avançado 

nas grandes empresas privadas de setores como os de alumínio, químico, petroquímico, 

papel e celulose, em que se destacam a utilização de análises de riscos e de auditorias 

ambientais e a adesão a programas de caráter internacional. No setor público, sobressaem-

se os grandes empreendimentos dos setores elétrico e de mineração (CIMA, 1991). 

O surgimento das auditorias ambientais no Brasil deu-se a partir da exigência das 

sedes de empresas multinacionais instaladas na década de 80. 

Em 1989, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro incumbiu o Poder Público 

de “... determinar a realização periódica, preferencialmente por instituições científicas e sem 

fins lucrativos, de auditorias nos sistemas de controle de poluição e prevenção de riscos de 

acidentes das instalações e atividades de significativo potencial poluidor, incluindo a 

avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade física, química e 

biológica dos recursos ambientais” (Silva, 1996). 

Na início da década de 90, surgiram os primeiros projetos de lei brasileiros de 

auditoria ambiental, que diferem de normas, regulamentos e leis americana e européias, 

pelo seu caráter obrigatório e por definir as tipologias organizacionais a serem auditadas. 

Em agosto de 1992, foi apresentado o Projeto de Lei Nº 3160 com abrangência 

federal. Atualmente, encontra-se em tramitação no Congresso Nacional um substitutivo a 

esse projeto (Apêndice A). 

No entanto, desde 1991, o Estado do Rio de Janeiro e o município de Santos (São 

Paulo) já possuíam leis sobre a utilização da auditoria ambiental para atividades poluidoras, 

potencialmente poluidoras ou que resultem em riscos, ainda que potenciais, à vida e à 

qualidade de vida.  

As Tabelas 3.1 e 3.2 apresentam os requisitos legais necessários à realização das 

AAs obrigatórias, com destaque para os objetivos a serem alcançados. 

Observa-se, nessas Tabelas, que, apenas os Estados do Rio de Janeiro e do 

Espírito Santo regulamentaram as suas leis de auditoria.  

No caso do Estado do Rio de Janeiro, o Decreto Nº 21470 A, de 05 de junho de 

1995, regulamentou a lei de auditoria daquele Estado e integrou as auditorias ambientais no 

contexto do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras - SLAP. Em 14 de 

novembro do mesmo ano, o Estado do Rio de Janeiro publicou a Diretriz para Realização de 
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Auditoria Ambiental - DZ-056, que tem como objetivo “estabelecer a abrangência, as 

responsabilidades, os procedimentos e os critérios técnicos para a realização de Auditorias 

Ambientais”. 

Ressalta-se que os objetivos traçados por esse dispositivo legal são muito 

generalistas, o que poderá resultar em programas de auditoria bastante diversos, 

influenciando o resultado final da auditoria. 

Dessa forma, acredita-se que, para o atendimento objetivo a cada empresa em 

particular, os órgãos ambientais deverão investir em termos de referência específicos. 

O Estado do Espírito Santo, ao determinar que “o planejamento para a realização 

da Auditoria Ambiental  deverá ser apresentado formalmente ao órgão ambiental estadual e 

atenderá às características de cada agente poluidor” (Art. 9º do Decreto Nº 3795-N, de 27 

de dezembro de 1994) e que “o âmbito da auditoria ambiental deverá definir claramente e de 

maneira explícita os aspectos ambientais5 a serem analisados e relacionados com as 

atividades da área a ser auditada, as normas legais pertinentes e o período de tempo 

necessário à realização da mesma” (Art. 11 do mesmo Decreto), procurou estabelecer 

programas de auditorias mais explícitos e objetivos. 

De acordo com Braga (1996), esse tipo de auditoria apresenta como vantagens a 

possibilidade de reformulação das medidas mitigadoras ou de monitoramento que tinham 

sido objeto do EIA/RIMA, a partir da verificação de que um determinado impacto esperado 

não ocorreu. Para o órgão ambiental, a vantagem é poder avaliar o empreendimento após o 

seu pleno funcionamento. 

Quanto à exigência de escolha da equipe de auditores responsável pela 

realização das auditorias, diferentemente das auditorias voluntárias, em que deve haver o 

credenciamento desses auditores junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial – IMMETRO, para as auditorias compulsórias não há a necessidade 

desse credenciamento.  

Em realidade, os instrumentos legais não definiram os requisitos mínimos a serem 

exigidos pelos órgãos ambientais, para que um profissional possa ser considerado um 

auditor ambiental.  

O Decreto do Estado do Espírito Santo determina, apenas, que esses 

profissionais sejam técnicos habilitados do agente poluidor, podendo haver participação 

simultânea com equipe técnica independente. Nesse caso, apesar de se constituir em uma 

regulamentação da lei, não houve a explicitação do tipo de habilitação mínima necessária a 

esses auditores.  

                                                 
5 aspecto ambiental - “elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode 
interagir com o meio ambiente". "Um aspecto ambiental significativo é aquele que tem ou pode ter um 
impacto ambiental significativo”(ABNT, 1996a). 
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No Distrito Federal, não há exigência quanto ao tipo de auditores, mas sim 

ressalva de que os órgãos ambientais governamentais poderão determinar a realização de 

AAs por equipes técnicas independentes, preferencialmente por instituições sem fins 

lucrativos. 

O Estado do Rio de Janeiro e o município de Santos, no Estado de São Paulo, 

deixam livre a escolha do tipo de auditores, podendo ser provenientes da empresa ou 

independentes.  

O Estado de Minas Gerais não estabelece nenhuma diretriz para a escolha dos 

auditores. 

O município de Vitória, no Estado do Espírito Santo, determina que as AAs sejam 

realizadas por equipe técnica ou empresa de livre escolha do auditado e acompanhada, a 

critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM, por servidor público, técnico 

da área de meio ambiente. Nesse caso, a SEMMAM poderá determinar que as AAs sejam 

conduzidas por equipes técnicas independentes, cadastradas e credenciadas junto àquela 

Secretaria.  

O projeto de Lei Federal, que se encontra em tramitação no Congresso Nacional, 

determina que os auditores sejam de livre escolha da empresa, devendo encontrar-se 

credenciados junto ao órgão federal competente do Sistema Nacional de Meio Ambiente – 

SISNAMA. Nesse caso, faz-se referência de que “a responsabilidade técnica pela auditoria 

deve ser assumida por pelo menos um profissional de nível superior, com especialização ou 

experiência comprovada em meio ambiente, devidamente registrado no respectivo conselho 

profissional” (§ 1º Art. 4º). 

A necessidade de definição de exigências mínimas aos profissionais que 

pretendem realizar auditorias ambientais em empresas foi evidenciada a partir da análise 

dos relatórios de auditoria, objetos do estudo de caso dessa pesquisa.  

Com esse credenciamento, espera-se alcançar resultados confiáveis, de forma 

que esse instrumento possa ser utilizado de forma adequada. 

Atualmente, apesar das AAs obrigatórias não serem adotadas nacionalmente, 

tendo em vista que o projeto de lei ainda não foi aprovado, algumas empresas já as adotam 

em caráter voluntário, tendo em vista, principalmente, a pressão externa por produtos 

ecologicamente limpos. Isso pode ser observado em empresas multinacionais com filiais no 

Brasil ou em empresas brasileiras que estão competindo no mercado internacional. 

Dessa forma, empresas como Dupont, Vulcan, Petrobrás, Alcoa, Shell, Bahia Sul 

Celulose, White Martins, Aracruz Celulose e Companhia Vale do Rio Doce, dentre outras, 

possuem programas de auditoria ambiental voluntários. 
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Entretanto, não existe até hoje no Brasil procedimento algum estabelecido para a 

realização de auditoria e, muito menos, para sua avaliação pelo órgão ambiental, o que, 

provavelmente, ocasionará entrave à regulamentação da lei. 

Considerando que o órgão de meio ambiente é que emitirá o parecer final sobre 

as auditorias, acredita-se que será de grande importância que os procedimentos a serem 

adotados na execução e na avaliação dessas AAs sejam os mais homogêneos possíveis, de 

forma a facilitar o processo de análise, a auxiliar o poder público na formulação de políticas 

e a permitir a participação dos diferentes interessados no processo. 
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Tabela 3.1 - Resumo dos requisitos legais para realização das AAs obrigatórias 
 
Esfera da 

Admi- 
nistração 
Pública 

Estado Lei/ 
Decreto 

Freqüência Obrigatoriedade 
para ETEs 

Tipo de auditores Participação da 
comunidade na 
definição das 

diretrizes 

Publicidade 
do 

relatório 

 
Santos 

 
SP 

 
Lei Nº 790, 
de 05/11/91 

 
O prazo 
máximo entre 
auditorias 
periódicas será 
de 2 anos. 

 
Não. 

 
Livre escolha da empresa. 

 
Sim. 

Sim. 

 
Vitória 

 
ES 

 
Lei Nº 3.968, 
16/09/93 

 
Determinada 
pela Secretaria 
Municipal de 
Meio Ambiente - 
SEMMAM. O 
intervalo 
máximo entre 
as auditorias 
ambientais 
periódicas será 
de 2  anos. 
 

 
Sim. 

 
As auditorias ambientais serão 
realizadas por equipe técnica 
ou empresa de livre escolha do 
auditado e acompanhada, a 
critério da SEMMAM, por 
servidor público, técnico da 
área de meio ambiente. 
A SEMMAM poderá determinar 
que as AAs sejam conduzidas 
por equipes técnicas 
independentes, cadastradas e 
credenciadas junto a esta 
Secretaria (preferencialmente 
instituições sem fins lucrativos) 

 
xxxxxxxx 

 
Sim. 
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xxxxx 

 
MG 

 
Lei Nº 
10.627, de 
14/01/92 

 
3 anos, no 
máximo. 

 
Sim. O Conselho 
Estadual de 
Política Ambiental 
– COPAM poderá 
definir o porte e o 
potencial poluidor 
das atividades 
dispensadas da 
realização de AA. 

 
xxxxxxxx 

 
xxxxxxxx 

 
Sim. 
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Tabela 3.1 - Continuação 
 

 
Esfera da 

Admi- 
nistração 
Pública 

 
Estado

 
Lei/ 

Decreto 

 
Freqüência 

 
Obrigatoriedade 

para ETEs 

 
Tipo de auditores 

 
Participação da 
comunidade na 
definição das 

diretrizes 

 
Publicidade 

do 
relatório 

 
xxxxx 

 
ES 

 
 
 
 

 
Decreto Nº 
3795-N, 
27/12/94. 
 
A lei Nº 4.805 foi 
promulgada em 
02/08/93. 

 
3 anos 

 
A lei Nº 4.805, de 
02/08/93 
estabelece esta 
obrigatoriedade 

 
Auditores Ambientais, técnicos 
habilitados do agente poluidor 
ou com a participação 
simultânea de ambos. O órgão 
ambiental estadual poderá 
determinar a realização das 
AAs por equipes técnicas 
independentes. 

 
Não 

 
Sim 

 
Distrito 
Federal 

 
DF 

 
Lei Nº 1.224, 
11/10/96 

 
Anual (no 
máximo), 
podendo ser 
trimestral. 

 
Sim, dependendo 
do porte ou do 
potencial poluidor. 

 
Os órgãos governamentais 
poderão determinar a 
realização de AA por equipes 
técnicas independentes, 
preferencialmente por 
instituições sem fins lucrativos. 

 
Sim, para 
auditorias 
periódicas 

 
Sim 

  
RJ 

 
Deliberação 
CECA/CN 3427, 
de 14/11/95. 
A Lei Nº 1.828 
foi promulgada 
em 26/11/91. 

 
Anual. 

 
Sim, para 
empresas de 
grande porte e de 
grande potencial 
poluidor 

 
Provenientes da empresa ou 
independentes. 

 
xxxxxxxxxxx 

 
Sim. 
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Tabela 3.1 - Continuação 
 

 
Esfera da 

Admi- 
nistração 
Pública  

 
Estado 

 
Lei/ 

Decreto 

 
Freqüência 

 
Obrigatoriedade 

para ETEs 

 
Tipo de auditores 

 
Participação 

da 
comunidade 
na definição 

das diretrizes 

 
Publicidade 

do 
relatório 

 
 

 
Federal 

 

 
Substitutivo 
ao Projeto 
de 
Lei Nº 
3.160, de 
1992 

 
Determinado pelo 
CONAMA. Obedecendo-
se aos seguintes 
princípios: 1. No prazo de 
10 anos, a partir da 
publicação desta Lei, 
todas as empresas 
sujeitas ao licenciamento 
ambiental devem ser 
auditadas; 2. Para o 
estabelecimento dos 
prazos deve-se observar o 
potencial de degradação e 
o porte das instituições. 
 

 
Sim. O porte das 
empresas, em 
geral, será 
determinado, 
periodicamente, 
pelo CONAMA 

 
De livre escolha da empresa. 
Entretanto, deverão estar 
credenciados junto ao órgão 
federal competente do 
SISNAMA. 
§ 1º Art. 4º- a 
responsabilidade técnica da 
auditoria deve ser assumida 
por pelo menos um 
profissional de nível superior, 
com especialização ou 
experiência comprovada em 
meio ambiente, devidamente 
registrado no respectivo 
conselho profissional. 

 
Não. 

 
Não. 
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Tabela 3.2 - Diretrizes e objetivos legais para realização das AAs obrigatórias 
 

Esfera da 
Admi- 

nistração 
Pública 

 
Lei/ 

Decreto 

 
Diretrizes 

 
Objetivos 

 
Município 

de 
Santos/SP 

 
Lei Nº 
790, de 
05/11/91 

 
Estabelecidos pelo Executivo, consoante as 
especificidades de cada caso, a partir de 
deliberação do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente, que emitirá parecer sobre a 
matéria. 

 
Determinar: 
1. os níveis efetivos e/ou potenciais de poluição  ou degradação; 
2. os fatores de risco; 
3. as condições de operação e manutenção dos equipamentos e dos  

sistemas de controle de poluição; 
4. os planos de contingência e de emergência; 
5. as medidas necessárias para: assegurar a proteção do meio 

ambiente, a saúde do trabalhador, minimizar os impactos negativos e 
regenerar ambientes degradados. 

 
 

Estado de 
Minas 
Gerais 

 
Lei Nº 
10.627, 
de 
14/01/92 

 
Avaliação: 

1. dinâmica dos processos operacionais, 
com o manejo dos produtos e dos 
resíduos em geral; 

2. impactos ambientais; 
3. riscos de acidentes, planos de 

contingência e de emergência; 
4. alternativas tecnológicas disponíveis de 

processo e de monitoramento contínuo; 
5. saúde dos trabalhadores e da vizinhança. 

 
Determinar: 
1. os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de degradação 

ambiental; 
2. as condições de operação e de manutenção dos equipamentos e 

sistemas de controle de poluição; 
3. as medidas a serem tomadas para restaurar o meio ambiente e 

proteger a saúde dos trabalhadores. 
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Tabela 3.2 - Continuação 

 
 

Esfera da 
Administração 

Pública 

 
Lei/ 

Decreto 

 
Diretrizes 

 
Objetivos 

 
Federal 

 
 

 
Substitutivo 
ao Projeto 
de 
Lei Nº 
3.160, de 
1992  

 
xxxxxxxxx 
 

 
Verificar: 
1. se a instituição está em conformidade com as exigências federais, estaduais e municipais em 

termos de licenciamento ambiental; 
2. se a instituição, em seus procedimentos, equipamentos e instalações está cumprindo as 

restrições e recomendações constantes das licenças ambientais e do estudo prévio de 
impacto ambiental, quando houver; 

3. se a instituição está cumprindo a legislação, normas e regulamentos quanto aos padrões de 
emissão e aos parâmetros de qualidade da região em que se localiza; 

4. se a instituição está cumprindo a legislação, normas, regulamentos e procedimentos técnicos 
relativos à recuperação e manutenção da qualidade ambiental da região em que se insere. 

 
Avaliar a política ambiental da instituição, no que se refere a: 
1. adoção de medidas para avaliação, controle e prevenção do impacto ambiental de suas 

atividades nos vários segmentos do meio ambiente; 
2. gerenciamento do uso e conservação das fontes de energia utilizadas; 
3. uso racional de matéria-prima e transporte; 
4. uso racional, conservação e reutilização de água de processo; 
5. minimização, reciclagem, tratamento e disposição segura de resíduos sólidos, líquidos e 

gasosos; 
6. aperfeiçoamento de produtos e métodos de produção, tendo em vista reduzir a agressão ao 

maio ambiente; 
7. prevenção e limitação de acidentes; 
8. conscientização, treinamento e motivação de pessoal quanto aos cuidados para com a 

preservação ambiental; 
9. informação ao público externo sobre as atividades da instituição e relacionamento com as  

comunidades localizadas em seu entorno. 
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Tabela 3.2 - Continuação 

 
 

Esfera da 
Administração 

Pública 

 
Lei/ 

Decreto 

 
Diretrizes 

 
Objetivos 

 
Estado do 

Espírito Santo 
 

 
Decreto Nº 
3795-N, 
27/12/94.  
  
A Lei Nº 
4.805 foi 
promulgada 
em 
02/08/93. 

 
1.aspectos ambientais 

que possam 
comprometer o meio 
ambiente, decorrentes 
das atividades de 
rotina; 

2. observações dos 
riscos de acidentes 
ambientais e planos de 
contingência; 

3. atendimento às 
legislações ambientais 
e seus regulamentos. 
Nesse caso, o órgão 
ambiental estadual 
poderá estabelecer 
diretrizes adicionais e 
específicas, 
consideradas 
necessárias à 
realização das AAs.  

 
 
 

 
Caracterizar e promover a melhoria contínua, mediante: 
1. o estabelecimento e aplicação de práticas, procedimentos e dispositivos de 

proteção ao meio ambiente; 
2. avaliação sistemática, contínua, objetiva e periódica dos resultados ambientais 

obtidos; 
3. informação à comunidade, da área de influência direta-AID, sobre o 

comportamento ambiental do empreendedor; 
4. otimização do desempenho ambiental da empresa quanto aos sistemas e 

processos produtivos, bem como o transporte, acondicionamento e destinação 
final de produtos, subprodutos e resíduos; 

5. verificação do cumprimento das normas ambientais em vigor; 
6. proposição, pela empresa, à luz dos resultados da AA, de medidas corretivas, 

através de um Plano de Correção de Não Conformidades Legais; 
7. identificação e comprovação de falhas ou deficiências verificadas durante o 

processo de AAs anteriores; 
8. proposição, pela empresa, à luz dos resultados da AA, de soluções para 

minimizar ou solucionar a probabilidade de exposição a riscos provenientes de 
acidentes hipotéticos mais prováveis e de emissões contínuas que possam 
afetar, direta ou indiretamente o bem estar da população de sua AID; 

9. verificação se a comunidade, na AID, está sendo informada a respeito dos 
riscos ambientais a que esteja sendo submetida; 

10.elaboração, pelo agente poluidor, da Declaração Ambiental, instrumento básico 
para informação à população dos resultados da AA; 

11. estímulo ao aprimoramento da gestão ambiental dos agentes poluidores 
públicos e privados. 
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Tabela 3.2 - Continuação 
 

 
Esfera da 

Administraçã
o Pública 

 
Lei/ 

Decreto 

 
Diretrizes 

 
Objetivos 

 
Distrito Federal

 
Lei Nº 
1.224, 
11/10/96 

 
Avaliação (entre outros): 
1. impactos sobre o meio ambiente 

provocados pelas atividades de rotina; 
2. avaliação de riscos de acidentes e dos 

planos de contingência para proteção dos 
trabalhadores e da população situada na 
área de influência e para evacuação desta; 

3. atendimento aos regulamentos e às normas 
técnicas no que se refere aos aspectos 
mencionados nos itens anteriores; 

4. alternativa tecnológica, inclusive de 
processo industrial e de sistema de 
monitoração contínuo disponível no Brasil e 
em outros países, para a redução dos níveis 
de emissão de poluentes; 

5. saúde dos trabalhadores e da população 
vizinha. 

 
Determinar: 
1. os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de degradação 

ambiental provocados por atividades realizadas por pessoas 
físicas ou jurídicas; 

2. as condições de operação e de manutenção dos equipamentos 
e dos sistemas de controle de poluição; 

3. as medidas a serem tomadas para recuperar o meio ambiente 
e proteger a saúde humana; 

4. a capacitação dos responsáveis pela operação e pela 
manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e equipamentos 
de proteção do meio ambiente e da saúde dos trabalhadores. 
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Tabela 3.2 - Continuação 

 
 

Esfera da 
Administração 

Pública 

 
Lei/ 

Decreto 

 
Diretrizes 

 
Objetivos 

 
Estado do Rio 
de Janeiro. 

 
Deliberação 
CECA/CN 
3427, de 
14/11/95. 
 
A Lei Nº 
1.828 foi 
promulgada 
em 
26/11/91. 

 
Determinar: 
1. os níveis efetivos ou potenciais 

de poluição ou de degradação 
ambiental, provocados por 
atividades de pessoas físicas ou 
jurídicas; 

2. as condições de operação e de 
manutenção dos equipamentos 
e sistemas de controle da 
poluição; 

3. as medidas a serem tomadas 
para restaurar o meio ambiente 
e proteger a saúde humana; 

4. a capacitação dos responsáveis 
pela operação e manutenção 
dos sistemas, rotinas, 
instalações e equipamentos de 
proteção ao meio ambiente. 

 
1. Contribuir para a implantação de política de gerenciamento ambiental 

nas empresas ou atividades públicas e privadas; 
2. contribuir para informação e conscientização dos trabalhadores sobre 

os benefícios de redução dos diferentes tipos de poluição para sua 
segurança e bem estar; 

3. verificar o cumprimento dos dispositivos legais;  
4. verificar as condições de operação e de manutenção dos sistemas de 

controle de poluição e de prevenção de acidentes; 
5. verificar as condições de manipulação, estocagem e transporte de 

matérias primas e produtos; 
6. avaliar os impactos e eventuais riscos para a qualidade ambiental na 

empresa ou atividade e em sua área de influência; 
7. definir as medidas a serem tomadas para preservar, conservar e 

restaurar o meio ambiente; 
8. informar a situação ambiental da empresa ou atividade, estimulando 

melhor relacionamento com os órgãos do Sistema Ambiental do 
Estado, a comunidade circunvizinha e o público em geral; 

9. estimular o uso de tecnologias limpas, de matérias-primas menos 
agressivas ao meio ambiente, a utilização racional de recursos e a 
conservação de energia; 

10.estimular a redução, reuso, reciclagem, tratamento, transporte e 
disposição adequada de resíduos; 

11.estimular a capacitação dos responsáveis pela operação e 
manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e equipamentos. 
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Tabela 3.2 - Continuação 

 
 

Esfera da 
Administração 

Pública 

 
Lei/ 

Decreto 

 
Diretrizes 

 
Objetivos 

 
Município de 

Vitória/ES 

 
Lei Nº 
3.968, 
16/09/93 

 
xxxxxxxxx 

 
1. verificar o cumprimento de normas ambientais federais, estaduais e municipais; 
2. examinar o encaminhamento que está sendo dado à política, às diretrizes e aos padrões da 

empresa, objetivando preservar o meio ambiente e a vida; 
3. determinar os níveis efetivos ou potenciais de poluição ambiental provocados no exercício de suas 

atividades; 
4. avaliar os impactos sobre o meio ambiente, em função das atividades de rotina da empresa; 
5. analisar as condições de operação e de manutenção dos equipamentos e sistemas de controle; 
6. examinar a capacidade e a qualidade do desempenho dos responsáveis pela operação e 

manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e equipamentos de proteção ao meio ambiente e à 
saúde dos trabalhadores; 

7. propor soluções que reduzam riscos de prováveis acidentes e de emissões contínuas, que possam 
afetar, direta ou indiretamente,  a saúde e a segurança dos operadores e da população residente na 
área de influência; 

8. apresentar proposta de execução das medidas necessárias, visando corrigir as falhas ou 
deficiências constatadas em relação aos itens anteriores, para restaurar o meio ambiente e evitar a 
degradação ambiental. 



 

 

3.5 - A AUDITORIA NO CONTEXTO DO GERENCIAMENTO AMBIENTAL 
 
 

Um Sistema de Gestão Ambiental - SGA compõe-se de quatro funções: 

planejamento, organização, implementação e controle. Tem como objetivos: manter e 

aprimorar a qualidade do meio ambiente e proteger a saúde humana dos potenciais 

impactos associados às  suas atividades, produtos e serviços. Os resultados obtidos pelo 

SGA a partir do atendimento desses objetivos são: cumprimento de políticas, objetivos e 

expectativas; ênfase às ações preventivas, em lugar das corretivas; aprimoramento contínuo 

(Amaral, 1994). Destaca-se que para efetiva implantação desse sistema, uma organização 

deve desenvolver as capacidades e apoiar os mecanismos necessários para o alcance de 

suas políticas, objetivos6 e metas7. 

Nesse caso, a AA tem a função de controlar e verificar a eficácia e a eficiência do 

SGA. A figura 3.1 apresenta o modelo de sistema de gestão ambiental da NBR ISO 14001, 

que tem como objetivo a busca de melhoramento contínuo, a partir do estabelecimento de 

uma política ambiental para a empresa. 

Um programa de AA é composto por política, programas, procedimentos, pessoal, 

materiais para auxiliar os auditores e sistema que institucionaliza a função de AA. A política 

cria programas que geram projetos (ou procedimentos). Políticas são modeladas pelo topo 

de cada organização, “os gerentes desenvolvem os programas para implementação da 

política, e o staff implementa os programas” (Palmisano, 1989). 

Ressalta-se que os objetivos desse programa deverão ser explícitos, para que o 

processo de auditoria não sofra variação na interpretação da equipe de auditores, que pode 

contribuir na diferença de abordagem e influenciar o resultado final. Nesse caso, devem-se 

desenvolver instruções explícitas ou procedimentos de auditoria, estabelecendo-se como a 

auditoria deverá ser conduzida (Hryciuk,1996). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 objetivo ambiental - “propósito ambiental global, decorrente da política ambiental, que uma 
organização se propõe a atingir, sendo quantificado sempre que exeqüível” (ABNT, 1996a); 
 
7 meta ambiental - “requisito de desempenho detalhado, quantificado sempre que exeqüível, aplicável 
à organização ou partes dela, resultante dos objetivos ambientais e que necessita ser estabelecido e 
atendido para que tais objetivos sejam atingidos” (Ibid). 
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Figura 3.1 - Modelo de sistema de gestão ambiental 

Fonte: Braga (1996) 
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Os benefícios advindos de um programa de AA bem estruturado podem ser 

citados como sendo:  

• avaliar os riscos ambientais; 

• priorizar as atividades de controle de poluição; 

• verificar a operação da atividade; 

• avaliar a conformidade com o gerenciamento das atividades; 

• assegurar aos diretores, gerentes e investidores que ações são 

realizadas para minimizar perdas; 

• assegurar a geração de menos resíduos; 

• obter economia de custos (Palmisano, 1989). 

Sobre a questão de economia de custos, foi observado na Inglaterra que algumas 

empresas recuperaram o investimento, desprendido em AA, em apenas quatro meses, 

tendo em vista a utilização de tecnologias mais limpas e técnicas de redução de rejeitos 

Epstein (1995). 

Quanto às desvantagens de adoção de programas de AA, pode-se dizer que são 

insignificantes, vez que esses programas buscam a melhoria do desempenho ambiental da 

empresa. Entretanto, as empresas que não adotam esses programas podem não estar 

interessadas em solucionar as suas não-conformidades. Isso porque um programa de AA 

“aumenta os problemas e exalta  responsabilidades” (Palmisano, 1989). 

As auditorias ambientais podem ser divididas em quatro grandes categorias, 

segundo a classificação da U.K. Association of Environmental Consultancies (Amaral, 1992): 

• completa – realiza análise minuciosa dos aspectos relativos à 

interação da organização com o meio ambiente, o desempenho da 

gerência e o cumprimento da legislação ambiental e das políticas 

ambientais internas; 

• de gerência - verifica apenas o desempenho do gerenciamento 

ambiental da empresa; 

• técnica - avalia, principalmente, as unidades de produção, os 

processos e os sistemas de tratamento de resíduos; 

• de responsabilidade - geralmente é associada a fusões e aquisições 

industriais, sendo destinada a avaliar os passivos ambientais da 

empresa. 

As auditorias podem ser, também, internas, externas ou corporativas, a depender 

de quem as executa. No primeiro caso, o objetivo é o aprimoramento do desempenho 

ambiental do empreendimento. No segundo caso, deseja-se a averiguação desse 

desempenho pelo órgão ambiental, por clientes e consumidores, e a obtenção da 
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certificação. No caso da auditoria externa, o auditor não poderá fazer parte do quadro de 

funcionários da organização. O terceiro tipo é realizado por “pessoal especializado e 

independente, pertencente à matriz, ou à empresa holding, ou ao órgão central da empresa” 

(Silva, 1996). 

 

 

3.6 – CONDICIONANTES NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AAs  
 
 

Além de verificar o desempenho ambiental de uma empresa e de ser usada com o 

objetivo de certificação ambiental, as AAs podem ser utilizadas para obtenção de seguros 

por danos ambientais, para proteção das empresas de potenciais ações de responsabilidade 

civil - como componente do monitoramento do EIA/RIMA - e para a avaliação do passivo 

ambiental de empresas que estão sendo comercializadas.  

No que se refere a seguros, a empresa a ser segurada deverá ser submetida a 

uma AA para que os riscos do empreendimento possam ser avaliados pela seguradora. Há 

vinte anos, a cobertura para danos causados pela poluição era quase inexistente no cenário 

securitário mundial. Após a ocorrência de alguns sinistros, relacionados ao derramamento 

de petróleo e à grande concentração de produtos tóxicos nas indústrias, os seguradores 

mundiais começaram a se “conscientizar do problema”. Como primeira medida, passaram a 

excluir das apólices os riscos dessa natureza (Polido et al., 1993). 

Evoluindo, essas companhias passaram a contemplar a realização de seguros, 

em resposta à pressão das empresas e da sociedade, que cobravam a existência de seguro 

para as companhias que ofereciam riscos potenciais ao meio ambiente. Nesse sentido, as 

AAs foram utilizadas para avaliar os riscos dessas empresas. 

Mesmo com as empresas realizando AAs periódicas, há dificuldade das 

companhias de seguro em avaliar o risco máximo, seja em termos de probabilidade de sua 

ocorrência, seja em termos da amplitude de seus efeitos, ou considerando ainda os valores 

das indenizações que poderão vir a ser reclamadas. Esse risco envolve não só bens com 

preços conhecidos no mercado, mas, igualmente, bens intangíveis, ou seja, extinção de 

espécies biológicas, qualidade do ar, vidas humanas, etc. (Bellia, 1996). 

Há quem defenda a obrigatoriedade desse seguro. No entanto, existe o risco das 

empresas negligenciarem seus sistemas de controle, o que poderá ser danoso ao meio 

ambiente (Polido et al., 1993).    

Outra função das auditorias ambientais é assegurar às empresas quanto a 

potenciais ações de responsabilidade civil, em que não existe dolo ou culpa da empresa 

envolvida. Isso porque a empresa que realiza AAs periódicas tem documentados todos os 
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procedimentos adotados para os sistemas de controle ambiental, programas de 

monitoramento e dados sobre as não-conformidades. 

Como componente do monitoramento do EIA/RIMA, a auditoria ambiental daria 

uma maior credibilidade a esse instrumento. Os grupos de interesse, governos e 

consumidores teriam conhecimento da existência de um mecanismo de verificação. Nesse 

caso, o EIA seria ponto de partida para um programa de AAs de longo prazo (Thompson e 

Wilson, 1994).   

Quanto ao levantamento do passivo ambiental de uma empresa, esse seria 

executado por meio de uma auditoria ambiental de responsabilidade (procedimento efetuado 

durante os processos de venda/fusão de empresas). 

Outras potencialidades para as auditorias ambientais são citadas por Thompson e 

Wilson (1994), quais sejam: 

• as informações das AAs poderiam tornar-se parte de um banco de 

dados de empresas anônimas para agregar informações de ”relatórios 

do estado do meio ambiente” ou para o novo sistema de contas 

nacionais; por exemplo, dados desse relatório poderiam informar em 

que proporções, de qualquer setor industrial, há a realização de 

auditorias confiáveis e como os EIAs são conduzidos, monitorados e 

informados; 

• quanto ao novo sistema de contas nacionais, este ajustaria o produto 

nacional bruto, incluindo os aspectos relacionados com a qualidade do 

meio ambiente e a base de recursos. Corporações e instituições 

financeiras poderiam usar esse sistema para fazer investimentos e 

tomar decisões; 

• esse novo sistema poderia não somente avaliar a qualidade do meio e 

a base de recursos, mas também as políticas nacionais e as práticas 

para sua proteção.  

Como qualquer outro instrumento de gestão ambiental, as AAs podem ser 

manipuladas, com o objetivo deliberado de desinformar o público. Ou podem ser malfeitas e 

levar a um falso senso de segurança, caso se conte com profissionais que não sejam 

competentes ou experientes.  

As avaliações ambientais, ao tratar de assuntos complexos, incorporam um 

subjetivismo intrínseco na análise. Dessa forma, no caso das AAs, fica a critério de cada 

auditor a aprovação ou a reprovação do objeto auditado.  

Para corrigir esse problema, deve-se contar com profissionais experientes e 

metodologias de procedimentos que permitam julgamentos explícitos e questionados. 



 

 35

Na verdade, o processo de AA atualmente em curso é de participação restrita, 

sendo conduzido por reduzido grupo de auditores ambientais. Entretanto, a partir do 

momento que esse instrumento passar a ser obrigatório na instância federal, os órgãos 

ambientais deverão ter como responsabilidade a elaboração de Termos de Referência e a 

análise da auditoria.  

No que se refere ao licenciamento ambiental8, acredita-se que a utilização das 

AAs poderá, no caso de licença de instalação9, ser “posterior ao licenciamento”, enquanto 

que na licença de operação10 “a auditoria ambiental poderá anteceder essa fase, como 

também será de grande importância na renovação do licenciamento” (Machado, 1995). 

No caso de a empresa não realizar a AA, poderá haver penalidades, aplicadas 

isolada ou cumulativamente, como multa ou não renovação do licenciamento, bem como 

suspensão temporária das suas atividades (Knapp e Cláudio, 1993). 

Acredita-se que, no futuro, a auditoria ambiental poderá ter papel complementar 

aos estudos de impacto ambiental no Brasil. Dessa forma, a AA deverá verificar as 

“descobertas e recomendações do EIA, através de um monitoramento apropriado dos 

projetos recentemente implementados” (La Rovere e D’Avignon, 1995). 

Assim, é de se supor que o suporte metodológico a ser formulado no âmbito desta 

pesquisa poderá ser de extrema valia no processo de licenciamento ambiental. 

Ressalta-se que o teste deste suporte metodológico, tratado no capítulo seis, foi 

realizado em duas estações de tratamento de esgotos da Companhia de Águas e Esgotos 

de Brasília, com o objetivo de verificar a adequação do suporte.  

 
 

                                                 
8 Licenciamento ambiental: atividade desempenhada pelos órgãos ambientais em níveis federal, 
estadual ou municipal quando da “construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetivos e 
potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental” (Art X, Lei Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981). 
 
9 Licença de instalação: autoriza o início da implantação do empreendimento, “de acordo com as 
especificações constantes do Projeto Executivo aprovado” e de outros estudos, tais como: Plano de 
Controle Ambiental - PCA, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD  etc..(Art. 19, 
Capítulo IV, Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990). 
 
10 Licença de operação: autoriza, “após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada e 
o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas 
Licenças Prévia - LP e de Instalação”. É importante informar que a LP é concedida na fase preliminar 
do planejamento da atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos em todas as suas 
fases6, "observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo”(Ibid). Dependendo 
do empreendimento, a Resolução CONAMA Nº 001/86 estabelece a exigência de apresentação de 
EIA/RIMA, o qual subsidiará a emissão da LP. A concessão da LP não autoriza o início de quaisquer 
obras destinadas à implantação do empreendimento. 
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3.7- AAs EM UNIDADES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS  
 

 

No Brasil, a obrigatoriedade legal de realização de auditorias possibilita que estas 

sejam desvinculadas de qualquer instrumento de gerenciamento, o que poderia reduzir a AA 

a um procedimento de verificação estanque (Braga, 1996). 

Leis e decretos brasileiros sobre o assunto apresentam uma relação de atividades 

potencialmente poluidoras, passíveis de serem auditadas. Dentre essas atividades, pode-se 

destacar as unidades de tratamento de águas residuárias. Com exceção dos do município 

de Santos, todos os demais dispositivos legais existentes, incluindo-se aí o projeto de Lei 

Federal, exigem a realização de auditorias ambientais periódicas para esse tipo de 

atividade. Apenas a legislação do Estado do Rio de Janeiro e a do Distrito Federal fazem 

ressalvas relativas ao porte e ao potencial poluidor. 

Na literatura técnica, a única referência encontrada sobre esse tema específico foi 

o artigo de DiBerto (1995), que considera que a auditoria ambiental é útil ao assegurar se o 

gerenciamento e os sistemas operacionais adotados estão em conformidade com as 

políticas internas da empresa e os regulamentos em geral. Para tanto, a equipe responsável 

pela auditoria deve estar ciente sobre os regulamentos e os padrões específicos aplicados à 

atividade, bem como estar familiarizada com o processo de tratamento de esgotos e com os 

aspectos ambientais envolvidos. 

Os procedimentos a serem adotados para a realização desse tipo de auditoria são 

citados como sendo: seleção do grupo de auditores; obtenção de informações sobre as 

políticas da empresa a ser auditada, regulamentos relevantes, dados sobre a atividade, seu 

processo e lay-out das instalações e visita prévia ao local. De posse dessas informações, há 

a definição do plano e do protocolo de auditorias, bem como a determinação das tarefas a 

serem realizadas. 

Normalmente, o grupo de auditores, durante a auditoria, deve dar atenção 

especial para o processo, os sistemas internos de gerenciamento e controles de engenharia, 

organização da planta e responsabilidades e o desempenho atual e passado. Nesse caso, 

são examinados relatórios e dados de monitoramento e as atividades de manutenção, para 

assegurar que os equipamentos estão sendo operados de forma adequada. 

Por meio da realização de entrevistas e visita à área, os auditores devem obter 

informações detalhadas sobre o gerenciamento da atividade, práticas de controle adotadas 

e procedimentos. As descobertas da auditoria devem ser apresentadas em relatório, 

conciso, claro e organizado. 

Observa-se que as auditorias ambientais de ETEs seguem os procedimentos 

usualmente utilizados em outros tipos de empreendimento. Entretanto, os auditores devem 
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conhecer as operações unitárias e os aspectos ambientais envolvidos e as implicações que 

essa atividade tem para a saúde pública em geral e para o meio ambiente em particular. 

Pode-se ressaltar como questões específicas das ETEs o problema da disposição final dos 

resíduos sólidos gerados, o atendimento aos padrões de emissão e de qualidade da água e 

os processos associados à dimensão do empreendimento (concentração no lançamento, 

lodo gerado, acesso etc). 
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4.  METODOLOGIA DA PESQUISA 
 
 

Para a elaboração deste trabalho, adotou-se o procedimento metodológico a 

seguir discriminado, representado esquematicamente na Figura 4.1. 

A primeira etapa foi o levantamento bibliográfico, essencial na delimitação do 

problema e no desenvolvimento da fundamentação teórica. Esse levantamento envolveu 

assuntos relacionados com a questão de auditoria ambiental e de relação direta com o 

objeto do trabalho, além de um levantamento sobre os métodos multicritério de auxílio à 

decisão.  

A partir do levantamento bibliográfico, foi realizado estudo aprofundado sobre 

auditorias ambientais, bem como seleção dos métodos multicritério de auxílio à decisão 

passíveis de serem utilizados nesta pesquisa. Os métodos escolhidos foram, inicialmente, 

objeto de teste, no qual se procurou simular a aplicação desses métodos para o caso de 

auditorias ambientais fictícias. Posteriormente, os métodos mais adequados foram utilizados 

em casos reais de auditorias ambientais em duas Estações de Tratamento de Esgotos - 

ETEs da Companhia de Água e Esgotos de Brasília - CAESB.  

Concomitantemente, partiu-se para a leitura crítica dos relatórios de AAs (estudos 

de caso), a fim de verificar como esse processo está sendo desenvolvido atualmente, para 

melhor avaliá-lo, constatando os aspectos positivos e as possíveis falhas, bem como 

buscando subsídios na definição de critérios e de procedimentos para realização e avaliação 

de auditorias ambientais. 

A formação da equipe de auditores, com experiência em auditorias ambientais e 

em saneamento, e a análise dos processos de tratamento de esgotos foram etapas que 

ocorreram em paralelo às demais. 

A partir dos levantamentos e dos testes realizados, houve a proposição inicial de 

suporte metodológico para realização de auditorias. Ressalta-se que o suporte metodológico 

proposto foi objeto de avaliação por parte dos especialistas (auditores) que participaram 

deste trabalho, resultando na elaboração do Plano e do Protocolo de Auditorias.  

Ressalta-se que as etapas do processo de realização e de avaliação das AAs na 

CAESB, bem como os atores intervenientes em cada uma dessas etapas, foram definidos 

com a participação dos especialistas, a partir da elaboração do Plano e do Protocolo de 

Auditorias. 

Para a realização das auditorias ambientais, conforme o Plano e o Protocolo, 

houve a divisão dos especialistas em dois grupos, de modo a ser possível realizar, de forma 

independente, quatro auditorias (duas por grupo) em duas ETEs da CAESB, produzindo-se 

quatro Relatórios de Auditoria Ambiental - RAAs.  
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A partir da realização das auditorias ambientais, foi possível realizar avaliações, 

por grupo de auditores, para cada uma das ETEs, a fim de verificar a adequabilidade, ou 

não, dos métodos multicritério para o caso das auditorias ambientais. 

Considerando-se que as auditorias foram realizadas de forma independente pelos 

dois grupos de auditores, fez-se comparação dos resultados obtidos, para os diferentes 

métodos multicritério e ETEs, de forma a se verificar a pertinência do suporte metodológico 

proposto. 
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Figura 4.1 - Metodologia utilizada
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5 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

  

Considerando-se que este trabalho de pesquisa envolve os assuntos métodos 

multicritério, auditoria ambiental e tratamento de esgotos, decidiu-se dividir este 

capítulo a partir das abordagens de cada uma dessas três áreas. 

A primeira parte tratará sobre metodologias de auxílio à decisão mono e 

multicritério, em que haverá abordagem inicial do processo de avaliação e das metodologias 

monocritério para, depois, haver aprofundamento dos métodos multicritério, em especial os 

da família ELECTRE (Elimination and Choice Translating Reality)e ME-MCDM (Multi Expert 

- Multi Criteria Decision Making). 

As metodologias utilizadas em auditorias ambientais e a eficiência do processo de 

tratamento das águas residuárias serão integrantes, respectivamente, da segunda e da 

terceira partes deste capítulo. 

 

 

5.1 - METODOLOGIAS DE AUXÍLIO À DECISÃO MONO E MULTICRITÉRIO 
 

 

O processo de avaliação acontece quando se está na presença de operações que 

tenham por resultado a produção de um julgamento de valor ou de utilidade (Barbier, 1990 

apud Cordeiro Netto e Barraqué,1991). É realizada em três abordagens, envolvendo, em 

maior ou menor grau, a explicitação de suas etapas. A primeira etapa do processo, 

denominada "operação de avaliação", diz respeito aos dados de entrada. A segunda é o 

"julgamento de valor (ou de utilidades)" e a terceira é aquela relacionada às formas de uso 

do julgamento de valor. Dessa forma, diz-se que a avaliação é implícita se, apenas, a 

terceira etapa é explícita, enquanto que a avaliação é considerada espontânea quando são 

explícitos o julgamento de valor e seus usos (Cordeiro Netto e Barraqué, 1991).  

A avaliação é instituída quando todas suas etapas são explícitas, quais sejam: 

- caracterização de uma realidade inicial; 

- produção de informações para a avaliação; 

- explicação dos objetivos da ação a avaliar; 

- constituição de critérios para o processo de avaliação; 

- identificação dos papéis dos atores; 

- caracterização da realidade que se quer alcançar; 

- emissão do julgamento (Ibid). 
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Quando se faz uma avaliação, tem-se sempre em mente o receptor do seu 

resultado. Nesse sentido, as avaliações podem ser divididas em: 

- avaliação endoformativa - quando os receptores são agentes internos 

diretamente afetados com esse processo e que serão responsáveis por 

modificar suas próprias condutas e melhorar suas ações para o futuro; 

- avaliação recapitulativa - quando os receptores são agentes externos que 

têm, em geral, a função de pressionar os denominados agentes internos, 

com o objetivo de melhorar a sua conduta ou mesmo de premiá-los, 

quando os resultados são altamente positivos (Monnier, 1987 apud 

Cordeiro Netto e Barraqué, 1991). 

Quanto aos métodos de avaliação utilizados, dependerão do tipo de problema, 

das questões colocadas, das escolhas do avaliador, dentre outras.  

Os métodos de apoio à decisão a serem tratados neste capítulo estão 

relacionados a três problemáticas decisórias de referência α, β, γ, que são utilizadas pelo 

decisor11 para situar o seu problema de tomada de decisão, como apresentado, 

resumidamente, na Tabela 5.1 (Roy, 1985 e Maystre et al., 1994). 

A problemática α (alfa) é a mais clássica. Consiste “em colocar o problema em 

termos de ‘melhor escolha’ ”(Roy, 1985). Ou seja, escolhem-se as alternativas que são 

preferidas para a maioria dos critérios, considerando-se, ainda, o fato de não causarem um 

nível de descontentamento inaceitável para os demais critérios (Gershon et al., 1982 apud 

Gobbetti, 1993).  

A problemática  (gama) discrimina as ações que são ‘suficientemente 

satisfatórias’, “em função de um modelo de preferências”. Em realidade, essa problemática 

reagrupa as ações equivalentes, através de um procedimento de classificação, do todo ou 

de uma parte de um conjunto de ações (Roy, 1985). 

Na problemática β (beta), é estabelecido o processo de alocação, ou seja, há o 

enquadramento de ações em categorias previamente definidas, a partir do valor intrínseco 

de cada ação em particular. Não há, desse modo, comparação das ações em estudo entre 

si , como acontece no caso das problemáticas α e  (Roy, 1985 e Yu e Roy, 1992).  

 

 

 

 
                                                 
11 Os decisores "são pessoas, grupos e instituições que, direta ou indiretamente, estabelecem os 
limites do problema, especificam os objetivos a serem alcançados e emitem julgamentos que, se não 
definem uma alternativa específica, acarretam ao menos a eliminação de uma ou mais alternativas". 
(Barbosa, 1997). 
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Tabela 5.1 - Problemáticas Decisórias de Referência 

 

Problemática Objetivo Resultado Procedimento 

 
α 

(alfa) 

 
Escolha de um subconjunto contendo 
as melhores ações ou, na ausência 
dessa possibilidade, as satisfatórias. 
 

 

escolha 

 

seleção 

 
β 

(beta) 

 
Triagem por alocação de ações em 
categorias pré-definidas. 
 

 

triagem 

 

alocação 

 
 

(gama) 

 
Definição, por ordenação completa ou 
parcial, de classes de equivalência, 
compostas por ações que se 
comparam entre si. 
 

 

seqüência 

 

classificação 

Fonte: Maystre et al. (1994) - adaptado. 

 

 

 

Os métodos de apoio à decisão são métodos de avaliação instituídos, que têm 

como objetivo facilitar o processo de análise de alternativas. Podem envolver a formulação 

de um critério único, ou função-objetivo, ou de vários critérios12, para atender o interesse de 

vários atores no processo de tomada de decisão. 

As metodologias monocritério são aquelas que têm como princípio a utilização de 

apenas um critério para a tomada de decisão. Nesse sentido, aglutinam-se, nesse critério, 

todos os aspectos de interesse, com o objetivo de maximizá-lo ou minimizá-lo.  

Essas metodologias podem ser subdivididas, basicamente, em duas classes de 

modelo: otimização e simulação. Os modelos de otimização utilizam algoritmos matemáticos 

para identificar os pontos máximos ou mínimos da função-objetivo. Para simplificar as 

operações matemáticas, procede-se a uma linearização de suas equações de restrição e da 

função-objetivo. Exemplos desses modelos podem ser citados como a programação linear 

(PL) e a programação dinâmica (PD). A programação linear realiza uma linearização de 

todas  as  funções  (objetivo  e restrições). A  programação  dinâmica  "se   aplica  quando  a  

 

                                                 
12 Os critérios ou atributos traduzem os objetivos que se quer alcançar "em características, qualidades 
ou medidas de desempenho diante das alternativas de planejamento" (Barbosa, 1997). 
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função-objetivo, linear ou não, apresenta a propriedade markoviana13". Possui como 

vantagem o fato de poder decompor problemas complexos em "uma série de sub-problemas 

que serão resolvidos recursivamente". Diferentemente da Programação Linear, há 

necessidade de formulação de equações matemáticas específicas para a solução de 

problemas (Braga et al.,1998).  

Os modelos de simulação são expressões matemáticas estruturadas em 

seqüência lógica, que descrevem a operação do sistema no espaço e no tempo. É aplicável 

a sistemas complexos e não fornece a "política ótima de operação. A solução ótima é 

encontrada interativamente, processando-se diversas simulações alternativas e comparando 

seus desempenhos. Sua obtenção depende, geralmente, da experiência e sensibilidade do 

usuário/operador." (Ibid). Pode também ser utilizado, apenas, para conhecimento do 

sistema. 

Exemplos da utilização de métodos de otimização e de simulação para o 

tratamento de águas residuárias são citados por Souza e Foster (1996). 

As análises de natureza econômico-financeira podem ser feitas por simulação ou 

otimização, a depender da possibilidade de se definir, ou não, uma função objetivo. Nesse 

sentido, as análises custo-benefício e custo-efetividade enquadram-se nessa classificação.  

A análise custo-benefício tem como critério de decisão a maior eficiência 

econômica, quando custos e benefícos são estimados. Fornece uma orientação à tomada 

de decisão quando se dispõe de várias alternativas com custos e benefícios diferentes. 

Avalia-se o benefício líquido14 de cada uma das alternativas, a partir da enumeração 

sistemática dos benefícios e dos custos associados: uma alternativa é preferível à outra 

quando proporciona benefícios líquidos maiores.  

A análise custo-efetividade tem como critério a eficiência financeira, em que 

somente os custos são calculados. É um método quantitativo utilizado para comparar os 

custos de alternativas capazes de alcançar os mesmos benefícios ou um dado objetivo. É 

utilizada quando não é possível ou desejável considerar o valor monetário dos benefícios 

provenientes das alternativas em análise.  

Na Medicina e na Saúde Pública, esse método é utilizado para avaliar as 

conseqüências e os custos nas intervenções para a melhoria da saúde da população. 

 

                                                 
13 Um processo é dito Markoviano quando se trata de um processo aleatório em que "as taxas de 
ocorrência de transição entre os estados do sistema forem constantes (independentes do tempo) e se 
o estado no qual o sistema se encontra agora depender apenas do seu estado imediatamente 
anterior, não dependendo dos demais estados anteriores do sistema." (Petrobrás, 1996)  
14 O benefício líquido é igual à diferença entre a soma de todos os benefícios brutos e a soma dos 
custos associados a uma alternativa. Trata-se de um dos indicadores usados em uma avaliação 
custo-benefício. Outros indicadores adotados são a razão benefício/custo e a taxa interna de retorno- 
TIR. 
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Entretanto, considerando-se a existência de problemas com valores intangíveis do 

ponto de vista econômico, como é o caso dos problemas ambientais, houve necessidade de 

utilização de metodologias mais gerais de tomada de decisão15 que contemplassem 

múltiplos objetivos, em detrimento das análises custo-benefício (Braga et al., 1998). De 

acordo com Goicoechea et al. (1982), a partir da década de 60 surgiu a “necessidade de 

identificar e considerar simultaneamente muitos objetivos na análise e na solução dos 

problemas”. 

Ressalta-se que o primeiro registro de utilização de métodos multicritério para um 

“problema ambiental” é do ano de 1973, quando foi utilizado para “selecionar alternativas de 

manejo dos resíduos sólidos produzidos pela cidade de Tucson, no Arizona, Estados 

Unidos” (Souza e Foster, 1996). 

Esses métodos são “largamente utilizados para comparar alternativas quando 

existem múltiplos objetivos”. Como instrumento de auxílio à tomada de decisão, 

“proporcionam escolhas mais explícitas, racionais e eficientes” (Hobbs e Meier, 1994). A 

Figura 5.1 ilustra a estrutura para a tomada de decisão em análise multiobjetivo. 

Os métodos multicritério permitem, também: 

- uma melhor organização das informações e do papel de cada  

participante nas diversas etapas do processo de decisão; 

- “evidenciar os conflitos entre objetivos e quantificar o grau de 

compromisso existente entre eles; 

- tratar cada objetivo na unidade de mensuração mais adequada, sem a 

distorção introduzida pela simples conversão em unidades monetárias 

como na análise benefício-custo ” (Barbosa, 1997). 

Em realidade, para que se possa escolher uma entre várias possíveis soluções 

para um problema, devem-se definir os critérios de avaliação. Os critérios propostos por 

Cohon e Marks (1975) devem:  

(1) ser “computacionalmente acessíveis e relativamente eficientes; 

(2) “promover a quantificação explícita dos intercâmbios entre objetivos”; 

prover o decisor de informações suficientes.  

O primeiro critério se justifica devido à necessidade de se promover uso eficiente 

dos recursos financeiros disponíveis aos planejadores. O segundo critério pode ser utilizado 

“somente quando o problema abordado é significativo, de fácil entendimento e provido de 

                                                 
15 A tomada de decisão é um ”processo dinâmico com todos os seus componentes mudando e 
evoluindo: alternativas são adicionadas e removidas, os critérios para suas avaliações bem como as 
importâncias relativas dos critérios estão em um fluxo dinâmico, a interpretação e os resultados 
variam, os valores humanos e as preferências são novamente avaliadas”(Goicoechea et al., 1982). 
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informações suficientes. Isso significa que as técnicas multicritério devem ser consistentes, 

com uma abordagem clara e simples para o problema”, de forma a serem capazes de 

produzir resultados adequados. O último critério “é crítico para o decisor e difícil de se 

quantificar”.  

A escolha de um ou de outro método multicritério é dependente do problema a ser 

analisado, da familiaridade do analista por determinado método e da existência dos recursos 

necessários para sua execução (Generino e Cordeiro Netto, 1997). 
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Várias são as tipologias desenvolvidas envolvendo a classificação dos métodos 

multicritério. Na classificação de Cohon e Marks (1975), considera-se a posição relativa dos 

papéis do decisor e do analista16, estando representada por três grupos:  

Grupo I - Técnicas de geração de soluções dominadas, em que estão inseridos os 

métodos que têm como característica a geração de alternativas previamente à "incorporação 

da estrutura de preferência do decisor". Os Métodos dos Pesos, das Restrições e o 

Multiobjetivo Linear são exemplos desse Grupo; 

Grupo II - Técnicas com articulação de preferências a priori. Nesse caso, as 

alternativas são geradas considerando-se previamente a estrutura de preferência do 

decisor. Segundo Gobbetti (1993), "as variáveis de decisão utilizadas podem ser contínuas 

ou discretas, em função do tipo de problema. Algumas técnicas são aplicadas somente a 

problemas contínuos ou discretos, enquanto que outras podem ser usadas em ambas as 

situações". Os Métodos ELECTRE, da Função Utilidade, da Programação por Metas, da 

Matriz de Prioridades e da Programação de Compromisso estão inseridos neste Grupo; 

Grupo III - Técnicas com articulação progressiva das preferências, em que a 

interação entre o analista e o decisor ocorre durante todo processo de tomada de decisão. 

São exemplos desse Grupo os Métodos da Programação de Compromisso e dos Passos. 

A classificação de Vincke (1992) considera as relações de preferência entre as 

diversas alternativas para solução de um problema. Essa classificação abrange três grandes 

famílias de métodos: modelos aditivos, métodos de desclassificação17 e métodos interativos.  

Esquematicamente, os modelos aditivos consideram a agregação de diferentes 

critérios em uma única função, a ser otimizada, tendo como regra fundamental a 

transitividade das preferências (se a é melhor que b e se b é melhor que c, logo a é melhor 

que c). A segunda família considera outros tipos de relações de preferência entre 

alternativas (como preferências fraca e forte, não comparabilidade e indiferença), 

estabelecendo hierarquia entre ações sob os diferentes critérios adotados. Os métodos 

interativos são a mais recente família e se caracterizam por não considerar a definição 

prévia do sistema de preferência do decisor, sendo o mesmo revelado a partir de processos 

interativos entre decisor e analista. 

Ao se examinarem as classificações adotadas por Vincke (1992) e Cohon e Marks 

(1975), verifica-se que adotam diferentes enfoques, resultando em tipologias diferentes de 

classificação. Entretanto, observa-se certa correspondência entre os métodos de 

desclassificação e os métodos interativos, da classificação de Vincke (1992), 

                                                 
16 São os responsáveis pela modelagem do processo decisório. (Barbosa, 1997) 
 
17  Do inglês outranking e do francês surclassement 
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respectivamente com os métodos pertencentes aos dos Grupos II e III da classificação de 

Cohon e Marks (1975). 

Os principais elementos para a delimitação de um problema multiobjetivo e 

multidecisor são: as alternativas (ou ações) de solução do problema; os critérios a serem 

adotados para se medir o quanto se cumpriu de cada objetivo; e os atores envolvidos nesse 

processo (órgãos de meio ambiente, auditores, empreendedores, analistas, especialistas, 

organizações não governamentais etc.). Ressalta-se que critérios são utilizados na 

comparação de alternativas. 

Para representar esses conceitos, adotou-se a simbologia: 

 

i = 1,..m,...I. onde I = número de critérios 
j = 1,..a,...J. onde J = número de alternativas 
k = 1,..x,...K. onde K= número de atores. 
 

Ressalta-se que a representação das alternativas (ou ações) para solução de um 

problema e os critérios utilizados na avaliação dessas alternativas é realizada na forma de 

uma matriz, denominada de matriz de avaliação.  

Outros conceitos utilizados nos métodos multicritério são o trade-off e a solução 

de compromisso. O trade-off indica o quanto o decisor está disposto a ceder em um critério 

para obter uma unidade sobre um outro critério. A solução de compromisso é "aquela que, 

dentre as soluções não-dominadas, melhor atende as expectativas do decisor." (Barbosa, 

1997) 

Considerando-se os múltiplos critérios em um processo de tomada de decisão, é 

estabelecida uma matriz de conseqüências, ou pay-off matriz, onde é apresentado o 

desempenho de cada ação sobre cada um dos critérios. 

Com o objetivo de considerar a imprecisão, a incerteza e a indeterminação, além 

de outras relações de preferência entre ações, utilizam-se, no caso de muitos métodos 

multicritério, os limiares pi e qi (onde 0 ≤ qi ≤ pi), sendo pi o limiar de preferência e qi o de 

indiferença, para cada critério i. Quando pi e qi são nulos, o critério é chamado de 

verdadeiro, ou seja, há completa transitividade entre ações. Para pi e qi diferentes de zero, o 

critério passaria a ser denominado de “pseudocritério” (Roy, 1985), vez que permite outros 

tipos de relações de preferências entre ações.  
Para muitos métodos multicritério, pode-se definir, também, um outro tipo de 

limiar: o de veto vi, também para cada critério i. Esse limiar indica o nível a partir do qual 

uma ação a é tão melhor que uma ação b sob um determinado critério que, mesmo 

considerando todos os outros critérios, b nunca poderá ser considerada globalmente melhor 

que a. 
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Supondo duas ações a e b, sendo avaliadas sob o critério i1 de sentido de 

preferência crescente (quanto maior melhor), para o qual se definiram os limiares qi1, pi1 e 

vi1; supondo que gi1(a) e gi1(b) sejam, respectivamente, as avaliações de a e b sob o critério 

i1, com gi1(a) > gi1(b):  

- se gi1(a) - gi1(b) ≤  qi1, diz-se que “a é indiferente em relação a b, sob o critério 

i1”, e representa-se a I b (ou seja, o "ganho" entre a e b não supera o limiar de 

indiferença); 

- se gi1(a) - gi1(b) ≥ qi1 (o "ganho" de a sobre b é maior que o limiar de 

indiferença), porém: gi1(a) - gi1(b) ≤ pi1 (o "ganho" de a não supera o limiar de 

preferência), diz-se que “a é fracamente preferível em relação a b, sob o 

critério i1”, representa-se a Q b; 

- se gi1(a) - gi1(b) ≥ pi1 ( o "ganho" de a supera o limiar de preferência), porém: 

gi1(a) - gi1(b) ≤  vi1 (o ganho de a não supera o limiar de veto), diz-se que “a é 

fortemente preferível em relação a b, sob o critério i1”, e representa-se a P b, 

e finalmente, se  

- se gi1(a) - gi1(b) ≥ vi1, ( o "ganho" de a supera o limiar de veto), diz-se que “a é 

tão melhor que b, que b nunca pode ser globalmente melhor que a”, e 

representa-se a V b. 
Quando a Q b, a P b e a V b, diz-se que a > b (a é preferível a b). Quando, 

globalmente, a > b ou a I b, diz-se que “a desclassifica b” (representa-se a S b). A Figura 

5.2 ilustra graficamente essas relações. 

 

 

A utilização de métodos multicritério em auditorias ambientais pode ser julgada 

pertinente a priori. Esses métodos são indicados para serem usados, de acordo com 

Barbosa (1997), quando existirem situações de conflito de interesses nas avaliações, 

a >  b

a V b b Q  aa P  b a Q  b a I  b
g(b)

g(a) g(a)+q g(a)+p g(a)+vg(a)-v g(a)-p g(a)-q

b P  a

a S  b b S a

b > aa I  b

b V  a

F igu ra 2: Re laçõe s de  pref erê nc ia es ta be lec ida s a p artir  d e pseu do-c ritér ios
F onte : YU e  R OY (199 2)
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causadas pelas limitações dos recursos naturais, pela multiplicidade de atores e pela 

existência de objetivos não-quantificáveis. 

Vários métodos poderiam ser testados para servir de base para o suporte 

metodológico a ser desenvolvido. Muitos trabalhos já foram elaborados, promovendo-se a 

comparação entre métodos multicritério, como por exemplo Gobetti (1993), Cordeiro Netto et 

al. (1993). Uma conclusão geral desses e de outros autores refere-se ao fato de que, no 

âmbito de um mesmo grupo de métodos multicritério, não costumam ser significativas as 

diferenças obtidas na aplicação dos diferentes métodos. 

Desse modo, neste trabalho, após levantamento bibliográfico do assunto e 

avaliação dos diferentes métodos, optou-se por considerar a utilização de métodos 

multicritério relacionados a diferentes problemáticas de decisão que poderiam ser 

consideradas em um problema de auditoria ambiental: a problemática α (melhor escolha), a 

problemática β (alocação), e a problemática  (hierarquização). Considerou-se 

recomendável, também, trabalhar com métodos de grupos diferentes, segundo a tipologia 

de Vincke (1992): modelos aditivos e métodos de desclassificação. A consideração desses 

dois fatores levou à seleção dos métodos ELECTRE III (Roy, 1985), método de 

desclassificação (problemática ), ME-MCDM - Multi Expert - Multi Criteria Decision Making 

(Yager, 1993), o método ELECTRE TRI (Yu e Roy, 1992), método de desclassificação 

(problemática β) e modelo aditivo do tipo média ponderada (problemática α), denominado 

pelos auditores ambientais de método pontuado. 

 

 

5.2 - A FAMÍLIA ELECTRE 
 

 

Os métodos ELECTRE foram desenvolvidos por Roy(1985) e seus colaboradores. 

Pertencem à família dos métodos de desclassificação, de acordo com tipologia de Vincke 

(1992). Os métodos ELECTRE I, II, III, IV e TRI, apresentados neste capítulo, estão 

relacionados às três problemáticas decisórias de referência α (alfa), β (beta) e  (gama).  

O método ELECTRE I enquadra-se na problemática decisória de referência alfa. 

Dessa forma, o processo de seleção de alternativas utilizado divide o conjunto de 

alternativas potenciais, denominado de conjunto A, em dois subconjuntos complementares 

N18 e A\N19. O subconjunto N contém as ações incomparáveis entre si e se constitui no 

                                                 
18  N é comumente denominado de Kernel, K. As alternativas não contidas nesse subconjunto K não 
são consideradas nas avaliações futuras (Gobbetti, 1993). 
 
19 A\N significa “conjunto A menos conjunto N” (Maystre et al., 1994) 
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núcleo das ações mais importantes. Nesse núcleo, existe pelo menos uma ação que é 

preferível a qualquer ação do subconjunto A/N (Gobbetti, 1993 e Maystre et al., 1994). 

Esse método sintetiza as relações de preferência para cada alternativa, 

produzindo uma relação de desclassificação entre alternativas. Isto é conseguido com a 

utilização dos índices de concordância cim(a,b) e de discordância dim(a,b), que definem a 

relação de desclassificação D. O primeiro índice pode ser entendido como o nível de 

satisfação do decisor em escolher a alternativa a em detrimento da alternativa b. O segundo 

índice é complementar ao primeiro e estabelece o nível de descontentamento do decisor ao 

preferir a alternativa a à alternativa b (Goicoechea et al., 1982). 

A partir dos índices de concordância por critério, calcula-se C(a,b) e C(b,a), 

índices de concordância globais, que exprimem em que medida as avaliações de a e b, sob 

todos os critérios, estão em concordância com a proposição "a desclassifica b", para C(a,b), 

e "b desclassifica a", para C(b,a). 

O índice de concordância de quaisquer das ações a e b é a ponderação do 

número de critérios para os quais a ação a é preferível ou indiferente à ação b (Duckstein e 

Bogardi, 1988). Os pesos utilizados para ponderar os diferentes critérios, relacionados ao 

processo de decisão, expressam a estrutura de preferência do decisor.  

Nesse caso, ao se estabelecer o conjunto de critérios I, subdividido em três 

subconjuntos I+, I= e I-, e o conjunto de pesos associados aos critérios wk, também 

subdividido, tem-se que: 

 

I+  =  I+ (a,b) = { k �  I : a > b };    (5.1) 

I=  =  I= (a,b) = { k �  I : a = b };    (5.2) 

I-  =  I- (a,b) = { k �  I : a < b }      (5.3) 

 

Onde:     W+ =  ∑  wk            (5.4) 

             k � I+ 

 
W= =  ∑  wk         (5.5) 
             k �  I= 

 
W-  = ∑  wk          (5.6) 
            k �  I- 
 

Dessa forma, W+ representa a soma dos pesos, associados aos critérios, segundo 

os quais a alternativa a é preferível à alternativa b, W= representa a soma dos pesos, 

associados aos critérios, segundo os quais a alternativa a é indiferente à alternativa b e W-  

representa os pesos , associados aos critérios, segundo os quais a alternativa b é preferível 
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à alternativa a. O índice de concordância, nesse caso, segundo Goicoechea et al. (1982), 

pode ser definido como: 

 

 

C (a,b) = (W+ + ½ W-)/( W+ + W= + W-)           (5.7) 

 

 

Para definir o índice de discordância, compara-se o grau de desconforto 

experimentado na escolha da alternativa a sobre a alternativa b. Essas comparações são 

realizadas em um intervalo de uma escala, comum para todos os critérios, previamente 

definida pelo decisor. Ressalta-se que essa escala é usada para comparar o desconforto, 

diante de todos os critérios, causado pela escolha da alternativa a em lugar da b. "O critério 

que tenha o maior valor superior na sua escala, será aquele no qual o decisor experimenta o 

maior desconforto ao ir de um nível melhor a outro pior." (Gobbetti, 1993) Dessa forma, o 

índice de discordância pode ser definido como:  

 
 

D (a,b) = máximo intervalo onde a < b              (5.8) 
                                          extensão total da escala 
 

 

Para o estabelecimento das relações de preferência entre alternativas, comparam-

se os índices de concordância e de discordância, respectivamente, com os seus valores 

limites c e d, ou seja: 

 

 

c (a,b) ≥ c    e  d (a.b) ≤  d                               (5.9) 

 

 

Ressalta-se que os índices de concordância e de discordância e os valores-limite 

são, também, definidos pelo decisor. Os valores-limite c e d variam de 0 a 1: c especifica o 

grau de concordância que o decisor deseja obter e d o ‘grau  de discordância’ que o decisor 

está disposto a tolerar. Nesse caso, c=1 corresponde à ‘concordância  total’, ou seja, "a 

alternativa a deveria  ser preferida sobre a alternativa b em relação a todos os critérios". Já 

o valor de d=0 “significa nenhuma discordância” (Fricke et al.1989). Quando os valores de c 

e d resultam em uma escolha impraticável, deve-se atribuir novos valores a c ou d até se 
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chegar a uma situação de escolhas praticáveis. (Duckstein e Bogardi, 1988 e Fricke et al., 

1989) 

O método ELECTRE I define dois tipos de gráficos, o de preferência forte e o de 

preferência fraca, que se constituem em dados de entrada para o método ELECTRE II. Para 

a elaboração do primeiro gráfico, são selecionados altos valores de c e baixos valores de d. 
Para o segundo gráfico, utiliza-se o procedimento inverso (Duckstein e Bogardi, 1988). 

Em realidade, “o gráfico de forte preferência é sempre um subgráfico do gráfico de 

fraca preferência, mas a distinção entre forte e fraca preferência deve ser feita para 

assegurar uma completa classificação das alternativas”, objeto do método ELECTRE II 

(Fricke et al., 1989).  

O método ELECTRE II enquadra-se na problemática decisória de referência gama 

e pode ser considerado uma extensão do ELECTRE I, vez que utiliza os dois gráficos 

obtidos no ELECTRE I para realizar uma ordenação completa  das alternativas, satisfazendo 

o teste de concordância (medida de concordância) e o teste de não-concordância (medida 

de discordância). Entretanto, diferentemente do método ELECTRE I, são definidas pelo 

decisor duas relações de desclassificação extremas: de forte e de fraca afinidades, que são 

utilizadas na construção de dois gráficos necessários à obtenção da classificação das 

alternativas (Goicoechea et al., 1982).  

O uso dos métodos multicritério ELECTRE I e II em modelo de planejamento 

multiobjetivo para a região metropolitana de São Paulo são apresentados por Braga et al. 

(1998). Exemplos da utilização do método ELECTRE I na seleção de processos de 

tratamento de esgotos são citados por  Souza e Foster (1996). 

O método ELECTRE III é uma técnica de auxílio multicritério à decisão, de caráter 

quantitativo, que classifica as diversas alternativas para solução de um problema “no caso 

de um ‘único’ decisor”. Pertence à família dos métodos de desclassificação (de acordo com 

tipologia de Vincke). Quando se tem mais de um decisor, o método ELECTRE III pode ser 

utilizado desde que sejam adotadas hipóteses referentes ao peso de cada um dos decisores 

ou à existência de um critério ou função de compromisso (Cordeiro Netto et al. ,1993). 

Enquadra-se na problemática decisória de referência gama. 

Este método considera que, quando o decisor necessita comparar duas ações, 

poderá reagir por uma das seguintes formas: preferência por uma delas, indiferença entre 

elas, recusa ou incapacidade de compará-las. Essas relações são traduzidas por situações 

de preferência, indiferença e incomparabilidade (Vincke, 1992). São definidos, assim, no 

método ELECTRE III, os limiares p, q e v, já citados anteriormente. 

O início do processo de comparação utilizado por esse método dá-se a partir de 

cada par de alternativas, (a,b), "com o objetivo de alcançar um nível de credibilidade da 

afirmação: a é tão bom quanto b” (Duckstein et al., 1994). Dessa forma, “calcula-se, em 
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primeiro lugar,  um índice de concordância, cim(a, b), entre alternativas para construção de 

uma matriz para cada critério im” (Cordeiro Netto et al., 1993). Esse índice é obtido a partir 

das relações seguintes, ilustradas na Figura 5.3. 

 

cim (a, b) = 0        se im (a)  +  p (im(a)) ≥ im (b) 

cim (a, b) = 1        se im (a)  +  q (im(a)) < im (b)                                     (5.10) 

Se  im (a) + q (im(a)) < im (b) < im (a) + p(im(a)) ⇒ cim (a, b) é linear. 

 
A adoção desse índice para o conjunto de critérios “exclui a possibilidade de que 

uma maior desvantagem sobre um critério possa ser compensado por um número menor de 

desvantagens sobre outro critério” (Duckstein et al. , 1994). 

Para traduzir “em que medida o critério im refuta a asserção ‘a é tão bom quanto 

b’”, foi definido o índice de discordância di m (a,b). A Figura 5.4 apresenta a variação desse 

índice, expresso pelas relações abaixo. 

 

di m (a,b) = 0     se   im (a)  +  p  (im(a)) < im (b) 

di m (a,b) = 1     se   im (a)  +  v (im(a)) ≥ im (b)                                       (5.11) 

Se im(a) + p(im(a)) < im(b) < im(a) + v(im(a)) ⇒ dim (a, b) é linear 

 
Os índices de concordância e de discordância se combinam para definir o índice 

de credibilidade, de acordo com procedimento detalhado em Cordeiro Netto et al. (1993). 

O método ELECTRE IV é considerado de estrutura mais simples que os métodos 

anteriores. Não utiliza as noções de concordância e de discordância. Utiliza, como o 

ELECTRE III, os pseudocritérios, ou seja, os critérios associados a um limiar de preferência 

estrita e um limiar de indiferença. É muito útil quando há dificuldade em ponderar os 

critérios, “ou, quando os jogos de ponderação totalmente antagônicos estão presentes” 

(Maystre et al., 1994). Enquadra-se na problemática decisória de referência gama. 
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Figura 5.3 - Gráfico da variação do índice de concordância 

Fonte: Skalka et al., 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 - Gráfico da variação do índice de discordância 

Fonte: Skalka et al., 1992 

 
 

O método ELECTRE TRI considera a problemática beta (Roy, 1985 e Yu e Roy, 

1992). Classifica as diversas alternativas para solução de um problema, por meio da 

comparação de cada ação potencial com uma referência estável (padrão/ações de 

referência). Em realidade, as ações de referência são ações fictícias, definidas para 

delimitar as diversas categorias. Nesse caso, cada categoria está limitada inferior e 

superiormente por duas ações de referência e cada uma dessas ações serve de limite a 

duas categorias, uma superior e outra inferior (Yu e Roy, 1992 e Maystre et al., 1994). 

A Figura 5.5 ilustra graficamente esses processos. Conhecidas as ações de 

referência b0, b1, b2, ......, bh e os critérios i1, i2, ....., in, definem-se as categorias E1, E2, ....., 

Em. Para um dado critério im, a ação a seria alocada em uma determinada categoria em 
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função de sua avaliação gim(a). Na figura em questão, por exemplo, a ação a sob o critério i2 
seria alocada à categoria E2 em função de sua avaliação gj2(a). 

 

 

Figura 5.5 - Ações de referência (b), critérios (i) e categorias (E) no ELECTRE TRI 

Fonte: Yu e Roy (1992) - adaptado 

 

 

Os múltiplos critérios considerados no método ELECTRE TRI estabelecem uma 

relação de desclassificação de uma ação a,  a alocar a cada uma das ações de referência, a 

partir de um processo conhecido como procedimento de agregação multicritério (pam). As 

condições prévias a serem observadas para o estabelecimento dessas relações são (Yu e 

Roy, 1992): 

- “a família de critérios é uma família de pseudocritérios; 

- o quadro de desempenho20 das ações está construído”; 

- são conhecidos, para cada ação de referência bi, os limiares de  

indiferença qi(bi), de preferência pi(bi) e de veto vi(bi) para cada critério i; 
- os pesos dos critérios21 são definidos, para cada ação de referência, 

como sendo w = (w1, w2, ..., wn), onde wi > 0, ∀ i; 

- para o procedimento de agregação deve ser fixado um valor real , 
compreendido entre 0,5 e 1, denominado nível de corte22 (Yu e Roy, 

1992). 

                                                 
20 É um quadro que discrimina as ações e os critérios, apresentando o desempenho de cada ação 
sobre cada um dos critérios, também conhecido como matriz de conseqüências ou pay-off matriz (Yu 
e Roy, 1992). 
21 Neste caso, o peso pode ser diferente para cada ação de referência. No entanto, por razões de 
coerência, aconselha-se a não modificar muito esse valor (Ibid). 
 

b0

gjn(a)

gj3(a)

gj2(a)
j2

b2 gj1(a)
j1

bhbh-1b1

j3

jn
E1 E2 Eh

Figura 3: Ações de referência (b), critérios (j) e categorias (E) no ELECTRE TRI
Fonte: YU e ROY (1992)
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Para que o método possa estabelecer uma relação de desclassificação entre 

uma ação a e uma ação de referência b, deve-se calcular os denominados índices de 

concordância por critério cim (a,b) e cim (b,a), de concordância global C(a,b) e C(b,a)23, de 

discordância por critério dim (a,b) e dim (b,a), de discordância global D(a,b) e D(b,a), bem 

como o índice de credibilidade s(a,b), para verificar em que medida a ação a desclassifica a 

ação de referência b, e, analogamente, o índice de credibilidade s(b,a), para avaliar em que 

medida a ação de referência b desclassifica a ação a. A seguir, encontram-se apresentadas 

as formas para se obterem esses índices de concordância, de discordância e de 

credibilidade, considerando-se critérios de sentido de preferência crescente. 

Para o cálculo dos índices de concordância cim (a,b), cim (b,a), C(a,b) e C(b,a), 

deve-se considerar que: 

cim (a,b) = índice  de  concordância  sob  o  critério  i  da  asserção “a é, no  

                 mínimo, tão bom quanto b”, 

cim (b,a) = índice  de  concordância  sob o  critério  i da  asserção  “b é,  no 

                 mínimo, tão bom quanto a”, 

C(a,b) = índice  global  de  concordância da  asserção  “a é, no mínimo, tão 

              bom quanto b”, 

C(b,a) = índice  global  de  concordância  da asserção “b é, no mínimo, tão  

              bom quanto a”, 

pi = limiar de preferência definido para o critério i; 
qi = limiar de indiferença definido para o critério i. 

O cálculo de Ci(a,b) é efetuado da forma seguinte: 

 se gi (a) ≤ gi (b) - pi, então Ci(a,b) = 0 

 se gi (a) > gi (b) - qi, então Ci(a,b) = 1 

 se gi (b) - pi < gi (a) ≤ gi (b) - qi, então 0 < Cj(a,b) ≤ 1, onde Ci(a,b) é 

obtido por interpolação linear, de acordo com a fórmula (5.12). 

De forma análoga, calcula-se ci(b,a). Observa-se que, em face dos conceitos 

apresentados, a soma de ci(b,a) e de ci(a,b) não é necessariamente igual a 1. Uma vez 

calculados os valores do índice de concordância para cada critério, pode-se promover o 

cálculo dos índices globais de concordância da forma que se segue, onde wi é o peso do 

critério i. 

                                                                                                                                                         
22 O nível de corte, denominado de λ, é considerado o menor valor do grau de credibilidade s(a,b), 
no qual pode-se afirmar que ‘a desclassifica b’ ((Yu e Roy, 1992). 
23 A partir dos índices de concordância por critério, calcula-se C(a,b) e C(b,a), índices de 
concordância globais, que exprimem em que medida as avaliações de a e b, sob todos os critérios, 
estão em concordância com a proposição "a desclassifica b", para C(a,b), e "b desclassifica a", para 
C(b,a). Ressalta-se que a partir dos índices de discordância por critério, calcula-se, também, o índice 
global de discordância D(a,b) e D(b,a). 
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(5.12) 

 

 

  

(5.13) 

 
 
 
 

Para o cálculo do índice de discordância di(a,b), deve-se considerar que: 

Di(a,b) = índice de discordância sob o critério i da asserção “a é, no  

               mínimo, tão boa quanto b”, 

Di(b,a) = índice de discordância sob o critério i da asserção “b é, no  

               mínimo, tão boa quanto a”, 

vi = limiar de veto definido para o critério i. 
 

  

 

(5.14) 

 

Tem-se: 

se gi (a) > gi(b) - pi, então di(a,b) = 0; 

se gi (a) ≤ gi(b) - vi, então di(a,b) = 1;                                                 (5.15) 

se gi (b) - vi < gi (a) ≤ gi (b) - pi, então 0 < di(a,b) ≤ 1, onde di(a,b) é obtido 

por interpolação linear, de acordo com a fórmula a seguir: 

 
 

( ) ( )[ ]
j

j j j

j j
C a b )

p g b g a

p q
( , =

− −

−

( )
C a b )

k C a b

k

j j
j

n

j
j

n( ,
. ,

=
∑

∑

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟
⎟

=

=

1

1

( )
C a

k C b a

k

j j
j

n

j
j

n( b , )
. ,

=
∑

∑

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟
⎟

=

=

1

1



 

 60

 
 (5.16) 

 

 

Ressalta-se que o gráfico de variação dos índices de concordância e de 

discordância são iguais aos apresentados, respectivamente, nas Figuras 5.3 e 5.4. 

Para exprimir em que medida a “ação a desclassifica a ação de referência b”, 

levando-se em conta, globalmente, os índices de concordância ci(a,b) e de discordância 
di(a,b) é determinado o índice de credibilidade s(a,b). A determinação do índice de 

credibilidade constitui, pois, o procedimento de agregação multicritério (pam) a que já se fez 

menção. Na ausência de critérios discordantes ou quando todos os índices de discordância 

são julgados insuficientes em relação ao valor do índice de concordância, o índice de 

credibilidade s(a,b) coincide com o valor de C(a,b) (índice global de concordância). 

Quando, sob um critério discordante ii, refuta-se totalmente a proposição “a desclassifica b” 

(dim(a,b) = 1), o índice de credibilidade s(a,b) passa a ser nulo (ou seja, a proposição “a 
desclassifica b” passa a não ser globalmente verossímil). Quando, sob um critério im, o valor 

de dim(a,b) se situa entre o valor de C(a,b) e 1, o índice de credibilidade s(a,b) de “a 
desclassifica b” deve ser “diminuído”, incorporando, assim, um “veto parcial” estabelecido 

pelo critério im. Analiticamente, o valor de s(a,b) é definido da forma que se segue: 

Define-se F(a,b) como sendo o conjunto de critérios para os quais o valor 

calculado de di(a,b) for superior ao valor do índice de concordância global C(a,b). Dessa 

forma, 

Se F(a,b) = {i є F / di(a,b) > C(a,b)} = ø , logo s(a,b) = C(a,b)                   (5.17) 

Se F(a,b) ≠ ø, então 

 

 (5.18) 

 

De forma análoga, calcula-se o valor de s(b,a). 
Na Figura 5.6, encontram-se representados os procedimentos efetuados na 

relação de desclassificação entre uma alternativa a e a ação de referência b, a partir dos 

índices de credibilidade s(a,b) e s(b,a) e do nível de corte  considerado. Os símbolos R, > 
e I representam, respectivamente, operadores que definem as três relações finais possíveis 
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entre a e b: incomparabilidade, preferência e indiferença (Yu e Roy, 1992 e Maystre et al., 

1994). Observe-se que a definição da relação entre a e b depende também de . Para 

valores de  mais elevados, o que caracteriza decisões em que se busca minimizar as 

diferentes incertezas, a ocorrência da relação de incomparabilidade entre ações poderia ser 

mais freqüente, mantendo-se inalteradas todas as outras condições do problema. Do 

mesmo modo, caso se escolha um valor mais reduzido de  (menor exigência com relação 

às incertezas), poderia ser aumentada a freqüência das relações de indiferença. 

 
 
 

Figura 5.6 - Relações entre a e b a partir de s(a,b), s(b,a) e  

Fonte: Yu e Roy, 1992 

 

 

O procedimento de cálculo de s(a,b) e de s(b,a) se repete para cada ação bi de 

referência. O número de relações de preferência entre a e bi corresponde, assim, ao número 

de ações de referência. 

Passa-se, então, ao procedimento de alocação da ação a a uma das categorias Ei 

predefinidas. 

Dois são os procedimentos de alocação previstos em ELECTRE TRI, 

denominados pessimista e otimista. A Figura 5.7 apresenta o esquema geral desse método 

(Yu e Roy, 1992). Ambos os procedimentos se utilizam de uma mesma técnica: a de 

comparar de forma sistemática cada ação a alocar com todas as ações de referência. A 

diferença entre os dois reside na seqüência dessa comparação e no critério de identificação 

da categoria de alocação. 

Sim SimNãoNão

Não Sim

    σ s( a,b) ≥ λ

    σ s( b,a) ≥ λ     σ s( b,a) ≥ λ

a R  b b >  a a >  b a I  b
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No procedimento pessimista, a comparação se inicia com a melhor ação de 

referência e prossegue para ação imediatamente inferior, até se identificar a primeira ação 

de referência bi, que é desclassificada por a; aloca-se então a ação a à categoria que é 

limitada inferiormente por essa ação de referência bi.  

No procedimento otimista, a comparação de a é iniciada com a pior ação de 

referência, passando-se à ação imediatamente superior até se identificar a primeira ação de 

referência bi que desclassifica a. A ação a é então alocada à categoria que é limitada 

superiormente pela ação de referência bi. 

O primeiro caso, pessimista, pode ser aplicado, na prática, quando os recursos 

disponíveis são limitados, vez que esse procedimento, na dúvida entre categorias, aloca as 

ações analisadas nas categorias as mais baixas possíveis. O procedimento otimista 

representa uma atitude oposta, procurando “colocar as ações nas categorias as mais altas 

possíveis.” (Yu e Roy, 1992) 

Em resumo, pode-se considerar que esse método apresenta dois interesses 

principais para a pesquisa em curso: 

- julga uma ação potencial por si mesma, independentemente das outras 

ações potenciais;  

- fixa um ou vários padrões de referência (Generino e Cordeiro Netto, 

1998b). 
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Figura 5.7 -  Diagrama geral da utilização do ELECTRE TRI 
 

Fonte: Yu e Roy (1992) - adaptado  
 
 
 

A utilização dos métodos ELECTRE III e  ELECTRE TRI nesta pesquisa se dará a 

partir da agregação dos diferentes critérios de avaliação, com vistas a se obter uma 

avaliação global do desempenho da empresa ou do empreendimento a ser auditado. O 

decisor, no caso, pode ser assemelhado ao auditor ambiental (ou especialista), que será 

responsável por uma avaliação global da empresa ou do empreendimento. No caso de 
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vários auditores (ou especialistas), o método também poderá ser utilizado, mediante 

algumas modificações, com vistas a incorporar a dimensão multiator na avaliação. 

 
 
5.3 - O MÉTODO ME-MCDM 
 

 

De acordo com Yager (1993), o método é utilizado para avaliação e seleção de 

alternativas, usando-se uma escala não-numérica, a partir da avaliação de um ou mais 

especialistas. Os critérios poderão ter níveis diferenciados de importância, sendo esses 

níveis também representados por uma escala lingüística. O uso de uma escala não-

numérica é recomendado pelo autor em função da “falsa precisão” associada à utilização de  

números  e operadores  numéricos  (médias, somas, etc.)  em  problemas multicritério e 

multidecisor, em que é elevado o nível das incertezas24, como os problemas de caráter 

ambiental. 

Um exemplo de escala lingüística usada pelo método, e que foi adotada no 

presente trabalho, é apresentada a seguir: 

 

Escala Sn, onde 1 ≤ n ≤  N  e   N = 7 (número de avaliações) 

S7= perfeito; S6= muito oportuno; S5 = oportuno; S4 = médio; S3 = inoportuno; S2 = muito 

inoportuno; S1 = nulo. 

 

Para determinação de uma avaliação global para uma ação, utiliza-se a seguinte 

expressão (Yager, 1993): 

 

Pjk = Minj [ Neg.I(qj) ∨ Pik (qj)]          (5.19) 

 

Onde: 

Pjk - avaliação global da ação para cada decisor; 

Minj - operador de mínimo; 

 

                                                 
24 Riscos e incertezas são inerentes ao contexto ambiental, devido à falta de conhecimento sobre o 
funcionamento dos sistemas ecológicos. Freqüentemente, não se sabem exatamente as 
conseqüências ambientais ao se implantar uma política ou um projeto. Dessa forma, “o contexto de 
muitas políticas ambientais é caracterizado por: incerteza sobre os efeitos; irreversibilidade de alguns 
impactos; incerteza sobre a escala desses impactos”. 
- Risco - “está relacionado a uma situação onde se tem, pelo menos, alguma idéia da probabilidade 

de ocorrência de efeitos”; 
- Incerteza - quando não se conhece ao certo a probabilidade de ocorrência de efeitos (ex. mudança 
climática) [Pearce, 1994]. 
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Neg. - operador de negação; 

I(qj) - importância atribuída a cada critério por cada decisor (expresso na escala S1 a S7); 

∨ - operador de máximo;  

Pik (qj) - avaliação sob critério i (expresso na escala S1 a S7). 

para: 

 
Neg.Sn = SN-(n-1)          (5.20)  

 

 

 

onde N = número de avaliações na escala numérica adotada 

(N = 7, neste caso, por exemplo, Neg.S5 = S7-(5-1) = S3) 

 

Apresenta-se, a seguir, exemplo de utilização: considerando-se um processo de 

tomada de decisão com um expert e cinco critérios (C1, C2, C3, C4 e C5), sendo a 

importância dos critérios, respectivamente, de S6, S7, S5, S6 e S7, e as avaliações atribuídas 

a cada um desses critérios pelo especialista sendo: S3, S4, S5, S7 e S6, respectivamente. 

Dessa forma, tem-se: 

 

 

Critérios C1 C2 C3 C4 C5 
Importância S6  S7 S5 S6 S7 

Neg.Sn = SN-(n-1) S2 S1 S3 S2 S1 

 Pik (qj) - notas atribuídas pelo  
expert a uma ação 
em particular 

S3 S4 S5 S7 S6 

 

 

Pjk = Minj [ Neg.I(qj) ∨ Pik (qj)] 

Pjk = Minj [ Neg(S6) ∨ S3, Neg(S7) ∨ S4, Neg(S5) ∨ S5, Neg(S6) ∨ S7, Neg(S7) ∨ S6] 

Pjk = Minj [S2 ∨ S3, S1 ∨ S4, S3 ∨ S5, S2 ∨ S7, S1 ∨ S6] 

Pjk = Minj [S3, S4, S5, S7, S6] 

Pjk = S3  (resultado da avaliação) 

 

Observa-se que o resultado da avaliação foi igual ao da avaliação do critério C1 (o 

de pior desempenho). Isso aconteceu, vez que todos os critérios (inclusive C1) tiveram 

pesos significativos (S5 a S7). 
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5.3 - METODOLOGIAS UTILIZADAS EM AUDITORIAS AMBIENTAIS 
 
 

Programas formais de AA na indústria datam de 1972. Desde essa época, as AAs 

têm sido utilizadas de diferentes formas pelas organizações, mas seu escopo ainda não é 

preciso25. Esses programas podem se limitar a verificar o cumprimento de legislações, 

regulamentos e políticas da empresa. Entretanto, é crescente o número de empresas que 

auditam seus processos de segurança e higiene industrial, medicina ocupacional e os 

aspectos relacionados à segurança dos seus produtos (Greeno et al., 1987). 

De acordo com Hedstrom e Obbagy (1988), a qualidade de um programa de 

auditoria está estreitamente inter-relacionada com os seguintes fatores: objetivo, escopo, 

abrangência, abordagem, equipe de auditores e aspectos organizacionais.  

• Objetivos -  devem estar “explicitamente definidos, consistentes com as 

expectativas e necessidades dos gerentes, realistas quanto à 

disponibilidade de recursos e comunicados à organização”; 

• Escopo - pode ser elaborado, principalmente, em termos 

organizacionais  (toda organização será auditada?), funcionais (ar, 

água, resíduos, etc), gerenciamento de riscos (apenas cumprimento de 

legislação ambiental ou verificação também de outras práticas 

ambientalmente corretas); 

• Abrangência - é observada em empresas ou organizações 

governamentais que precisam definir critérios para a realização de AAs 

de forma efetiva em todas as suas áreas de atuação. De maneira geral, 

a ênfase é dada às empresas que oferecem maiores riscos; 

• Abordagem - está relacionada com os aspectos inerentes às instruções 

ou procedimentos de auditoria. Protocolos são utilizados nessa fase 

para descrever os tópicos a serem revisados, especificar a natureza do 

exame da AA e a profundidade desse processo; 

• Equipe de auditores - deve estar familiarizada com os requerimentos 

legais, os controles ambientais relevantes e os aspectos referentes às 

operações e processos industriais; 

• Aspectos organizacionais - programas efetivos de AA devem ter um 

forte suporte da alta direção da empresa. 

 

                                                 
25 Segundo Bailey et al. (1992), “não existe nenhuma metodologia uniforme para AA”. 
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Em realidade, toda auditoria ambiental deve possuir os seguintes componentes 

básicos: (1)”verificação da conformidade com os requerimentos legais” e com os padrões da 

empresa; (2) “avaliação do gerenciamento das questões relacionadas às rotinas 

ambientais”; (3) “preparação de um plano de ação para correção das deficiências 

identificadas” (Thompson e Wilson, 1994). 

Neste trabalho, as metodologias de procedimento de auditorias ambientais foram 

denominadas de convencional (ou descritiva) e de simplificada. Na metodologia 

convencional, a AA é realizada em três etapas: atividade de pré-auditoria, atividade de 

campo e pós-auditoria (Amaral, 1994 e ICC, 1988). A Figura 5.8 ilustra as etapas do 

processo. 

Na etapa 1, acontece o planejamento do processo e a definição do escopo da 

auditoria e da equipe de auditores (Greeno et al., 1987). 

O escopo da AA “é determinado pelo auditor-líder mediante consulta ao cliente, de 

forma a atender seus objetivos. O escopo descreve a extensão e os limites da auditoria” 

(ABNT, 1996c). Nessa fase, utiliza-se questionário para coleta de informações da empresa. 

A etapa 2 tem como resultado o relatório com as conclusões da auditoria que só 

será finalizado após sofrer comentários e revisões pela empresa auditada. Nesse caso, são 

realizadas reuniões, entrevistas, visitas a campo, avaliação dos controles ambientais 

utilizados pela empresa, verificação das informações contidas no questionário e outras 

atividades que se mostrem necessárias à realização do processo de AA. É nessa fase que 

muitas empresas utilizam manuais e checklists formais de auditoria (Greeno et al., 1987). 
Como atividades de pós-auditoria, há o estabelecimento de um plano de ação, 

utilizando-se as constatações da AA. Nesse caso, são determinadas as “soluções 

potenciais” para os problemas detectados e preparadas recomendações, delegando 

responsabilidades para as ações corretivas e estabelecendo cronogramas. A fase final 

desse processo (pós-auditoria) ocorre durante todo período em que as não-conformidades 

estejam sendo efetivamente corrigidas (Ibid). 

A metodologia simplificada é utilizada nas auditorias internas das empresas, em 

que o objetivo é o controle periódico. Consiste na aplicação de questionário específico para 

a unidade a ser auditada, com definição de pontuação para cada elemento de auditoria. 

Nesse caso, há a avaliação numérica do desempenho da empresa auditada, como um todo, 

e de certos setores individualmente (Barata, 1995c). Essa avaliação numérica permite a 

definição de uma "nota" global para o empreendimento, enquadrando-o em diferentes 

categorias de desempenho ambiental. 

Em realidade, as AAs observam, de maneira geral, os “critérios técnicos e 

organizacionais previamente estipulados, identificando, no mínimo, os possíveis riscos 

ambientais e o atendimento à legislação pertinente”. Poderá atender a objetivos e clientes 
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distintos, “que definirão seu escopo, seus critérios e sua classificação em voluntária ou 

compulsória” (Barata, 1995b).  

No Brasil, as AAs começaram a ser utilizadas pelas empresas transnacionais que 

desejavam “alcançar um desempenho similar nos diferentes países onde elas operavam”. 

Dessa forma, indústrias químicas como Sandoz, White Martins e Hoeschst utilizam 

checklists para implementação das auditorias. E é muito freqüente a importação do sistema 

de AA de outros países, sem a devida adaptação de suas especificidades nacionais, 

regionais e locais (La Rovere e D’Avignon, 1995). 

Um outro exemplo de utilização de checklists é apresentado por Perander et al. 

(1986), que citam o caso da Alcoa, que possui checklists específicos para os aspectos 

relacionados com efluentes líquidos e gasosos, resíduos sólidos e resíduos perigosos. 

Considerando-se a experiência dos Estados Unidos, constatou-se que a política 

tradicional da EPA era realizar inspeções nas empresas e verificar se ocorriam 

irregularidades. Em caso positivo, tomavam-se as medidas legais cabíveis. Entretanto, esse 

tipo de atitude freqüentemente não levava em conta o cerne da questão, ou seja, “a falta de 

uma política bem definida para adequar a empresa às leis e regulamentos ambientais, e 

procedimentos que implementariam adequadamente aquela política”. Nesse contexto, a 

EPA tem “encorajado as empresas a realizarem AAs como uma prática de bons negócios” 

(Mays, 1985). Dessa forma, as AAs têm "o papel de verificação e não de substituição de 

responsabilidades de atividades de inspeção e fiscalização por parte das agências 

regulamentadoras” (EPA, 1986 apud Braga, 1996). 

Nesse caso, para as empresas que decidissem pela realização de AAs seria 

permitido o desenvolvimento de sua própria metodologia para, em seguida, receber a  

aprovação do Estado (Guida, 1982). 

Um dos primeiros casos de utilização desse instrumento, pela EPA, é de outubro  

de 1979. Essa agência publicou uma minuta de relatório convocando os auditores para a 

realização de uma auditoria de terceira parte26, que deveria “visitar a empresa, coletar 

amostras, verificar o seu desempenho e relatar os resultados dessa auditoria às autoridades 

governamentais” (Greeno et al., 1987).  

Outro caso de exigência de auditoria pela EPA aconteceu em dezembro de 1984, 

quando a agência determinou a realização de AA para verificar as políticas e os 

procedimentos de uma organização, com o objetivo de avaliar se esses eram adequados 

para alcançar os padrões ambientais legais (Mays, 1985). 

                                                 
26  Auditoria de primeira parte: quando é realizada pela própria empresa auditada. Auditoria de 
segunda parte: quando é realizada por uma organização sobre uma outra, na qual a primeira possui 
interesses próprios sobre a segunda (ex. AA em fornecedores). Auditoria de terceira parte: quando é 
realizada por uma “organização independente” (Cajazeiras, 1997). 
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Figura 5.8 - Etapas básicas de um processo de auditoria ambiental típico 

Fonte: Greeno et al. (1987) - adaptado 
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Nas indústrias transnacionais, a metodologia utilizada segue, em geral, o seguinte 

modelo: inicialmente as matrizes procuram uniformizar “suas políticas ambientais em suas 

unidades em todo mundo”. Nesse caso, realizam-se auditorias ambientais em algumas de 

suas filiais. A primeira série de auditorias tem como objetivo a “revisão  das conformidades 

com as normas e legislações ambientais locais, dos sistemas de gerenciamento ambiental 

dentro das unidades e do desempenho dos equipamentos de controle de poluição”. De 

posse desses resultados, a matriz delineia “suas políticas e diretrizes internas”. A partir daí, 

são elaborados os “manuais  de  práticas  ambientais corretas”, os quais são geralmente 

“acompanhados de cronogramas de implementação de medidas de controle da poluição e 

de diretrizes gerais”. Geralmente, essas diretrizes contemplam “o treinamento de pessoal 

em meio ambiente, elaboração de planos de contingência e emergência em caso de 

acidentes envolvendo o meio ambiente, manejo de matérias-primas, subprodutos e 

resíduos, emissões atmosféricas e líquidas”. Após a implementação dessas 

recomendações, são realizadas as “auditorias de acompanhamento” (Knapp e Cláudio, 

1993). 

Na Tabela 5.2, são apresentados, resumidamente, “alguns programas de 

auditorias ambientais de grandes grupos industriais transnacionais” (Ibid). 

Programas ambientais típicos possuem um protocolo básico para cada área a ser 

auditada. O protocolo deve ser flexível para permitir mudanças e, ao mesmo tempo, 

completo para ser capaz de orientar o auditor durante o trabalho. As revisões dos protocolos 

são baseadas nas experiências obtidas a partir do seu uso (Greeno et al., 1987). 

De acordo com Thompson e Wilson (1994), a falta de padronização de protocolos 

de AA apresenta aspectos positivos e negativos. O lado positivo é que o protocolo permite 

flexibilidade às organizações para “adequar cada auditoria aos seus objetivos específicos”. 

As desvantagens, entretanto, estão relacionadas ao fato de que a inexistência de 

padronização “permite que quase nenhuma inspeção ou revisão seja realizada de forma a 

ser denominada de AA”.  

No Canadá, as AAs voluntárias foram introduzidas na década de 70. Em 1988, o 

órgão ambiental canadense publicou o Canadian Environmental Protection Act - CEPA, 

estabelecendo os princípios para se atingir o cumprimento da legislação, por meio de uma 

política de auditorias. Ressalta-se que, nesse caso, o governo tem o papel de estimulador 

para a realização de AAs voluntárias (Barata, 1995c e Silva, 1996). 

Na França, à semelhança do que ocorreu na Inglaterra, foi estabelecida norma de 

gestão ambiental para as empresas denominada NF X30-200 (norma francesa), 

especificando “as exigências para elaboração, implantação, manutenção e avaliação de um 

sistema de gestão ambiental” (Ibid). 
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Tabela 5.2 - Programas de auditorias ambientais de empresas transnacionais 
 

EMPRESA OBJETIVOS ENFOQUE 

British 
Petroleum 

- Verificar as políticas ambientais; 
- Verificar se o padrão de gerenciamento 

ambiental aplicado é o suficiente para 
promover boas relações com órgãos 
ambientais e comunidades locais e 
também preservar a imagem da empresa 
principalmente quanto às práticas 
ambientais. 

 

- Voluntária; 
- É flexível e adaptada ao tipo 
de operação e negócio da 
unidade; 
- É evolutiva, para 
acompanhar as mudanças 
na abordagem da questão 
ambiental. 

 
Ciba Geigy - Verificar o desempenho ambiental; 

- Identificar problemas; 
- Delinear medidas corretivas. 
 

- Conformidades legais e com 
as normas intermas; 
- Áreas não afetas a 
conformidades legais, como 
sistemas operacionais e de 
gerenciamento; 
- Eficiência nas medidas de 
controle ambiental. 
 

FONTE: Knapp e Cláudio (1993) - adaptado 
 

 

A auditoria ambiental vem sendo adotada em várias partes do mundo como um 

novo instrumento de gestão ambiental, mesmo nos países menos desenvolvidos. 

Na Índia, o reconhecimento da importância da AA gerou a promulgação, em 1992, 

de um primeiro ato legal e de uma emenda no ano seguinte. De acordo com esse 

instrumento legal, as indústrias, operações e processos determinados por lei deverão 

apresentar uma Declaração Ambiental27. Esse documento permite às empresas dispor de 

uma caracterização de suas unidades industriais e focalizar aquelas em que há redução de 

resíduos com conseqüente diminuição dos custos operacionais. A metodologia utilizada 

para a realização das AAs é a convencional, como definida por Greeno et al. (1987). Alguns 

benefícios advindos da utilização desse instrumento na Índia podem ser listados: (1) 

conformidade com padrões ambientais e regulamentos; (2) melhoria do desempenho 

ambiental; (3) melhoria do gerenciamento ambiental; (4) maior compartilhamento de 

informações; (5) redução do potencial de riscos (Badrinath e Raman, 1995). 

                                                 
27 Declaração Ambiental: é redigida pela empresa, com o objetivo de informar o público. Deverá 
conter os seguintes elementos: “a) descrição das atividades da empresa ; b) valoração dos problemas 
ambientais; c) resumo dos dados quantitativos sobre emissão de contaminantes, geração de 
resíduos, consumo de matérias-primas, energia e água, ruído e outros aspectos ambientais 
significativos; d) apresentação da política, do programa e do sistema de gestão ambiental da 
empresa” (Pizarro e Soca, 1994). 
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No Brasil, as auditorias ambientais são realizadas de duas maneiras: de forma 

voluntária, obedecendo-se à Norma ISO 14001(ABNT, 1996 a), ou de forma compulsória, a 

partir do atendimento dos dispositivos legais dos diversos Estados e municípios com 

legislação a respeito.  

As auditorias do tipo voluntárias têm como objetivo a obtenção da Certificação 

Ambiental, enquanto as obrigatórias buscam o cumprimento da legislação ambiental. Nesse 

sentido, pode-se inferir que essas auditorias incorporam uma avaliação recapitulativa, ou 

seja, o interessado imediato da avaliação é um agente externo à empresa. 

Quando o objetivo da auditoria ambiental é a Certificação, utilizam-se 

procedimentos convencionais padronizados, nos quais se busca a satisfação de todos os 

critérios de auditoria. Na realização dessas AAs, não há compensação entre critérios, e sim, 

a utilização de processo eliminatório com sucessivas análises monocritério. 

No caso das auditorias obrigatórias, procura-se conhecer o comportamento médio 

da empresa. Podem ser utilizados procedimentos de alocação, em que a AA da empresa 

seria aprovada ou reprovada, a depender da avaliação recebida, bem como poderia haver 

o enquadramento do empreendimento em padrões previamente estabelecidos de 

desempenho ambiental. Com o objetivo de contemplar os critérios de auditoria ambiental no 

processo de avaliação da AA, propõe-se a utilização de métodos multicritério, vez que esses 

critérios serão avaliados na sua totalidade, podendo, inclusive, haver compensação entre si. 

O método pontuado é um exemplo de método aditivo, segundo a classificação de Vincke 

(1992), que pode ser utilizado na avaliação do objeto auditado.  

Exemplo do uso desse tipo de metodologia foi o denominado International  Safety 

Rating System (ISRS), ou de sistema de auditoria cinco estrelas, utilizado 

experimentalmente pela British Petroleum Exploration. É uma junção de auditorias de 

segurança, saúde e meio ambiente (Amaral, 1992).  

Entretanto, apesar de existir uma nota e um peso associados a cada elemento da 

auditoria, não existe a definição detalhada do que deve ser observado para cada nota. No 

caso dos pesos, esses são definidos pelo grupo de auditores, de acordo com suas 

preferências. Assim sendo, é possível que o resultado de uma auditoria se apresente 

bastante diverso do resultado de uma outra, feita por outro auditor (Generino e Cordeiro 

Netto, 1997). 

Outra desvantagem é que “pode-se inferir que razoável número de não-

conformidades sejam consideradas aceitáveis. Também existe uma tendência natural de ser 

obtida uma nota para passar na auditoria” (Greeno et al., 1985 apud Amaral, 1994). 

Em 1991, a U. K.  Chemical Industries Association (CIA) publicou o Guidance on 

Safety, Occupational Health and Environmental Protection Auditing para ser utilizado 

voluntariamente pelas empresas. Para cada área, quais sejam segurança, saúde 
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ocupacional e meio ambiente, há listas de assunto, checklists, onde são detalhados os 

assuntos, e guias de desempenho. As listas de assunto, referentes ao meio ambiente, 

tratam de questões como: “organização e gerenciamento, emissões gasosas, efluentes 

líquidos, resíduos, ruído, impacto visual e transporte” (Amaral, 1992). Em seguida, o guia de 

desempenho convida as empresas a obterem notas crescentes, que variam de 1 a 4, “para 

uma série de critérios de desempenho de auditoria” (Editorial, 1991).  

No caso das auditorias simplificadas, que buscam avaliar o desempenho 

ambiental da empresa, por meio da utilização de controles periódicos internos (auditorias 

internas), caracterizam-se por proporcionar uma avaliação do tipo endoformativa, vez que o 

receptor diretamente interessado no resultado da auditoria é a própria empresa. Nesse 

caso, pode-se utilizar procedimentos simplificados, como questionários e checklists. 

Em realidade, cada programa de auditoria “envolve um grupo de pessoas que 

conduzem o trabalho de campo, coletando informações e as analisando, fazendo julgamento 

sobre a conformidade ambiental da empresa e relatando as suas descobertas”. De fato, três 

tipos de evidências são buscadas em um processo de auditoria: física, documental e 

circunstancial, as quais levam o auditor às conclusões da auditoria (Greeno et al., 1987). 

Recomenda-se que essas evidências sejam capazes de resultar em constatações 

similares, para diferentes auditores trabalhando independentemente entre si, “em relação 

aos mesmos critérios de auditoria”. Entretanto, essas evidências representam apenas uma 

“amostra das informações disponíveis”, isto devido ao fato da AA ser “realizada durante um 

período de tempo limitado e com recursos limitados”. Dessa forma, constata-se “um 

elemento de incerteza inerente a todas as auditorias ambientais”. Nesse caso, “é 

recomendado que o auditor ambiental considere as limitações associadas às evidências 

coletadas durante a auditoria e esteja consciente da incerteza no tocante às constatações e 

conclusões” do processo (ABNT, 1996c). 

Para que um auditor ambiental seja capaz de avaliar uma AA, Epstein (1995) 

considera que este deverá ter “habilidade para alcançar um julgamento baseado em 

evidências subjetivas”. 

Em verdade, os procedimentos para realizar, de forma mais precisa, a análise das 

auditorias ambientais encontram-se muito pouco desenvolvidos, o que poderá ser um 

campo atrativo de estudo (Pizarro e Soca, 1994). Nesse sentido, acredita-se que o 

desenvolvimento de suporte metodológico para a realização de auditorias ambientais, 

poderá constituir-se em um instrumento em resposta a essa necessidade. 

No caso das AAs compulsórias, que incorporam uma avaliação recapitulativa, 

acredita-se que os procedimentos de realização dessas AAs deveriam ser padronizados, de 

forma que fosse possível conhecer o desempenho ambiental de uma empresa, a partir da 

comparação com níveis previamente estabelecidos. 
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Entretanto, as metodologias de realização e de avaliação de AAs não se 

encontram padronizadas o suficiente de forma a serem capazes de apresentar um “retrato” 

da real situação da empresa. Portanto, acredita-se que se deve investir no desenvolvimento 

dessas metodologias. 

 

 
5.4.  TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS: EFICIÊNCIA DO PROCESSO  
 
 

Os  tratamentos de esgotos foram desenvolvidos em resposta às questões de 

saúde pública e às condições adversas causadas pelo lançamento de esgotos brutos no 

meio (Tchobanoglous, 1991).  

Ressalta-se que os contaminantes do esgoto são removidos por processos físicos 

(para remoção dos sólidos grosseiros, decantáveis e flutuantes), biológicos (para a remoção 

de matéria orgânica biodegradável, a partir da utilização de microrganismos) e químicos 

(utilizados quando os processos físicos e biológicos não são capazes de alcançar o nível de 

eficiência desejado). Em realidade, os três tipos de processo podem ser encontrados em 

uma mesma estação de tratamento de esgotos - ETE  (Tchobanoglous, 1991; Pessôa e 

Jordão, 1995).  

Em uma ETE, esses processos são agrupados para prover diferentes níveis de 

tratamento. Os termos preliminar ou primário são utilizados para as operações unitárias que 

atuam através de processos físicos; o termo secundário refere-se aos tratamentos químicos 

e biológicos; já o tratamento terciário pode ser físico, químico e biológico ou a combinação 

desses processos. Exemplos de tratamento terciário podem ser citados como as lagoas de 

maturação, a desinfecção de esgotos e a remoção de nutrientes.  

A Tabela 5.3 apresenta as principais operações unitárias, processos e sistemas 

de tratamento de efluentes utilizados para remover a maioria dos contaminantes 

encontrados no esgoto doméstico. 

Os métodos biológicos para o tratamento dos efluentes podem ser do tipo aeróbio 

e anaeróbio. O primeiro tipo utiliza microrganismos que oxidam a matéria orgânica utilizando 

oxigênio dissolvido presente no esgoto. Já o tratamento anaeróbio utiliza microrganismos 

que utilizam o oxigênio na forma combinada, como o oxigênio proveniente dos sulfatos ou 

dos nitratos.  Em termos de eficiência de remoção da Demanda Bioquímica de Oxigênio - 
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DBO28, os sistemas aeróbios e anaeróbios podem alcançam patamares, respectivamente, 

de 98% e 80% ( von Sperling, 1995).  

 

 

Tabela 5.3 - Principais operações unitárias, processos e sistemas de tratamento    
                           utilizados no tratamento de efluentes domésticos 

 
Contaminante Operação unitária, processo ou sistema de tratamento 

 
 
 
sólidos suspensos 

 
gradeamento 
remoção de areia (desarenador) 
sedimentação 
flotação 
coagulação/sedimentação 
sistemas naturais (tratamento no solo) 

 
 
matéria orgânica 
biodegradável 

 
sistema de lodos ativados 
lagoas 
sistemas de tratamento físico-químico 
sistemas naturais 

 
 
patogênicos 

 
cloração 
ozonização 
sistemas naturais 

 
 
nitrogênio 

 
remoção biológica, através dos processos de nitrificação e de 
denitrificação 
sistemas naturais 

 
 
fósforo 

 
coagulação/sedimentação 
remoção biológica 
remoção biológica/química 
sistemas naturais 

 
nitrogênio e fósforo 
 

 
remoção biológica de nutrientes 

Fonte: Tchobanoglous (1991) - adaptado 
             
 

 

 

 

 

 

                                                 
28 DBO - determinação que mede a quantidade de oxigênio dissolvido necessária para estabilizar 
biologicamente a matéria orgânica presente numa amostra, incubada à temperatura de 20ºC durante  
5 dias para efeito de comparação (Pessoa e Jordão, 1995). 
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As vantagens do tratamento aeróbio sobre o anaeróbio podem ser listadas, como 

sendo:  

ié mais versátil, podendo lidar com uma variedade de efluentes orgânicos 

de composições extremamente variáveis e que recebam choques de 

carga29; 

iproduz um efluente final de melhor qualidade; 

iapresenta maior eficiência na remoção de DBO, N e P; 

idemanda menor tempo de aclimatação do sistema; 

item maior capacidade de resiliência. 

Quanto a esse último aspecto, as bactérias metanogênicas, que têm a função de 

estabilizar anaerobicamente a matéria orgânica, são muito lentas e sensíveis a variações do 

meio. Dessa forma, demoram muito mais tempo que as bactérias aeróbias para retornar à 

plena atividade, após uma choques de carga, por exemplo. 

Os tratamentos biológicos, por serem realizados por microrganismos,  necessitam 

receber os efluentes em condições adequadas ao crescimento e à reprodução. Dessa 

forma, deverá haver controle prévio de parâmetros como pH, temperatura, metais pesados e 

nutrientes (nitrogênio e fósforo), além de ser verificada a adequabilidade da carga orgânica 

ao tipo de sistema de tratamento, entre outros. 

Ressalta-se que, para qualquer tipo de planta, os requisitos a seguir apresentados 

deverão ser rigorosamente seguidos, em maior ou em menor grau, a depender do porte da 

ETE, para que a eficiência de um sistema de tratamento de esgotos possa ser alcançado. 

São eles: 

iexistência de dados de monitoramento atualizados; 

iatendimento aos padrões de emissão e de qualidade definidos por lei; 

iatendimento a normas de saúde e de segurança dos trabalhadores; 

irealização de um programa de manutenção preventiva; 

iexistência de um programa de treinamento para os operadores; 

iexistência de manuais de operação na própria planta; 

iprocedimentos de disposição, uso e destinação final do lodo; 

iregistro de ocorrência de acidentes (WPCF, 1985). 

                                                 
29 Choques de carga – carga poluidora que afeta significativamente as condições ecológicas 
existentes no sistema de tratamento empregado. Podem ser consideradas aquelas que se 
apresentam, eventualmente, com pH muito ácido ou alcalino, com quantidades de metais pesados ou 
aquelas que possuem carga orgânica muito concentrada, por exemplo. 
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6. APLICAÇÃO 
 
 

Este capítulo apresenta todas as aplicações realizadas neste estudo, o que 

compreende a análise dos relatórios de auditorias ambientais, as simulações matemáticas 

com os métodos ELECTRE III, ME-MCDM e ELECTRE TRI, para posterior definição dos 

métodos a serem utilizados, e a realização das AAs nas ETEs da CAESB.  

A partir do estudo mais aprofundado dos relatórios de auditoria e da seleção dos 

métodos multicritério, houve, então, a proposição do suporte metodológico, para a 

realização das auditorias ambientais obrigatórias, o que foi, posteriormente, objeto de 

avaliação por parte dos especialistas. Esses profissionais foram os responsáveis pela 

elaboração do Plano e do Protocolo de Auditorias, bem como da realização das auditorias 

ambientais nos casos de estudo desta pesquisa. Com relação a esse último aspecto, há, 

também, neste capítulo informações detalhadas sobre as ETEs da CAESB, que serão os 

casos de estudo.  

 

 
6.1. ESTUDOS DE CASO  

 

 

A Tabela 6.1 apresenta um sumário do conteúdo dos 19 (dezenove) relatórios de 

auditoria ambiental que foram analisados. 

Os relatórios de números 1 a 4, apresentados na referida Tabela, são 

provenientes de auditorias voluntárias, no contexto das Análises Críticas Ambientais 

Preparatórias. Esse tipo de procedimento se constitui em etapa importante a ser cumprida 

pelas empresas que estão iniciando o processo de implantação do SGA.  

Nas auditorias voluntárias, os critérios são estabelecidos a partir de uma 

combinação entre o auditor e o cliente. Durante a AA, os auditores devem buscar evidências 

para verificar se os critérios foram atendidos. Essas evidências devem ser  suficientes, em 

qualidade e quantidade, tal que auditores competentes, trabalhando isoladamente, 

apurariam os mesmos fatos, ao avaliarem as mesmas evidências em relação aos mesmos 

critérios (ABNT, 1996c). 

De acordo com a ABNT (1996 a), “é recomendado que uma organização que não 

possua um sistema de gestão ambiental estabeleça, inicialmente, sua posição atual em 

relação ao meio ambiente, através de uma avaliação ambiental inicial. Recomenda-se que o 

objetivo seja o de considerar todos os aspectos ambientais da organização como uma base 

para o estabelecimento de um sistema de gestão ambiental”. 
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Dos 15 (quinze) relatórios restantes, 14 (catorze) são oriundos de auditorias 

compulsórias e um de auditoria voluntária (R10), onde houve a utilização, para este último, 

de procedimentos estabelecidos para as auditorias compulsórias. Nesse caso, a empresa, 

apenas, antecipou-se à demanda do órgão ambiental estadual.  

Com o objetivo de resguardar as empresas auditadas, foram utilizados códigos 

para representar cada um dos relatórios de auditoria. 

Dados como o número de funcionários e área de atuação da empresa foram 

apresentados, sempre que disponíveis, para dar uma dimensão do porte do 

empreendimento. 

Na tabela em referência, são apresentados, também, de forma sucinta, itens 

como: natureza da auditoria (compulsória ou voluntária), metodologia utilizada, critérios 

utilizados, procedimentos adotados na avaliação e análise do relatório. 

Quanto à abrangência da AA, a maioria dos relatórios analisados (R1 a R4, R6, 

R7, R9, R11 a R13, R16 a R18) foi proveniente de AAs, onde toda a empresa foi auditada. 

Os demais relatórios referem-se a AAs parciais, ou seja, apenas parte da empresa foi 

auditada. 

No item relativo aos procedimentos adotados na avaliação, apresentado na 

Tabela 6.1, observaram-se questões referentes à existência de uma avaliação agregada dos 

critérios, ou de um julgamento global, bem como a possibilidade de se realizar uma 

avaliação geral do objeto auditado a partir dos dados existentes. 

Entre os critérios apresentados, destaca-se o denominado SGA que, de acordo 

com a ABNT (1996a), abrange os itens abaixo, considerando-se, nas avaliações, as 

operações normais, anormais e potenciais condições de emergência: 

irequisitos legais e regulamentares; 

iidentificação de aspectos ambientais significativos: 

4 emissões atmosféricas; 

4 lançamentos em corpos d’água; 

4 gerenciamento de resíduos; 

4 contaminação do solo; 

4 uso de matérias-primas e de recursos naturais; 

4 outras questões locais relativas ao meio ambiente e à 

comunidade; 

ipolítica ambiental; 

iobjetivos e metas da empresa; 

iprogramas de gestão ambiental - para se atingirem objetivos e metas; 

 



 

 79

 

imonitoramento e medição; 

iações corretivas e preventivas; 

iregistros30. 

Entretanto, apesar do conceito de SGA ser bastante abrangente, alguns dos 

relatórios de auditorias ambientais - RAAs, apresentados na Tabela 6.1, apresentam esse 

critério desvinculado de itens como política ambiental e aspectos ambientais.  

Destaca-se, também, que alguns RAAs apresentam o que se pode denominar de 

complexo de RIMA, tendo em vista a grande extensão do documento, em que se faz um 

histórico, não só da indústria, como da tipologia industrial, além de levantamentos da 

Geologia e da Geomorfologia do local, entre outros aspectos. 

Ressalta-se que, a partir das informações coletadas, tanto no levantamento 

bibliográfico, quanto nos estudos de caso, foi possível definir para esta pesquisa, de forma 

inicial, os critérios a serem utilizados na realização e avaliação de AAs, bem como os 

procedimentos a serem utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Registros - podem incluir: informações sobre a legislação ambiental aplicável ou outros requisitos, 
como códigos de práticas, acordos e diretrizes; registros de: reclamações, de treinamento, de 
inspeção, de manutenção, de calibração e de impactos ambientais significativos; informações sobre: 
processos, produtos, prestadores de serviço e fornecedores, preparação e atendimento a 
emergências e análises críticas da administração (ABNT, 1996a). 
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6.2. - ÁREAS DE ESTUDO 
 
 

O tratamento de esgotos em Brasília é de responsabilidade da Companhia de 

Água e Esgotos de Brasília - CAESB, empresa pública instituída em julho de 1969, para 

execução, operação, manutenção e exploração dos sistemas de abastecimento de água e 

de coleta e tratamento dos esgotos sanitários no Distrito Federal; e, ainda, conservação, 

proteção e fiscalização das bacias hidrográficas utilizadas ou reservadas para fins de 

abastecimento de água. 

Conforme informações obtidas com os seus técnicos, a companhia abastece de 

água 99% da população, coleta 85% do esgoto gerado e trata 57% do esgoto coletado (ou 

50% do esgoto gerado).  

Para disponibilizar água tratada para a população, a empresa utilizou, em 1998, 

24 pontos de captação, 38 reservatórios, 8 estações de tratamento convencionais e 10 

unidades de tratamento simplificado. Para tratar os esgotos, utilizou 9 estações de 

tratamento. Para atendimento à população, a empresa possui 13 Escritórios Regionais, 7 

Postos de Serviço e o Parque de Serviço no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA.  

Para a realização de suas atividades, a CAESB contou, em 1998, com um efetivo 

de 2.728 funcionários, sendo 1.877 trabalhando nos setores operacionais e 851 nos setores 

administrativos. 

Com o objetivo de buscar a excelência na área ambiental, a empresa instituiu uma 

Política Ambiental e está implantando o SGA na Estação de Tratamento de Esgotos Brasília 

Sul - ETE-Sul, para a obtenção do Certificado da Norma ISO 14.001. A Figura 6.1 apresenta 

a Política Ambiental da CAESB. 
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Política 
Ambiental 

da 
Caesb 

 

 

A CAESB assume o compromisso de compatibilizar as suas ações com a promoção de um 
meio ambiente saudável, orientado pelo conceito de desenvolvimento sustentável, buscando 
a permanente articulação com outros órgãos públicos e demais agentes sociais 
interessados. 

 
Assim, a Política Ambiental da CAESB apóia-se nas seguintes diretrizes: 
 
1. desenvolver suas atividades em atendimento às exigências da legislação, das normas 

ambientais aplicáveis e de seus regulamentos e normas internas voltadas à proteção do 
meio ambiente, trabalhando para o aperfeiçoamento dos mesmos; 

2. atuar na preservação das bacias hidrográficas de interesse para o abastecimento público 
e para a recepção e diluição de efluentes das estações de tratamento de esgotos, dando 
especial atenção aos processo de ordenamento do uso e ocupação do solo; 

3. promover a conservação da água; em particular à destinada ao abastecimento público; 
4. promover o uso racional da energia e dos demais insumos utilizados nos processos 

produtivos, privilegiando a adoção de tecnologias que contemplem a redução, 
recuperação, reciclagem e aproveitamento energético dos resíduos; 

5. promover o aprimoramento contínuo dos processos de produção e distribuição de água, 
bem como coleta, tratamento e disposição final de esgotos, com vistas à utilização mais 
eficiente da água e à prevenção da poluição; 

6. caracterizar e buscar a eliminação do passivo ambiental resultante de suas atividades, em 
particular o de lançamentos de esgotos não tratados; 

7. promover programas de educação sanitária e ambiental; 
8. documentar e implementar sua Política Ambiental, divulgando-a para todos os setores da 

sociedade, estabelecendo, revisando e atualizando periodicamente os objetivos e as 
metas que traduzem esta Política; 

9. aperfeiçoar, permanentemente, os canais de comunicação com seus consumidores, 
servidores, fornecedores, autoridades e demais membros da comunidade sobre questões 
relevantes para a melhoria dos padrões ambientais; 

10.contemplar as necessidades da implementação desta Política Ambiental no programa de 
desenvolvimento dos seus recursos humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 - Política Ambiental da CAESB 
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   6.2.1 – ETE-N 
 
 

A ETE-N foi inaugurada em 1969 para atender a uma capacidade de tratamento 

de 260 l/s, através do processo de lodos ativados, detalhado na Figura 6.2. Por não ter sido 

projetada para remoção de nutrientes, contribuiu para a eutrofização do corpo receptor (o 

lago Paranoá). Em 1977, foram realizadas modificações na planta para introduzir o processo 

de nitrificação/desnitrificação, em resposta à necessidade de remoção de nutrientes (Pinto 

et al., 1989). 

Com o incremento da população e a necessidade ainda premente de melhoria na 

eficiência de remoção de nutrientes, a CAESB decidiu-se pela ampliação da estação e pela 

utilização de um sistema de remoção biológica de nutrientes denominado processo 

“Bardenpho Modificado” ou “Phoredox”31 (Figura 6.3), com a possibilidade de conversão 

para o processo UCT32 (Figura 6.4). 

Com a ampliação, em 1993, a ETE-N passou a ter uma capacidade nominal de 

tratamento de 920 l/s. Houve, também, um incremento no teor de oxigênio nos tanques de 

aeração, com o objetivo de reduzir o nitrogênio e a carga orgânica final do sistema. A 

remoção biológica de fósforo seria assegurada por uma zona de fermentação situada ao 

longo dos tanques de aeração. 

As unidades que compõem a ETE–N estão apresentadas no fluxograma da Figura 

6.5. As suas principais operações unitárias são apresentadas na Tabela 6.2. 

Além dessas unidades, destacam-se os laboratórios de controle de qualidade 

físico-química e biológica de todo processo. Esses laboratórios atendem, além da ETE–N, 

mais três ETEs da CAESB, além de indústrias do Distrito Federal. 

A Tabela 6.3 apresenta uma comparação de dados do projeto da ETE-N com os 

dados atuais. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Esse processo foi desenvolvido para a remoção combinada de fósforo e nitrogênio, utilizando 
câmaras anaeróbias, anóxicas e aeróbias. 
 
32 Processo desenvolvido pela University of Cape Town . É um sistema composto por quatro estágios: 
uma zona anaeróbia, duas anóxicas e uma aeróbia. O lodo de retorno é recirculado para a primeira 
zona anóxica. Há duas formas de recirculação interna do lodo ativado: da primeira zona anóxica para 
a zona anaeróbia e da zona aeróbia para a segunda zona anóxica. 
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LODOS ATIVADOS 

 
 
É um sistema de tratamento aeróbio de efluentes industriais e sanitários 

desenvolvido na Inglaterra, em 1914. É constituído por uma unidade de aeração seguida por 

uma de separação sólido/líquido (decantador secundário), de onde o lodo separado é quase 

totalmente retornado ao tanque de aeração, sendo uma pequena porção deste lodo 

descartado do sistema. Na figura abaixo encontra-se representado, de forma simplificada, 

esse sistema. Nesse caso, o efluente bruto é representado por Q; o efluente tratado, por Qe; 

o lodo ativado que retorna ao tanque de aeração, por Qr; e o lodo descartado do sistema, 

por Q’w. As reações que ocorrem nesse processo podem ser resumidas como seguem:  

a) remoção inicial de sólidos em suspensão e coloidais por aglomeração física, floculação e 

por absorção dentro dos flocos biológicos. Decomposição da matéria orgânica em CO2 e 

H2O e síntese de novos microrganismos;  

b) ocorrência de nitrificação. Esta é uma reação em dois estágios, iniciando-se com a 

oxidação de amônia a nitrito e posterior oxidação a nitrato;  

c) “oxidação das células biológicas para os produtos finais: CO2, H2O, NH3 e fósforo” (Além 

Sobrinho, P., 1983). 

 
 

 
 

 

Figura 6.2 - Detalhamento do processo de lodos ativados 

 

 

 

Tanque de
aeração

Decantador
secundário

Q Q + Qr

Qr

Qe

Q' w



 

 

figura 6.3 - Processo Bardenpho cinco estágios 

Fonte: Tchobanoglous, G. (1991) - adaptado 

 

Figura 6.4 - Processo UCT 

Fonte: Tchobanoglous, G. (1991) - adaptado 

Figura 6.5 - Fluxograma da ETE-N 
Tabela 6.2 - Unidades da ETE-N 

 
TIPO DE 

PROCESSO 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

Gradeamento 

 
Constituído por barras metálicas paralelas e igualmente espaçadas, formando uma grade para impedir a passagem de 
sólidos grosseiros como: papéis, estopa, trapos, detritos vegetais, materiais plásticos, etc. O material retido na grade é 
lançado numa correia transportadora e encaminhado à prensa de material gradeado. 

 
Desarenador  
ou caixa 
de areia 

 
Unidade destinada à retenção de areia, ou qualquer outro detrito inerte contido no efluente e de dimensões comparáveis a 
da areia. A areia sedimentada é removida por um sistema de “air-lift” até o lavador/transportador de areia. Após a sua 
lavagem, a areia é encaminhada a uma caçamba. 

 
Decantador 
primário 

 
Recebe o efluente proveniente do desarenador. Nesta unidade, ocorre a remoção de sólidos sedimentáveis antes do 
tratamento biológico. 

 
Decantador 
secundário 

 
Tem a função de remover os sólidos floculados das unidades de tratamento biológico. 

 
Adensador  
de lodo 

 
Unidade responsável pela eliminação de parte da umidade dos lodos provenientes dos decantadores primários 

 
Digestor 
anaeróbio 

 
É onde ocorre o processo de decomposição anaeróbia do lodo, com o objetivo, entre outros, de: destruição de bactérias 
patogênicas, redução e estabilização da matéria orgânica contida nos lodos frescos, redução do volume dos lodos e 
utilização do lodo digerido como humus (após a sua secagem). 
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Tabela 6.2 - Continuação 

TIPO DE 
PROCESSO 

CARACTERÍSTICAS 

 
Reator  
biológico 

 
Unidade onde ocorre a remoção biológica da matéria orgânica e dos nutrientes nitrogênio e fósforo contidos no efluente. 
Dependendo do tipo de recirculação interna do reator, haverá a utilização do sistema Phoredox ou UCT. A decisão pela 
utilização de um ou de outro sistema depende do teor de nitrato no efluente. Quando este teor é superior a 5 mg/l, utiliza-se 
o processo UCT, vez que altos teores de nitrato inibem a remoção do fósforo na zona anaeróbia (onde se dá o início do 
processo Bardenpho). Nesse caso, o retorno do lodo é encaminhado à zona anóxica. Com isso há uma remoção dos 
nitratos, sendo possível iniciar o processo de remoção do fósforo na câmara anaeróbia (primeiro reciclo). Nessa zona, as 
bactérias utilizam os ácidos voláteis e liberam o ortofosfato solúvel. Na zona aeróbia, o fósforo é reabsorvido. A alternância 
entre zona aeróbia e anóxica permite que haja uma superabsorção do fósforo pelos microrganismos, sendo removido do 
sistema pelo descarte do  lodo. Quando o efluente encontra-se com teores de nitrato menores ou iguais a 5 mg/l, o processo 
Bardenpho é utilizado. Nesse caso, o lodo de retorno é encaminhado à zona anaeróbia para a remoção do fósforo. Nas 
câmaras anóxicas, há a desnitrificação adicional, utilizando o nitrato produzido na câmara aeróbia. A última câmara aeróbia 
é utilizada para retirar o gás nitrogênio residual da solução para minimizar a saída do fósforo no decantador secundário. Foto 
do reator biológico é apresentada na Figura 6.6. 

Polimento 
 final 

Tratamento químico do efluente para redução suplementar do teor de fósforo. Nessa fase, são utilizados solução de 
sulfato de alumínio e polieletrólito. Após a floculação, o efluente é encaminhado a um sistema de flotadores. Foto da 
calha Parshall, onde há a aplicação da solução de sulfato de alumínio, encontra-se apresentada na Figura 6.7. Após o 
polimento, o efluente é encaminhado ao lago Paranoá (Figura 6.8). 

Prensas 
desaguadoras  
e leitos de 
secagem 

Unidades utilizadas para a secagem do lodo. Por conter matéria orgânica e nutrientes nitrogênio e fósforo, esse lodo é 
utilizado na agricultura. Entretanto, por não ser esterilizado, não pode ser utilizado em culturas que são consumidas 
cruas. 
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Tabela 6.3 - Dados gerais da ETE-N 

 
 

DADOS    
 

PARÂMETROS 
 

DE PROJETO                 ATUAIS (1997)33 
 

1. população atual contribuinte (hab) 

 

251.000 

 

114.456 

 

2. vazão média tratada (l/s) 

 

920 

 

383 

 

3. idade de lodo (d)34 

 

5 - 15 

 

7 - 10 

 

4. F/M médio (d -1)35 

 

0,5 

 

0,4 

 
4. Custo do tratamento (US$/ m3 esgoto 
tratado) 

  

 

0,24 

 
6. Níveis de eficiência previstos no 
tratamento dos efluentes (mg/l) 
 
DQO 
DBO 
P total 
N total 

 
 
 
 

45 
10 

0,30 
4 

 
 
 
 

45 
3 

0,32 
4,6 

 

7. Eficiência de remoção (%) 

 
DQO 

DBO 

P total 

N total 

 

 

 
91 

98 

96 

93 

 

 

 
92 

99 

97 

81 

 

FONTE: Resultados comunicados pelo Químico Carlos Eduardo Borges Pereira,  
              funcionário da CAESB 
 

                                                 
33 Os dados atuais referentes aos itens de números 6 e 7 são, em realidade, valores médios de 21 
(vinte e um) resultados do mês de janeiro/98. 
34 O tempo de retenção celular (θc) ou idade do lodo é o tempo médio em que uma partícula em 
suspensão permanece sob aeração (Pessoa e Jordão, 1995). 
35 É o fator de carga. Mede “a relação entre o alimento presente no afluente e os microrganismos no 
tanque de aeração”. É expresso como a relação F/M (F de food, alimento, substrato, e M de 
microrganismo) (Ibid) 
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Figura 6.6 - Reator biológico da ETE-N 
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Figura 6.7 - Aplicação da solução de sulfato de alumínio na Calha Parshall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8 – Ponto de lançamento do efluente no lago Paranoá 

 

 

 

6.2.2 -  ETE-S 
 

 

A ETE-S foi implantada em 1966 e sua operação iniciada em 1967 para atender a 

uma cidade satélite de Brasília, localizada a cerca de 20km do Plano Piloto, na direção NE. 

O processo utilizado é o sistema de lodos ativados, precedido de tratamento preliminar e 

primário. Além das unidades de processo, estão instaladas na área da ETE-S administração 

e o laboratório, que se encontra desativado. O controle analítico dessa ETE-S é realizado no 

laboratório da ETE-N.  

O sistema foi projetado para uma população de 40.000 habitantes, 

correspondendo a uma vazão máxima de 125 l/s e a uma carga orgânica de 1.510 kg 

DBO/dia (CAESB, 1986). 

Foi projetada para possuir: gradeamento, remoção de areia, decantação primária, 

tratamento biológico por lodos ativados (mistura completa), decantação secundária, 
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tratamento dos lodos (digestão e secagem em leitos descobertos e em lagoas de lodo) e 

desinfecção dos efluentes (CAESB, 1963). 

A unidade de desinfecção, apesar de inicialmente prevista no projeto, nunca foi 

implantada. 

A câmara de aeração está inserida na parte central da unidade de decantação 

secundária. A aeração é realizada através de um aerador de eixo vertical (CAESB, 1986). 

Os digestores são os responsáveis pela digestão anaeróbica dos lodos 

provenientes dos decantadores primários e secundários (Ibid). 

Ressalta-se que o lodo do decantador secundário é adensado no decantador 

primário antes de ser encaminhado ao digestor e, posteriormente, aos leitos de secagem ou 

às lagoas de lodo. 

Com o acréscimo da população para mais de 80.000 habitantes, cerca de 35% do 

esgoto afluente eram submetidos, apenas, a tratamento primário, sendo, então, lançados, 

através de ‘by-pass’, no ribeirão Sobradinho, com conseqüentes reclamações dos 

ribeirinhos a jusante. Para solucionar esse problema, em 1993, foi instalado um tratamento 

químico, com a utilização de sulfato de alumínio, a montante do tratamento biológico. Com 

essa medida, houve um aumento na eficiência de remoção de DQO, de sólidos suspensos, 

bem como foi possível tratar 100% da vazão afluente de esgotos, ao invés de 65%, a um 

custo inferior a 10% da despesa mensal da estação (Luduvice et al., 1994). 

Com a introdução do tratamento químico, 52% da vazão afluente à ETE passam 

pelo tratamento secundário, os 48% restantes, após o tratamento físico-químico, juntam-se 

ao efluente proveniente do decantador secundário, formando, assim, o efluente final. 

Atualmente, essa ETE recebe dois coletores tronco de esgotos: Sobradinho I e II. 

O coletor de esgoto proveniente de Sobradinho I recebe os esgotos do setor de indústrias. 

O corpo d’água receptor dos efluentes tratados dessa ETE-S é o ribeirão 

Sobradinho. Do ponto de lançamento dos efluentes, o curso d’água percorre cerca de 17 km 

antes de desembocar no rio São Bartolomeu, onde está prevista a instalação de uma 

represa para abastecimento público. A área da bacia de drenagem do ribeirão Sobradinho é 

de 104 km2 com uma vazão média estimada em 4,3 m3/s (CAESB, 1986). 

Informações gerais sobre a ETE-S estão apresentadas, resumidamente, na 

Tabela 6.4. 
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Tabela 6.4 - Informações gerais sobre a ETE–S 
 

 
DADOS 

 

 
 
 

PARÂMETROS  
DO PROJETO 

INICIAL 

 

ATUAIS (1998) 

 

1. população atual contribuinte (hab) 

 

40.000 

 

89.000 

 

2. vazão média tratada (l/s) 

 

70 

 

69 

 

3. DBO afluente (mg/l 02) 

 

250 

 

500 

 
4. Custo do tratamento (US$/ m3 esgoto   

tratado) 

 

 

--------- 

 

 

0,38 

 

5. Eficiência de remoção (%) 

 

DQO 

SS 

P total 

N total 

 

 

 

85 

90 

90 

30 

 

 

 

77 

87 

84 

34 

 

FONTE: Resultados comunicados pelo Químico Carlos Eduardo Borges Pereira,  
              funcionário da CAESB 

 
 
 

Ressalta-se que o consumo atual de água da cidade satélite é de 150 l/hab/dia, 

tendo em vista a demanda reprimida de água. Com a regularização da situação, é possível 

que essa contribuição passe para 250 l/hab/dia, o que é usual no Distrito Federal, 

sobrecarregando ainda mais a estação em volume a ser tratado. Observa-se que a estação 

foi projetada para receber uma DBO de esgoto de 250 mg/l, e não de 500 mg/l como 

observado atualmente. Isto acontece, entre outros fatores, devido à escassez de água.  

Em seguida, são apresentados o fluxograma geral dessa ETE (Figura 6.9), fotos 

do tratamento físico-químico (Figuras 6.10 e 6.11), tanque de aeração e decantador 
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secundário (Figura 6.12) e lançamento do efluente tratado no ribeirão Sobradinho (Figura 

6.13).
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Figura 6.9 - Fluxograma da ETE-S
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Figura 6.10 - gradeamento e caixa de areia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.11 - tratamento químico 
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Figura 6.12 - tanque de aeração e decantador  

secundário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.13 - lançamento do efluente tratado  

       no ribeirão Sobradinho 
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6.3 - PROPOSTA DE SUPORTE METODOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DE AAs 
         OBRIGATÓRIAS 
 
 
6.3.1 - Utilização dos métodos ELECTRE III e ME-MCDM  
 

Considerando-se o interesse potencial em se utilizarem métodos multicritério para 

desenvolvimento de AAs, conforme citado à página 48 deste trabalho, passou-se a uma 

seleção preliminar dos métodos mais adaptados a esta pesquisa. Essa seleção indicou, 

como primeira possibilidade, a utilização dos métodos ELECTRE III (Roy, 1985) e ME-

MCDM (Yager, 1993). Em seguida, partiu-se para a formulação de teste para avaliação das 

metodologias propostas. 

Promoveu-se, então, a definição de 10 (dez) critérios, a partir das informações 

coletadas no levantamento bibliográfico, na norma da ABNT NBR ISO 14001 (1996a) e nos 

estudos de caso, os quais, por hipótese, foram ponderados em sete níveis: nulo, muito 

inoportuno, inoportuno, médio, oportuno, muito oportuno e perfeito. Esses pesos 

correspondem a valores que variam de 1 a 7, para o método ELECTRE III e, na escala de S1 

a S7, para o método ME-MCDM. 

Considerou-se, como hipótese simplificadora, que as avaliações, sob cada um dos 

critérios, seriam também expressas em valores que variariam de 1 a 7, para o método 

ELECTRE III, e, na escala de S1 a S7, para o método ME-MCDM. 

Ressalta-se que os critérios selecionados foram aqueles mais comumente 

encontrados no levantamento realizado e de relação direta com o objeto de estudo, ou seja, 

estações de tratamento de esgotos. 

Os critérios assim selecionados foram: cumprimento da legislação ambiental; 

controle de poluição e/ou de degradação ao meio ambiente; avaliação das ações 

preventivas versus ações corretivas; forma de utilização matéria-prima, insumos e energia; 

nível de controle do processo industrial; relacionamento com a sociedade civil e o poder 

público; programas de monitoramento; plano de descomissionamento; plano de emergência 

e ações relativas à saúde do trabalhador. 

Para o método ELECTRE III, foram definidos os valores de p, q e v como sendo, 

respectivamente, 2, 1 e 5, bem como houve a necessidade de se definirem 4 (quatro) 

auditorias fictícias, as quais receberam pontuações idênticas para todos os critérios: 

ambientalmente perfeita (valor 7), muito eficiente (valor 6), eficiente (valor 5) e média (valor 

4). Essas auditorias fictícias foram definidas como referências de avaliação para as 

empresas auditadas. 
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O objetivo da empresa auditada é desclassificar o maior número dessas 

empresas fictícias para ter uma boa avaliação na auditoria ambiental. Considera-se como 

critério que, caso a empresa não se coloque melhor que a empresa média (valor 4), ela não 

tenha sua auditoria aprovada. Salienta-se que o resultado de aplicação do método 

ELECTRE III é uma hierarquia de ações, não havendo uma avaliação global para cada 

ação: pode-se dizer, somente, que a é melhor, pior ou equivalente a b, por exemplo. 

No caso do método ME-MCDM, seria considerada aprovada a empresa que 

obtivesse uma avaliação global melhor ou igual a S4 (médio). 

A avaliação do desempenho da empresa segundo cada critério será realizada de 

duas maneiras: diretamente por uma avaliação do auditor, que classificará o critério em 

valores que variam de 1 a 7, de acordo com o desempenho da empresa sob aquele critério; 

ou através da utilização de 6 (seis) perguntas com respostas do tipo sim, valendo um ponto, 

e não, valendo zero, para um outro critério em questão. Nesse último caso, será possível 

obter-se uma classificação que também variará de 1 a 7, considerando-se de S1 (para 6 

respostas negativas) e S7 (para 6 respostas positivas). 

As perguntas em referência foram selecionadas, principalmente, a partir de 

informações provenientes do levantamento bibliográfico e dos relatórios de auditoria. 

Na Tabela 6.5, são apresentados os critérios, os parâmetros relacionados ao 

método ELECTRE III, bem como os resultados da realização de 5 (cinco) testes simulados 

(T1 a T5). Para a determinação da ponderação dos critérios, considerou-se a posição de um 

possível auditor que estivesse realizando auditoria ambiental em cinco empreendimentos 

quaisquer com desempenhos ambientais diferenciados. Dessa forma, a avaliação desses 

critérios recebeu valores sempre elevados, variando, apenas, de 5 a 7. 

Ressalta-se que a importância dos critérios para cada um desses testes foi 

adequada, também, para aplicação do método ME-MCDM, conforme mostrado na Tabela 

6.6. 

Os resultados obtidos com a aplicação dos métodos ELECTRE III e ME-MCDM, 

para todas as alternativas-padrão e os testes, estão apresentados, resumidamente, na 

Tabela 6.7. 

Comparando-se esses resultados, e considerando que houve uma mesma 

correlação de importância entre os métodos, observou-se que há certa coerência entre os 

resultados obtidos. Somente para o teste 5, a empresa auditada seria considerada melhor 

que a média para o método ELECTRE III e reprovada, pelo método ME-MCDM. 

Esse maior rigor na avaliação com o método ME-MCDM foi o resultado da 

utilização de valores elevados para os pesos dos critérios. Isto porque esse método escolhe 

a mínima avaliação resultante da comparação entre a negativa da importância do critério e a 

própria avaliação do critério. 
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Tabela 6.5 - Aplicação do método ELECTRE III 
 

CRITÉRIOS ( C ) PESO T1 T2 T3 T4 T5 
1.Cumprimento da legislação ambiental 7 4 4 7 1 1 
2.Controle de poluição / degradação ao meio ambiente 6 6 3 6 2 2 
3.Avaliação ações preventivas versus ações corretivas 5 6 6 4 6 6 
4.Forma de utilização matéria-prima, insumos e energia 6 5 5 7 1 1 
5.Nível de controle do processo industrial 7 4 2 7 1 6 
6.Relacionamento com sociedade civil e poder público 6 4 1 6 1 1 
7.Programas de monitoramento 7 5 4 7 6 6 
8.Plano de descomissionamento 6 4 7 6 6 6 
9.Plano de Emergência 7 7 6 7 6 5 
10.Ações relativas à saúde do trabalhador  6 5 3 7 6 5 
 

 
Tabela 6.6 - Aplicação para o método ME-MCDM36 

 
Critérios I Neg 

I 
T1 T2 T3 T4 T5 

1.Cumprimento da legislação ambiental S7 S1 S4 S4 S7 S1 S1 
2.Controle de poluição/degradação ao meio 
ambiente 

S6 S2 S6 S3 S6 S2 S2 

3.Avaliação ações preventivas versus ações 
corretivas 

S5 S3 S6 S6 S4 S6 S6 

4.Forma utilização matéria-prima, insumos e energia S6 S2 S5 S5 S7 S1 S1 
5.Nível de controle do processo industrial S7 S1 S4 S2 S7 S1 S6 
6.Relacionamento com sociedade civil / poder 
público 

S6 S2 S4 S1 S6 S1 S1 

7.Programas de monitoramento S7 S1 S5 S4 S7 S6 S6 
8.Plano de descomissionamento S6 S2 S4 S7 S6 S6 S6 
9.Plano de Emergência S7 S1 S7 S6 S7 S6 S5 
10.Ações relativas à saúde do trabalhador  S6 S2 S5 S3 S7 S6 S5 
 
 

Tabela 6.7 - Resultados de aplicação dos métodos ELECTRE III e ME-MCDM 
 

Testes ELECTRE III ME-MCDM 
1 melhor que a média S4 - médio 
2 pior que a média (reprovada) S2 - muito inoportuno (reprovada) 
3 melhor que muito eficiente S4 - médio 
4 pior que a média (reprovada) S1 - nulo (reprovada) 
5 melhor que a média S1 - nulo (reprovada) 

 

 

                                                 
36  Na conversão dos pesos referentes à utilização do método ELECTRE III para uso no método ME-
MCDM, utilizou-se a seguinte relação de correspondência: 1 - S1, 2 - S2, 3 - S3, 4 - S4, 5 - S5, 6 - S6, 
7 - S7. 
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A partir da realização desta etapa do trabalho, observou-se que todos os 

resultados obtidos foram objeto da comparação entre todos os testes, e não, entre os testes 

e as auditorias fictícias, de forma que fosse possível alocar as empresas em padrões de 

desempenho ambiental previamente definidos. 

Dessa forma, o método não pareceu aplicável para uso em casos reais de 

auditoria ambiental. Por esse motivo, após a continuação do levantamento bibliográfico 

optou-se pela utilização do método ELECTRE TRI, tendo em vista que o mesmo utiliza o 

processo de alocação, o que possibilitaria a comparação entre auditorias ambientais 

realizadas e padrões previamente estabelecidos (auditorias fictícias). 

 

 

6.3.2 –  Utilização do método ELECTRE TRI 
 

 
Com o objetivo de verificar a aplicabilidade do método ELECTRE TRI e 

considerando que os empreendimentos a serem auditados seriam duas ETEs da 

Companhia de Água e Esgotos de Brasília - CAESB, a metodologia foi testada utilizando-se 

5 (cinco) ações de referência, definidas por  b1 a  b5, denominadas de auditorias fictícias. 

Essas ações definiram seis categorias de ETEs (E1 a E6), diferenciadas quanto ao 

desempenho ambiental.   
Para as ações de referência b1 a  b5, os pesos atribuídos a cada critério foram 

considerados constantes. As seis categorias (E1 a E6) foram: perfeita, muito eficiente, 

eficiente, média, pouco eficiente e  muito ineficiente. No processo de auditoria, o 

empreendimento classificado em categoria inferior à média seria considerado 

ambientalmente inadequado.  

A partir das informações obtidas anteriormente e considerando-se a especificidade 

dos empreendimentos a serem auditados, ou seja, estações de tratamento de esgotos, 

decidiu-se pela utilização de critérios que pudessem ser mais aplicáveis à futura utilização 

em casos reais de AAs da CAESB. Dessa forma, critérios como plano de 

descomissionamento e plano de emergência foram substituídos pelos critérios sistema de 

gestão ambiental e política ambiental. Esta substituição considerou, também, o fato da 

CAESB possuir uma política ambiental, bem como estar iniciando a implantação de um 

sistema de gestão ambiental para uma de suas ETEs, o que seria estendido, em seguida, 

para a ETE-N, objeto de teste do suporte metodológico proposto nesta pesquisa. Desta 

forma, chegou-se aos critérios da Tabela 6.8. 
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Os critérios foram todos avaliados a partir de uma escala numérica de 1 a 7. O valor 

1 corresponde à pior avaliação sob aquele critério e o valor 7 à melhor avaliação. 

Considerou-se a mesma avaliação para todos os critérios de uma mesma ação de 

referência (a ação de referência b5, por exemplo, foi avaliada com nota 6 para todos os 10 

critérios). É importante ressaltar que a adoção dessa sistemática não corresponde, 

necessariamente, a uma simplificação ou subutilização do método. Em realidade, o 

ELECTRE TRI permite que se possam criar ações de referência com valores diferenciados 

para cada critério, em detrimento de outro, para definir uma ação de referência. No caso 

específico deste trabalho, optou-se por definir uma escala única que permite medir os 

critérios a partir de uma mesma referência. A relatividade entre ações se processa assim, 

neste caso, mais em função da escala de avaliação adotada que em função da definição 

dos critérios para cada ação de referência. 

O nível de importância (peso) de cada critério foi, também, definido em uma escala 

de 1 a 7, sendo 1 o peso de um critério de pouquíssima importância e 7 o peso de um 

critério de extrema importância. 

A Tabela 6.8 apresenta o resultado de cinco simulações. A Simulação 1 representa 

a ETE em um primeiro momento, ou seja, com um maior número de não-conformidades. 

Nas simulações seguintes, procurou-se incorporar eventuais melhoras no processo de 

gestão ambiental, o que permitia que se melhorasse o desempenho da ETE fictícia, sem, 

contudo, ser necessário chegar-se a avaliações máximas para os critérios estabelecidos. 

De posse dos dados da Tabela 6.8, das ações de referência e adotando-se os 

limiares apresentados na Tabela 6.9, utilizou-se o aplicativo ELECTRE TRI, considerando-

se λ = 0,67. 

Com a aplicação do método, e utilizando-se o procedimento de alocação otimista, 

obteve-se a classificação apresentada na Tabela 6.10. 

Com base no resultado desta Tabela, observa-se que a empresa só conseguiria ter 

a sua AA aprovada, caso o desempenho da ETE fosse equivalente ou superior àquela 

apresentada na Simulação 4. 

O teste efetuado mostrou que, com a utilização do método ELECTRE TRI, será 

possível, desse modo, verificar, de forma expedita, se o desempenho ambiental de cada 

uma das ETEs é considerada satisfatória dados os critérios de avaliação, bem como avaliar 

onde a empresa deverá investir de forma a proporcionar uma melhoria na sua classificação 

(Generino e Cordeiro Netto, 1998). 
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Tabela 6.8 - Aplicação do método ELECTRE TRI 
 

CRITÉRIOS PESO SIMULAÇÃO 
  1 2 3 4 5 

1.Cumprimento da legislação ambiental 7 2 4 4 5 6 
2.Eficiência das medidas de controle da poluição 7 1 3 4 5 6 
3.Avaliação das ações preventivas versus ações corretivas 7 1 1 2 3 4 
4.Utilização dos insumos, da energia e do transporte 6 1 2 4 4 4 
5.Nível de controle do processo industrial 6 2 3 5 5 6 
6.Relacionamento com sociedade civil e poder público 5 1 1 2 3 3 
7.Programas de monitoramento 7 1 1 3 4 6 
8.Sistema de gestão ambiental 5 1 1 1 2 4 
9.Política ambiental 5 1 1 1 2 4 
10.Ações relativas à saúde do trabalhador 6 2 2 2 2 4 
 

 

Tabela 6.9 - Limiares utilizados no processo 
 

Limiares Ações de referência 
 b1 b2 b3 b4 b5 

q 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 
p 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 
v 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 

Nota: Para uma mesma ação de referência, considera-se que todos os critérios   
apresentam os mesmos limiares q, p e v. 

 

 

Tabela 6.10 - Resultados de aplicação do método ELECTRE TRI 
 
SIMULAÇÃO ENQUADRAMENTO NAS CATEGORIAS SIGNIFICADO 

1 E1 inferior à muito ineficiente 
2 E2 inferior à pouco eficiente 
3 E3 inferior à média 
4 E4 inferior à eficiente 
5 E5 inferior à muito eficiente 

 
Os resultados obtidos no teste foram, em suma, satisfatórios e mostraram o interesse de se 

considerar o uso do Método ELECTRE TRI no suporte metodológico em desenvolvimento.  

 

6.3.3 - O suporte metodológico 
 

 
A forma de avaliação proposta para cada critério foi igual àquela do teste com o método 

ELECTRE III, ou seja, através da utilização de 6 (seis) perguntas37 com respostas do tipo sim, 

valendo um ponto, e não, valendo zero, para um outro critério em questão. Neste último caso, obtém-

se uma classificação que também variará de 1 a 7 (Generino e Cordeiro Netto, 1997). 

                                                 
37 As perguntas em referência encontram-se no Apêndice B. 
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Ressalta-se que esta proposta inicial de suporte metodológico incorporou as ações de 

referência e as categorias de ETEs (auditorias fictícias), bem como critérios, pesos e limiares já 

estabelecidos. Nesse caso, definiu-se pela utilização dos métodos ELECTRE TRI e ME-MCDM. 

 

 

6.4- PROCESSO DE REALIZAÇÃO E DE AVALIAÇÃO DAS AAs PARA OS CASOS DE  
         ESTUDO 
 

 

As etapas do processo de realização e de avaliação das AAs na CAESB, bem como os 

atores intervenientes em cada uma dessas etapas, estão apresentados na Figura 6.14. 

 

 

6.4.1 - Plano e Protocolo de Auditorias 
 

 

Para o cumprimento dessa fase do trabalho, representada pelas etapas 1 e 2 da Figura 

6.14, bem como na realização das AAs, foram convidados oito profissionais que atuam na área 

ambiental ou de saneamento. Esses profissionais, denominados, nesta pesquisa, de auditores, ou 

especialistas, são provenientes de instituições como o Ministério do Meio Ambiente - MMA, Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Companhia de Água e 

Esgotos de Brasília - CAESB, Instituto Ecológico do Meio Ambiente - IEMA e Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE. Ressalta-se que cinco desses profissionais 

possuem cursos de auditoria, sendo que três já participaram da realização de AAs em empresas 

diversas.  

A formação profissional dos auditores é multidisciplinar e constituída por  Biólogo,  

Engenheiro Químico, dois Engenheiros Civis, Engenheiro Agrônomo, Geólogo, Arquiteto e Pedagoga. 

Para que todos os especialistas, bem como representantes da CAESB tivessem um 

contato inicial com a proposta de trabalho, foi realizada reunião, nas dependências do Mestrado em 

Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos, onde, inicialmente, houve a apresentação do suporte 

metodológico, seguido de discussão da proposta recém-apresentada. 

Considerando que o teste do suporte metodológico será realizado nas ETEs da CAESB 

denominadas, neste trabalho, de N e S, foram realizadas visitas técnicas a essas instalações. Na 

ocasião, os auditores coletaram informações e fizeram questionamentos sobre funcionamento e 

gerenciamento dessas unidades. 

A partir das informações coletadas, procedeu-se à fase de correção/avaliação do suporte 

metodológico inicialmente proposto, não havendo participação da CAESB, com o objetivo de manter 

a independência dos auditores no processo. 

Nessa fase os auditores tinham como responsabilidade validar os critérios propostos e 

definir os pesos a serem utilizados. Com o objetivo de subsidiar esses profissionais sobre os métodos 
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multicritério a serem utilizados, ELECTRE TRI e ME-MCDM, foram feitas explanações sobre os 

princípios e a aplicação desses métodos. 

Como resultado dessa fase, destaca-se a elaboração das Tabelas 6.11, 6.12 e 6.13. A 

primeira Tabela apresenta a relação dos critérios a serem utilizados nas AAs da CAESB, com 

detalhamento do que deve ser observado em cada critério, bem como a forma de verificação de 

atendimento. As Tabelas 6.12 e 6.13 apresentam sugestões sobre a correspondência 

numérica/lingüística para avaliação dos critérios (Tabela 6.12) e para importância dos critérios 

(Tabela 6.13).  

Com relação ao uso da Tabela 6.13, foram considerados, apenas, no presente estudo, os 

pesos de S4 a S7,  para avaliação da importância dos critérios da Auditoria Ambiental, tendo em vista 

que a definição desses critérios foi realizada pelos auditores participantes desta pesquisa. No 

entanto, essa Tabela fica apresentada em sua íntegra, para que possa ser aplicável em outros 

trabalhos ou por outros grupos de auditores. 

Por determinação do método ELECTRE TRI, houve necessidade de definir, para cada 

critério, além dos pesos, os limiares p, q e v.  

Ressalta-se que os valores definidos para os limiares foram obtidos de forma consensual 

entre os auditores, resultando na sua utilização pelas duas equipes de especialistas. Para os pesos, 

cada equipe de auditores definiu um conjunto específico. 

Após esta fase, partiu-se para a elaboração do Plano e Protocolo de Auditorias, com a 

participação de todos os auditores.  
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Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Convite aos
especialistas

Visita de
reconhecimento às

instalações da
CAESB a serem

auditadas (ETEs)

Análise da
proposta de

suporte
metodológico

Informações sobre
a proposta de
utilização dos

métodos  ELECTRE
TRI e ME-MCDM

Definição dos
critérios, pesos,
limiares a serem

utilizados nas
auditorias

Formação dos
grupos A e B de

especialistas para
realização das

auditorias
ambientais

Definição do Plano
e do Protocolo de

Auditorias

Realização das
auditorias

ambientais, nas
ETEs N e S, pelos
grupos A e B de

experts

Avaliação e correção
do suporte

metodológico

Definição do suporte
metodológico objeto

do trabalho

Competências

experts

responsável
pela pesquisa

execução
conjunta

Apresentação dos
respectivos

Relatórios de
Auditorias

Ambientais - RAAs

Figura 6.14 - Etapas do processo de realização e de avaliação das AAs na CAESB
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Tabela 6.11 - Relação dos critérios a serem utilizados nas AAs da CAESB 
 

CRITÉRIOS O QUE DEVE SER VERIFICADO FORMA DE VERIFICAÇÃO 

1. cumprimento da 
legislação 

- existência de licença ambiental; 
- condicionantes da licença ambiental; 
- padrões de emissão e de qualidade; 
- outros requisitos legais. 

- licença ambiental; 
- Atas de reuniões e registros; 
 -normas de saúde e segurança. 
 

2. controle da poluição - operação dos equipamentos de controle; 
- treinamento na operação dos equipamentos de controle e em aspectos ambientais; 
- monitoramento (eficiência do controle de poluição, conforme padrões definidos pela  CAESB e 

pela Resolução CONAMA Nº 20/86); 
- manutenção dos equipamentos operacionais/controle. 

- manual de procedimentos ; 
- registros; 
-  Programa ou documentos. 

3. controle do   
processo industrial 

- manutenção dos equipamentos; 
- treinamento; 
- ocorrências. 

- Programa; 
- Registros. 

4. Programas /ações  
ambientais  

- Programas/documentos; 
- Ata de reuniões. 

- Consumo de água e luz/notas fiscais; 
- Relatórios de saída. 

5. Comunicação 
(interna e externa) 

 Planos/Programas/ações/rotinas para receber, documentar e responder às comunicações de 
partes internas e externas interessadas nos aspectos ambientais da atividade e no seu 
gerenciamento ambiental. 

- Documentos/registros. 

6. Gestão de resíduos 
e de efluentes 

- procedimentos de uso e destinação final do efluente tratado e do lodo; 
- disposição final do lixo administrativo e de outros resíduos; 
- acompanhamento do uso do lodo e estudos para ampliação do seu uso; 
- treinamento sobre o manuseio do resíduo e aspectos ambientais. 

- documentos, programas e relatórios; 
- registros, entrevistas (coleta de evidências); 
- projetos e estudos. 
 

7. Gestão de riscos - Planos/ações/rotinas/treinamento referentes a riscos; 
- Plano de Gerenciamento de riscos 
- Plano de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA do Ministério do Trabalho. 

- documentos, registros (de treinamento e de   
ocorrências); 

- mapas. 
8. Ações relativas à 
saúde do trabalhador 

- cumprimento das normas do Ministério do Trabalho; 
- Programa de conscientização e treinamento em saúde ocupacional; 
- Plano de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO. 

- sinalização, atas de reunião, visita às áreas,   
entrevistas; 
- relatórios, registros, exames médicos. 

9. Cumprimento de 
outras normas e 
regulamentos, códigos 
de conduta e práticas. 

- existência de outras normas, regulamentos, códigos de conduta e práticas. - documentos, registros, entrevistas, relatórios. 
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Tabela 6.12 - Correspondência numérica/lingüística para avaliação dos critérios 
 

Escala 
lingüística 

Escala 
Numérica 

 
Descrição da Avaliação 

 
S7 

 
10 

 
o empreendimento atendeu de forma completa e eficiente a todos os 
requisitos do critério que está sendo avaliado, constituindo-se em referência 
para outros empreendimentos similares sob o critério em questão. 

 
S6 

 
8,1 - 9,9 

 
o empreendimento atendeu de forma satisfatória e eficiente a todos os 
requisitos do critério que está sendo avaliado, mas não chega a se constituir 
em referência para outros empreendimentos similares sob o critério em 
questão. 

 
S5 

 
6,1 - 8,0 

 
o empreendimento atendeu de forma satisfatória à maioria dos requisitos do 
critério que está sendo avaliado, havendo, porém, aspectos que podem ser 
melhorados. 

 
S4 

 
4,1 - 6,0 

 
o empreendimento atendeu em média aos requisitos do critério que está 
sendo avaliado, havendo, porém, muitos aspectos que podem ser 
melhorados. 

 
S3 

 
2,1 - 4,0 

 
o empreendimento foi considerado abaixo da média, levando em conta os 
requisitos do critério que está sendo avaliado, embora possam ser 
identificados alguns aspectos positivos.  

 
S2 

 
1,0 - 2,0 

 
o empreendimento foi considerado bastante abaixo da média, levando em 
conta os requisitos do critério que está sendo avaliado, tendo sido 
identificados poucos aspectos positivos. 

 
S1 

 
0 - 0,9 

 
o empreendimento foi considerado completamente insatisfatório, não havendo 
aspectos positivos a ressaltar. 

 
 

 
Tabela 6.13 - Correspondência numérica/lingüística para importância  dos critérios 

 
S1-S7 
(peso) 

Importância do critério 
(peso) 

Correspondência numérica do peso (0 a 3) 

 

S7 

 

importantíssimo 

 

3,0 

S6 muito importante 2,5 

S5 importante 2,0 

S4 médio 1,5 

S3 pouco importante 1,0 

S2 quase sem importância 0,5 

S1 sem importância alguma 0 

Para a elaboração do Plano de Auditoria, foi necessário obter, inicialmente, junto à 

CAESB, as informações a seguir relacionadas (para as ETEs N e S): 

- Listagem de produtos químicos, informando onde são utilizados e normas de 

utilização e de armazenamento: 

- Mapa de situação; 

- Fluxograma do processo; 

- Turnos de trabalho; 

- Número de funcionário/turno; 
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- Localização dos registros de treinamento e outros documentos; 

- Discriminação dos aspectos ambientais; 

- Discriminação dos possíveis contaminantes do lodo; 

- Informação sobre os efluentes industriais que são lançados na rede da CAESB; 

- Providências tomadas pela empresa quando falta energia elétrica e, nesses 

casos, se há registros. 

Após a análise das informações recebidas da CAESB e das obtidas in loco, as 

unidades de processo das ETEs N e S foram subdividas em unidades menores, 

denominadas de "partes", com o objetivo de facilitar o processo de realização das AAs. Essa 

subdivisão encontra-se apresentada nas Tabelas 6.14 e 6.15. 

Após essa subdivisão, cada etapa foi detalhada, apresentando-se, como pode ser 

observado no Apêndice C e na Tabela 6.16, os insumos, resíduos entre outros aspectos, 

tanto na entrada como na saída de cada processo das duas ETEs. Esse procedimento teve, 

também, como objetivo facilitar a auditagem. 

Como definido na metodologia do trabalho, para possibilitar a comparação 

posterior dos resultados do suporte metodológico, foram constituídos dois grupos de 

auditores, equipes A e B, que realizaram as AAs de forma independente.  

Cada equipe, de quatro auditores, foi constituída por três profissionais com 

experiência em meio ambiente e um com experiência em saneamento. O auditor líder foi 

escolhido pelo próprio grupo. 

Ressalta-se que esse Plano de Auditoria teve como objetivo avaliar as ETEs de 

uma forma global. No entanto, a título de contribuição, as equipes de auditores previram, 

também, a identificação dos pontos fortes e fracos das ETEs, visando a subsidiar a CAESB 

na eliminação das não-conformidades, de uma forma objetiva para futura implementação de 

um sistema de gestão ambiental.  

O protocolo de auditoria teve como objetivo auxiliar na condução das auditorias 

ambientais nas estações de tratamento de esgotos N e S. Para tanto, todas as questões 

apresentadas no Apêndice D foram respondidas da forma a mais detalhada possível. 

Quando as informações não se encontravam disponíveis, ou não eram aplicáveis, para um 

determinado item, registrava-se o fato e passava-se, em seguida, ao próximo item.  

A coluna da esquerda do Apêndice D contém uma lista das atividades que foram 

verificadas durante a auditoria. As atividades fazem referência a Informações que podem ser 

obtidas durante as entrevistas. A coluna central foi utilizada pelo auditor para registrar 

observações, comentários ou ações corretivas a serem sugeridas. A coluna da direita 

destinava-se a possíveis registros que pudessem ratificar as informações obtidas nas 

entrevistas, bem como indicar a relação com requisitos e critérios estabelecidos. Esses 
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registros são apenas referências; algumas fontes de informações específicas foram 

localizadas nas áreas visitadas. 

Ressalta-se que muitas das perguntas existentes nesse protocolo podem ser 

utilizadas para futuras auditorias de Sistema de Gestão Ambiental, porém se deve ter em 

mente a necessidade de incluir novas formas de investigação e perguntas adicionais 

durante a realização das auditorias do sistema, de modo a assegurar o completo 

cumprimento dos requisitos do sistema de Gestão Ambiental implementado. 

 

Tabela 6.14 – Etapas do processo operacional da ETE-N 

PARTES UNIDADES 

 
 

1 

 
Gradeamento (GM) 
Prensa de material gradeado (PR) 
Poço de lodo primário - ETE antiga (PLP-EA) 
Desarenador (DE) 
Lavador transportador de areia (LTA) 

 
 

2 

 
Decantador primário (DP) 
Adensador de lodo (ADG), poço de sobrenadante (PS) e poço de lodo 
adensado (PLA) 
Digestores de lodo (DGP e DGS) 
Gasômetro (GS) 

 
 

3 

 
Reator (RE) 
Decantador secundário (DS) e Tanques de armazenamento de eletrólitos (TQS 
e TQP) 
Polimento final (FC/FT)                                                                      SAÍDA LAGO

 
 

4 

 
Adensador de lodo por flotação (ADF) 
Digestor aeróbico (DGA), extravasor e decantador secundário antigo (TE e DSE)
                                                                                                           SAÍDA LAGO
Casa de química (CQ) 

 
5 

 
Desidratação de lodo (BP) 
Leito de secagem (LS) 

 
6 

 
Depósito de lodo 
Laboratório  

 

 

Tabela 6.15 – Etapas do processo operacional da ETE-S 

PARTES UNIDADES 
 

1 
 
Gradeamento 

 
2 

 
Remoção de areia 

 
3 

 
Decantação primária, tratamento biológico por lodos ativados, decantação 
secundária 
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4 

 
Tratamento dos lodos (digestão e secagem) 

 
5 

 
Tratamento químico (coagulação e floculação com sulfato de alumínio) 

 
 
 

Tabela 6.16 – Entrada de insumos e saída de resíduos da ETE-S 
 

ENTRADA ETAPA DO PROCESSO SAÍDA 
Esgoto bruto 
matéria orgânica/sólidos 
Sulfato de alumínio 
óleos e graxas 
Energia elétrica 
óleos e graxas (manutenção de 

equipamento) 
combustível (caminhões para 

remoção de areia) 
estopa/água 
 

 
 
 
 

Gradeamento (GM) 

 
Resíduos sólidos /semi-sólidos 

(lixo em geral – estopa, 
óleo, graxa etc.) 

Odor 
Ruído 
Efluente líquido a ser tratado 

Chorume/odor 
efluente (do processo) 
energia/ar comprimido/água 
óleos e graxas/estopas 
 

 
 

Desarenador 

efluente (do processo) 
areia 
resíduos sólidos (lixo) 
ruído 
 

efluente líquido 
energia/embalagens 
óleos e graxas/estopas/odor 
 

 
Decantação primária, 
tratamento biológico, 

decantação  secundária 

efluente líquido (primário) 
lodo primário/escuma 
odor/resíduos sólidos 
 

lodo adensado 
óleos e graxas 
energia 
estopa 
embalagem 
Cal 
EPI 
Combustível 
Água 
 

 
 

Tratamento dos lodos 
(digestão e secagem) 

 
 

lodo digerido lagoa de lodo – 
leito de secagem) 

gás (emissão atmosférica) 
resíduos sólidos 
Material particulado 
Chorume/odor 
lodo (agricultura)  
impacto visual/ruído 
emissões atmosféricas 

(fumaça caminhões) 
efluentes líquidos (infiltração 

no solo – água, óleos e 
graxa) 

 
sulfato de alumínio/energia 
óleos e graxas/estopa 
embalagens 
EPI 
 

 
Depósito de 

Armazenamento de 
produtos 

efluente final 
resíduos sólidos 
material particulado 
efluente de lavagem 
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 6.4.2 - Teste do suporte metodológico para casos  selecionados 
 
 

O teste em referência está relacionado à realização das auditorias nas ETEs  N e 

S da CAESB, conforme programação apresentada na Tabela 6.17. Nesse caso, foram 

realizadas quatro auditorias, sendo que cada grupo auditou, de forma independente, as 

duas ETEs e produziu dois relatórios de auditoria - RAAs. Esta fase do trabalho está 

apresentada na etapa 3 da Figura 6.14. 

As reuniões de abertura e de encerramento foram realizadas no dia 06/08/98, na 

ETE-N, respectivamente, às 8:00h e 17:30h, com a presença dos auditores e de 

representantes da Diretoria da CAESB. 

De acordo com a CAESB, todos os documentos utilizados na auditoria eram de 

domínio público. Esses documentos foram consultados e utilizados durante todo processo 

de auditoria. São exemplos desses documentos: mapas, fluxogramas, registros em geral, 

entre outros. 

As informações coletadas durante o processo de execução da auditoria foram 

consideradas, pelos auditores, como confidenciais. Com esse procedimento, os funcionários 

da CAESB sentiram-se mais à vontade para dar informações aos auditores, enriquecendo, 

dessa forma, o processo. 

Para a realização da auditoria, foram utilizados protocolos de auditoria, exames de 

documentos, observações nos locais  e entrevistas. O critério de amostragem dos 

documentos examinados foi aleatório, de acordo com o desenvolvimento dos trabalhos. 

Foram aplicadas, também, as diretrizes para a realização de auditorias, conforme 

as normas ISO 14010 (ABNT, 1996c) e ISO 14011 (ABNT, 1996d). 

As ETEs foram auditadas desde o ponto de entrada do efluente bruto até a saída 

do efluente tratado, incluindo-se, também, o lodo gerado no processo. Foram auditados, 

ainda, os laboratórios que são responsáveis pelo controle de todo processo. 

Além dos critérios, elencados na Tabela 6.11, a título de contribuição, foi avaliado 

o impacto visual das unidades, bem como foram identificados os pontos fortes relativos às 

práticas de gestão dos aspectos ambientais da organização. Também foram apontadas 

indicações para melhoria do desempenho ambiental. 

O desempenho ambiental do empreendimento, sob cada um dos critérios, foi 

avaliada pela equipe auditora, a partir da adoção de duas escalas de mensuração: uma de 

percentuais de 0% a 100%, usual no processo de auditoria ambiental, e uma avaliação 

lingüística em escala com 7 gradações, apresentada na Tabela 6.12, considerando-se, 

também, a importância relativa de cada critério, determinado pelos pesos, constantes na 

Tabela 6.13, e os limiares. 
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As auditorias nas ETEs N e S foram realizadas pelas duas equipes de auditores, 

observando-se as unidades discriminadas, respectivamente, nas Tabelas 6.14 e 6.15. No 

caso da ETE-N, cada uma das cinco primeiras "partes", listadas na Tabela 6.14, foi 

auditada, apenas, por um auditor. Assim, um auditor trabalhou nos setores 1 e 2, dedicando 

uma hora para cada um deles. Outro auditor trabalhou por uma hora na área 3 e outro na 4. 

Ao término, esses dois auditaram a área 5. Por fim os três auditores, juntamente com o 

auditor líder, realizaram a auditoria no local onde o lodo é depositado. O laboratório foi 

auditado pelo auditor líder. 

Na ETE-S, as cinco primeiras partes, constantes na Tabela 6.15, foram auditadas, 

apenas, por um auditor. Assim, um auditor trabalhou nos setores 1 e 2, dedicando uma hora 

para cada um deles. O segundo auditor trabalhou por uma hora na área 3 e o terceiro 

auditor na área 4. Ao término, esses dois últimos auditaram a área 5. Por fim, os três 

auditores, juntamente com o auditor líder, realizaram a auditoria nos locais de disposição do 

lodo, onde foram observados aspectos como seu transporte e sua disposição final, presença 

de insetos, destino dos drenos dos leitos de secagem, entre outros.  

Por fim, cada equipe de auditores elaborou um relatório de auditoria para cada 

uma das ETEs, onde foram apresentadas as evidências e constatações coletadas, as 

conclusões, os pontos fortes de gestão dos aspectos ambientais observados na 

organização, além das indicações para melhoria da gestão ambiental das ETEs.  

A partir da realização do teste, foi possível realizar três avaliações por grupo de 

auditores para cada uma das ETEs: uma baseada no método tradicional de média 

ponderada (auditoria pontuada), outra baseada no método ME-MCDM (com a utilização da 

escala de S1 a S7) e outra baseada no Método ELECTRE TRI. 

Nessa última avaliação (ELECTRE TRI), haverá a alocação das ETEs em um 

padrão, previamente definido, que consta de 5 (cinco) ações de referência (auditorias 

fictícias) que definiram seis categorias de ETEs, diferenciadas quanto ao desempenho 

ambiental. As seis categorias definidas foram: perfeita, muito eficiente, eficiente, média, 
pouco eficiente e muito eficiente. O empreendimento que se colocar abaixo da categoria 

definida como média seria considerado reprovado. 

Ressalta-se que os resultados dessa fase estão detalhados no Capítulo 7. 

 

Tabela 6.17 – Programação das auditorias ambientais nas ETEs N e S 
 

 
 

ETE-N ETE-S 

 
E 
Q 
U 

 
Parte 1 - 8:30 às 9:30 h 
Parte 2 - 9:30 às 10:30 h 
Parte 3 - 8:30 às 9:30 h 

 
 
Partes 1 e 2 - 14:30 às 15:30 h 
Parte 3 - 14:30 às 15:30 h 
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I 
P 
E 
 

A 
 

Parte 4 - 8:30 às 9:30 h 
Parte 5 - 08:30 às 10:30 h 
Parte 6 - 10:30 às 11:00 h 
Reunião da equipe 11:00 às 11:30 h 

Parte  5 - 14:30 às 15:30 h 
Parte 4 - 15:30 às 16:30 h 

      Reunião da equipe 16:30 às 17:00 h 

 
E 
Q 
U 
I 
P 
E 
 

 B 
 

 
Parte 1 - 14:00 às 15:00 h 
Parte 2 - 15:00 às 16:00 h 
Parte 3 - 14:00 às 15:00 h 
Parte 4 - 14:00 às 15:00 h 
Parte 5 - 14:00 às 16:00 h 
Parte 6 - 16:00 às 16:30 h 

      Reunião da equipe 16:30 às 17:00 h 

 
 
Partes 1 e 2 - 9:30 às 10:30 h 
Parte 3 - 9:30 às 10:30 h 
Parte 5 - 9:30 às 10:30 h  
Parte 4 - 10:30 às 11:30 h 
Reunião da equipe 11:30 às 12:00 h   
 

 
 

 

6.4.3 - Avaliação e correção do suporte metodológico utilizado 
 
 

Considerando-se que as auditorias foram realizadas de forma independente pelos 

dois grupos de auditores, foi possível avaliar os resultados apresentados por esses 

profissionais, verificando a pertinência dos métodos utilizados e as suas capacidades de 

serem reprodutíveis ou não. 

Com a utilização do método ELECTRE TRI foi possível, também, verificar se o 

desempenho ambiental de cada uma das ETEs foi considerado satisfatório, para o caso de 

se obter um resultado superior ou igual à média, bem como verificar onde a empresa 

deveria investir, a um menor esforço, de forma a proporcionar incremento na sua 

classificação. 

A partir da confrontação dos resultados obtidos pelos diversos especialistas, o 

suporte metodológico foi avaliado, de forma a verificar sua adequação para o caso de ETEs, 

havendo a definição do suporte objeto deste trabalho. 
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7 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

Este capítulo está estruturado em três partes e se propõe a apresentar e discutir 

os resultados obtidos, a partir da realização do teste do suporte metodológico em duas 

ETEs da CAESB, bem como  verificar a sensibilidade do método ELECTRE TRI.  

Na primeira parte, são apresentados e discutidos os resultados obtidos pelas 

equipes A e B de auditores, na realização das auditorias ambientais nas ETEs N e S, a partir 

da utilização dos métodos pontuado, ME-MCDM e ELECTRE TRI.  

Na segunda parte, apresentam-se dois tipos de testes, que tiveram como objetivo 

realizar análises de sensibilidade, procurando-se testar a estabilidade dos resultados 

obtidos, a mudanças nos limiares e nos níveis de corte, para o primeiro teste, e nos pesos, 

para o segundo teste. Para o primeiro teste, utilizou-se, apenas, o método ELECTRE TRI. 

Para o segundo, os métodos pontuado, ME-MCDM e ELECTRE TRI foram utilizados. 

Ressalta-se que os dois testes em referência consideraram dois conjuntos de 

critérios (com e sem legislação), com o objetivo de verificar se o fato das ETEs não 

possuírem licença ambiental contribuiu sobremaneira nas suas avaliações finais. 

Na terceira parte deste capítulo, mostram-se os resultados obtidos, a partir da 

realização de um teste que procurou verificar a seqüência de “melhorias” necessárias para 

as ETEs auditadas alcançarem um incremento nas suas classificações, usando-se como 

classificação inicial aquela obtida por uma das equipes de auditores. 

Para tanto, foram realizadas várias simulações, procurando-se identificar o melhor 

caminho a ser traçado, de forma a se alcançar um incremento no desempenho dos 

empreendimentos. Nesse caso, utilizou-se o padrão ELECTRE TRI (sem legislação), e os 

dados da equipe B, que eram os disponíveis àquela altura do trabalho. 

Para a utilização do método ELECTRE TRI, foram consideradas como auditorias 

fictícias aquelas que possuem nível de corte igual a 0,67, pesos iguais àqueles atribuídos 

por cada equipe de auditores, como apresentado na Tabela 7.1, e limiares do tipo A, 

conforme tabela 7.2. 

Ressalta-se que para a obtenção dos resultados e posterior realização das 

análises de sensibilidade, utilizou-se, para o método ELECTRE TRI, software específico, 

apresentado por Yu e Roy (1992).  
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ETE-N ETE-S ETE-N ETE-S ETE-N ETE-S ETE-N ETE-S

1. Cumprimento da Legislação 3 S7 2,5 S6 25 0 25 0 S1 S1 S2 S2
2. Controle da Poluição 3 S7 3 S7 50 25 50 25 S4 S2 S4 S2
3. Controle do Processo Operacional 2,5 S6 2,5 S6 75 25 75 25 S5 S2 S5 S3
4. Programas e Ações Ambientais 2 S5 2,5 S6 25 0 50 25 S3 S1 S4 S1
5. Comunicação Interna/Externa 2 S5 2,5 S6 50 25 50 50 S4 S3 S4 S3
6. Gestão de Resíduos 2,5 S6 3 S7 25 0 25 0 S3 S1 S2 S1
7. Gestão de Riscos 3 S7 3,0 S7 50 0 50 25 S4 S1 S4 S2
8. Ações Relativas à Saúde do Trabalhador 3 S7 3 S7 50 50 50 25 S4 S4 S4 S3
9. Outras Normas e Regulamentos 2,5 S6 2 S5 75 25 50 25 S5 S2 S5 S2
Notas: (1) a escala de pesos é de 0 a 3 (avaliação numérica) e de S1 a S7 (avaliação lingüística)
            (2) avaliação inferior a 50% é considerada insatisfatória

       (3) avaliação inferior a S4 é considerada insatisfatória

Tabela 7.1 - Avaliação numérica e lingüística, dos critérios de auditoria, pelas duas equipes de auditores

Pesos (1)Critérios Avaliação dos critérios pelos auditores

Equipes Equipes
A B

Equipes
A B A B

Avaliação numérica (2) Avaliação lingüística (3)
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Tabela 7.2 - Valores das ações de referência e dos limiares atribuídos às 
 auditorias fictícias 

 
Ações de Nota

 referência
Tipo A(1) Tipo B(2) Tipo A(1) Tipo B(2) Tipo A(1) Tipo B(2)

r5 85 0 0 25 25 75 50
r4 70 0 0 25 25 60 50
r3 50 0 0 20 12,5 40 25
r2 40 0 0 15 10 30 25
r1 25 0 0 7 7 15 15

(1) utilizado para o cálculo dos resultados das auditorias ambientais
(2) utilizado para a avaliação dos resultados das AAs à mudança de limiares

v
Limiares

p q

 
 

 
 
7.1.  RESULTADOS OBTIDOS PELOS AUDITORES 
 
 
Esses resultados estão apresentados na tabela 7.3, considerando-se as duas equipes de 
auditores e os métodos pontuado, ME-MCDM e  ELECTRE TRI. 
Nesse caso, não houve a utilização, por parte dos auditores, de uma sistemática uniforme 
na definição das avaliações lingüísticas, em relação às avaliações numéricas. Dessa forma, 
observou-se que a avaliação S1, por exemplo, poderia corresponder a 0% ou a 25% na 
avaliação numérica. Isto ocorreu devido à impossibilidade de correlação direta entre a 
escala de cinco valores percentuais, adotada pelos auditores para a avaliação numérica, 
com a escala de sete valores da avaliação lingüística.  
A partir da leitura dos dados da Tabela 7.3, observa-se, para o método pontuado,  uma 
diferença nas avaliações entre as duas equipes de cerca de 0,5% para a ETE-N e de cerca 
de 5 % para a ETE-S. Para o método ME-MCDM, a única diferença entre as avaliações foi 
para a ETE-N (equipe B). No método ELECTRE TRI, as avaliações foram iguais para as 
duas equipes, considerando-se as duas ETEs separadamente. 
De maneira geral, a avaliação da ETE-S obteve resultado insatisfatório, independentemente 
do método utilizado e do grupo de auditores.  
Resultado satisfatório foi, apenas, observado a partir da utilização do método ELECTRE 
TRI,  para as duas equipes de auditores, considerando-se a ETE-N. 
 
 
Discussão dos resultados: 
 

Os pontos positivos da ETE-N não foram ressaltados no método ME-MCDM, 
como no método pontuado e no ELECTRE TRI. Isto porque o método ME-
MCDM opera de forma análoga aos operadores de mínimo da matemática, 
não havendo praticamente compensação entre os critérios. Dessa forma, 
os resultados obtidos são conservadores; 

O método pontuado, apesar de mostrar a diferença de desempenho ambiental 
entre as duas ETEs, não permitiu ressaltar pequenas diferenças de 
avaliação entre os critérios da auditoria. Entretanto, o uso de toda a escala, 
apesar de, em um primeiro momento, parecer adequado, é possível que 
venha a trazer dificuldades na avaliação, considerando-se que os critérios, 
que são estabelecidos para a solução de problemas ambientais, não 
podem, em geral, ser mensuráveis de forma precisa;   
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O método pontuado não nos pareceu adequado, tendo em vista que, apesar da 
escala de valores percentuais variar de 0 a 100%, os valores atribuídos 
pelos auditores foram, apenas, cinco, quais sejam: 0%, 25%, 50%, 75% e 
100%, o que não permitiu uma maior flexibilidade na avaliação do 
desempenho ambiental das ETEs auditadas. Entretanto, a escala utilizada, 
apresentou resultados coerentes, conforme pode ser observado na Tabela 
7.3; 

No método ELECTRE TRI foi observada coerência entre os valores das 
diferentes equipes, para as duas ETEs, bem como entre as duas ETEs, 
uma vez que o número de não-conformidades observadas na ETE-S é 
consideravelmente maior do que na ETE-N, e isto foi ressaltado no 
resultado deste método. 
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Método Resultados performance performance mínima exigida

ETE-N Pontuado Equipe A insatisfatória 47% 50%
Equipe B insatisfatória 47% 50%

ME-MCDM Equipe A insatisfatória S1 S4
Equipe B insatisfatória S2 S4

ELECTRE TRI Equipe A satisfatória C4 C4
Equipe B satisfatória C4 C4

ETE-S Pontuado Equipe A insatisfatória 17% 50%
Equipe B insatisfatória 22% 50%

ME-MCDM Equipe A insatisfatória S1 S4
Equipe B insatisfatória S1 S4

ELECTRE TRI Equipe A insatisfatória C1C2 C4
Equipe B insatisfatória C1C2 C4

Tabela 7.3 - Resultados das auditorias ambientais obtidos pelas duas equipes de auditores
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7.2. - ANÁLISES DE SENSIBILIDADE 
 

 
7.2.1 - Teste 1 
 
 
Para a sua realização, consideraram-se dois conjuntos de critérios, valores de níveis de 
corte variáveis de 0,5 a 1,0, com passo de 0,05, e dois conjuntos diferentes de limiares, 
conforme Tabela 7.2, com o objetivo de testar a estabilidade dos resultados obtidos, a 
mudanças nos parâmetros do método ELECTRE TRI.  

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 7.4. Observa-se que, em geral, 

os valores de níveis de corte apresentados são aqueles onde modificações foram 

observadas, enquanto que os valores intermediários não apresentados indicam que não 

houve alteração na avaliação. 

De posse da Tabela 7.4, observa-se, para a ETE-S, considerando-se as duas equipes de 
auditores, os dois tipos de limiares e os dois conjuntos de critérios, que a classificação 
obtida foi sempre constante e igual a C1C2, para λ ≤ 0,8. Para valores de λ ≥ 0,95 e limiares 
do tipo A, foi observado um incremento na avaliação otimista, em relação ao resultado 
anterior, passando de C1C2 para C1C3. Para limiares do tipo B, o mesmo ocorreu para λ ≥ 
0,90. 
Para a ETE-S, considerando-se, ainda, a equipe A de auditores, e  0.8  ≤ λ  ≤ 0.9, as 
avaliações, utilizando-se o tipo A de limiares, permaneceram inalteradas. Para λ ≥ 0.95, foi 
observado incremento na classificação, considerando-se os valores obtidos para  λ < 0.95. 
Para a equipe B de auditores, essa ETE teve uma uniformidade nos resultados, 
considerando-se os dois grupos de limiares. Entretanto, fazendo-se uma comparação entre 
os dois conjuntos de limiares, observou-se um incremento na sua classificação (avaliação 
otimista) para valores de λ = 0.95 e λ = 0.9, respectivamente para os limiares do tipo X e Y.  
O resultado observado é, possivelmente, o reflexo dos valores de veto mais baixos, do que 
dos valores dos níveis de corte, uma vez que, para o mesmo conjunto de limiares, o 
comportamento das avaliações foi uniforme, considerando-se diferentes valores para o 
lâmbida (nível de corte). 
Considerando-se as avaliações obtidas para a ETE-N, os dois tipos de limiares, os dois 
conjuntos de critério e as duas equipes de auditores, observou-se uma uniformidade na 
avaliação para λ ≥ 0,8. Neste caso, a avaliação obtida foi C2C4 para 0,8 ≤ λ ≤ 0,95 e C1C5 
para  λ = 1,0. 
Para a ETE-N e considerando 0,5 ≤ λ ≤ 0,67, tipo X de limiares, as duas equipes de 
auditores e os dois conjuntos de critério, as avaliações foram sempre iguais a C4. Para os 
limiares do tipo Y, e o mesmo intervalo de lâmbida, a avaliação foi sempre igual a C3C4. 
Os resultados obtidos pela equipe A de auditores para a ETE-N, com  0.7 ≤ λ  ≤ 0.75, e 
comparando-se com valores inferiores de lâmbida, este empreendimento sofreu um 
rebaixamento na sua classificação, considerando-se, apenas, o teste com os 9 critérios. 
Para valores de λ ≤ 0.70, observou-se, para a ETE-N, um incremento na sua classificação, 
independentemente dos valores dos limiares, para o grupo de critérios com legislação. Para 
o grupo com oito critérios, a classificação ficou inalterada. 
Considerando-se os resultados obtidos pela equipe B de auditores para a ETE-N com   λ ≤ 
0.85 e tipo X de limiares, observou-se permanência na classificação desta ETE, para 
maiores valores de lâmbida, quando se considerou o conjunto de critérios sem legislação. 
Para o tipo Y de limiares e λ ≤ 0.85, observou-se uma permanência na classificação para o 
grupo de critérios sem legislação e uma redução na classificação pessimista para o grupo 
de critérios com legislação. Para λ > 0.9 e limiares dos tipos X e Y, as avaliações foram 
uniformes, observando-se um incremento na classificação da ETE (avaliação otimista) para 
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λ = 1.0. Esses valores foram constantes para os dois conjuntos de critérios. Para os limiares 
do tipo 2, a mudança na avaliação foi observada a partir do λ = 0.8. Entretanto, o incremento 
na classificação otimista foi, também, observado para λ = 1.0. 
Resumindo, pode-se considerar que as avaliações para a ETE-N, sem legislação, para o 
grupo B de auditores, são ligeiramente superiores ao grupo com legislação, considerando-se 
λ ≤ 0.85. Para valores de lâmbida superiores, as avaliações são uniformes. 
 
Discussão dos resultados: 
 

O resultado da ETE-S foi, possivelmente, reflexo da pontuação zero em mais 
de um critério. Desta forma, não foi observada melhoria significativa à 
mudança nos limiares. Diferentemente do que ocorreu para a ETE-N, onde 
foram observadas melhorias para diferentes grupos de limiares e para o 
conjunto de critérios sem legislação. Isto ocorreu, possivelmente, devido 
ao melhor desempenho dessa ETE-N para todos os critérios, comparando-
se com a ETE-S; 

É possível que, para a ETE-S, a melhoria na classificação só poderá ser 
efetiva, a partir de ações concretas visando solucionar as não-
conformidades observadas, principalmente para os critérios considerados, 
pelos auditores, como de maior importância. Nesse caso, aconselha-se 
investir nesses critérios, observando-se, principalmente, aqueles que 
obtiveram notas mais baixas, como foi o caso dos critérios controle de 
poluição, controle do processo operacional, gestão de resíduos e gestão 
de riscos. 
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Equipes Limiares Lâmbida(1)

ETE-N ETE-S ETE-N ETE-S

Tipo A 0,5 C4 C1C2 C4 C1C2
A 0,7 C2C3 C1C2 C4 C1C2

0,8 C2C4 C1C2 C2C4 C1C2
0,95 C2C4 C1C3 C2C4 C1C3

1 C2C5 C1C3 C2C5 C1C3

Tipo B 0,5 C3C4 C1C2 C3C4 C1C2
0,7 C2C4 C1C2 C3C4 C1C2
0,8 C2C4 C1C2 C2C4 C1C2
0,9 C2C4 C1C3 C2C4 C1C3
1 C2C5 C1C3 C2C5 C1C3

Tipo A 0,5 C4 C1C2 C4 C1C2
B 0,8 C2C3 C1C2 C4 C1C2

0,9 C2C4 C1C2 C2C4 C1C2
0,95 C2C4 C1C3 C2C4 C1C3

1 C2C5 C1C3 C2C5 C1C3

Tipo B 0,5 C3C4 C1C2 C3C4 C1C2
0,8 C2C4 C1C2 C3C4 C1C2
0,9 C2C4 C1C3 C2C4 C1C3
1 C2C5 C1C3 C2C5 C1C3

(1) varia de 0.5 a 1.00
(2) a performance  mínima para que a AA seja considerada satisfatória é C4
(3) as categorias variam de C1 a C6

Resultados dos testes (2) (3)
Com o critério legislação Sem o critério legislação

em lâmbida e nos limiares
Tabela 7.4  - Resultados das avaliações, para as equipes A e B, a mudanças

 
 
 
 
 
 
7.2.2 - Teste 2 
 
 

Este teste teve como objetivo realizar uma análise de sensibilidade dos resultados 

das avaliações das duas equipes de auditores à mudança de pesos. Neste caso, utilizaram-

se os três métodos e os limiares do tipo A, conforme Tabela 7.2, e a escala de pesos 

apresentada na Tabela 7.5. 

As pontuações, dos testes de 1 a 9, foram definidas de forma aleatória, 

procurando-se atentar sobre possíveis posicionamentos de diferentes decisores.  
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Entretanto, os pesos definidos para o teste 10 consideraram, intencionalmente, 

valores menores (S3) para os critérios que, em geral, tinham recebido avaliações muito 

baixas e valores máximos (S7) para os demais critérios. 

Para cada jogo de pesos, foram realizadas vinte e quatro avaliações, ou seja, oito 

resultados [2 ETEs x 2 grupos de auditores x 2 conjuntos de critério (com e sem legislação)] 

x 3 métodos. Neste caso, conservaram-se as avaliações dos auditores, conforme a Tabela 

7.1, bem como as ações de referência e os limiares, do tipo A, apresentados na Tabela 7.2. 

Os resultados desses testes encontram-se apresentados na Tabela 9.6, onde 

procurou-se simular, também, os dois grupos de critérios.  

A partir dos resultados obtidos, observa-se que, para os métodos pontuado e ME-

MCDM, a ETE-N só teria a sua auditoria ambiental aprovada para o teste 10, considerando-

se ambos os conjuntos de critérios (com e sem legislação). A ETE-S, em nenhuma das 

situações, teria a sua auditoria aprovada. 

Para a ETE-N, utilizando-se o método ELECTRE TRI, obteve-se a classificação 

C4 para todos os testes, com exceção dos de número 1 a 9, com os dados da avaliação da 

equipe A de auditores e o grupo de critérios com legislação. Neste caso, a avaliação obtida 

foi uniforme e igual a C2C3. 

Considerando-se as avaliações obtidas, com o uso do método ELECTRE TRI, 

para a ETE-S, todas foram constantes e iguais a C1C2, com exceção do teste 1, com os 

dados de avaliação da equipe B de auditores e o grupo de critérios sem legislação. Nesse 

caso, a avaliação foi C2. 

A partir tanto dos resultados obtidos nas análises de sensibilidade realizadas, nos 

testes 1 e 2, quanto da comparação desses resultados com os outros métodos, observou-se 

que o método ELECTRE TRI reproduz, de forma adequada, os julgamentos sobre os 

desempenhos das ETEs. 
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Tabela 7.5 - Escala de pesos atribuída aos critérios, segundo diferentes possíveis decisores 
 

Teste 6

1. Cumprimento da Legislação 3 S7 2,5 S6 3 S7 2,5 S6 3 S7 3 S7 2,5 S6 3 S7 3 S7 3 S7 2,5 S6 1 S3
2. Controle da Poluição 3 S7 3 S7 3 S7 3 S7 3 S7 3 S7 3 S7 3 S7 3 S7 3 S7 2,5 S6 3 S7
3. Controle do Processo Operacional 2,5 S6 2,5 S6 2,5 S6 2 S5 3 S7 2 S5 2,5 S6 3 S7 2 S5 2 S5 2 S5 3 S7
4. Programas e Ações Ambientais 2 S5 2,5 S6 2 S5 2,5 S6 3 S7 3 S7 2,5 S6 3 S7 3 S7 2,5 S6 2,5 S6 1 S3
5. Comunicação Interna/Externa 2 S5 2,5 S6 1 S3 2 S5 2,5 S6 2 S5 1,5 S4 3 S7 1,5 S4 1,5 S4 1 S3 3 S7
6. Gestão de Resíduos 2,5 S6 3 S7 2,5 S6 2,5 S6 3 S7 3 S7 2,5 S6 3 S7 2,5 S6 2 S5 2 S5 1 S3
7. Gestão de Riscos 3 S7 3 S7 3 S7 2,5 S6 3 S7 2,5 S6 3 S7 3 S7 2 S5 2,5 S6 2 S5 3 S7
8. Ações Relativas à Saúde do Trabalhador 3 S7 3 S7 3 S7 3 S7 3 S7 2,5 S6 2 S5 3 S7 2 S5 2,5 S6 2 S5 3 S7
9. Outras Normas e Regulamentos 2,5 S6 2 S5 2,5 S6 2 S5 2,5 S6 0,5 S2 1,5 S4 3 S7 1 S3 1,5 S4 0,5 S2 3 S7
(1) Os pesos variam de 0 a 3 (na escala numérica) e de S1 a S7 (na escala lingüística).
     Os testes de 1 a 10 representam possíveis situações do sistema de valores de um decisor.

Teste 7 Teste 8 Teste 9 Teste 10

Critérios

Eq. A Eq. B Teste 1

Pesos atribuídos aos critérios (1)

Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5
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Tabela 7.6 - Resultados dos testes para diferentes conjuntos de pesos 
 

Conjunto
 de pesos

Eq.A Eq.B Eq.A Eq.B Eq.AEq.B Eq.A Eq.B Eq.A Eq.B Eq.A Eq.B Eq.A Eq.B Eq.A Eq.B Eq.A Eq.B Eq.A Eq.B Eq.AEq.B Eq.A Eq.B
Equipes A/B 47 47 17 22 51 49 20 24 S1 S2 S1 S1 S3 S2 S1 S1 C4 C4 C1 C2 C1C2 C4 C4 C1C2 C1C2
Teste 1 47  47 17 20 51 50 19 23 S1 S2 S1 S2 S3 S2 S1 S2 C2C3 C4 C1 C2 C1C2 C4 C4 C1C2 C2
Teste 2 46  47 17 22 49 49 19 24 S2 S2 S2 S2 S3 S2 S2 S2 C2C3 C4 C1 C2 C1C2 C4 C4 C1C2 C1C2
Teste 3 47  47 16 22 49 50 18 24 S1 S2 S1 S1 S3 S2 S1 S1 C2C3 C4 C1 C2 C1C2 C4 C4 C1C2 C1C2
Teste 4 42  45 15 20 45 49 17 24 S1 S2 S1 S1 S3 S2 S1 S1 C2C3 C4 C1 C2 C1C2 C4 C4 C1C2 C1C2
Teste 5 46  47 15 21 49 50 17 24 S2 S2 S1 S2 S3 S2 S1 S2 C2C3 C4 C1 C2 C1C2 C4 C4 C1C2 C1C2
Teste 6 47  47 17 22 50 50 19 25 S1 S2 S1 S1 S3 S2 S1 S1 C2C3 C4 C1 C2 C1C2 C4 C4 C1C2 C1C2
Teste 7 43  46 14 20 46 49 17 24 S1 S2 S1 S1 S3 S2 S1 S1 C2C3 C4 C1 C2 C1C2 C4 C4 C1C2 C1C2
Teste 8 45  46 16 21 49 50 19 24 S1 S2 S1 S2 S3 S3 S2 S2 C2C3 C4 C1 C2 C1C2 C4 C4 C1C2 C1C2
Teste 9 46  46 15 20 47 50 17 23 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S2 S2 C2C3 C4 C1 C2 C1C2 C4 C4 C1C2 C1C2
Teste 10 54 51 21 26 55 53 23 28 S4 S4 S1 S2 S4 S4 S1 S2 C4 C4 C1 C2 C1C2 C4 C4 C1C2 C1C2

Com legislação
ELECTRE TRI

ETE-N
Sem legislação

ETE-SETE-N ETE-S ETE-N ETE-SETE-S ETE-N
Sem legislação

Métodos utilizados

Pontuado
Com legislação

ME-MCDM

ETE-SETE-NETE-SETE-N
Sem legislaçãoCom legislação
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7.3 – TESTE DAS CONDIÇÕES DE MELHORIA DO DESEMPENHO DAS ETEs 
AUDITADAS 

 
 
Procurou-se identificar a seqüência de “melhorias”  a ser realizada em cada 
empreendimento para que houvesse mudança de categoria. Nesse caso, escolheram-se os 
dados da Equipe B de auditores, considerando-se o uso do método ELECTRE TRI e o 
conjunto de critérios sem legislação. 

Partiu-se, então, da avaliação obtida pela Equipe B de auditores para as ETEs N e 

S, ou seja, respectivamente as avaliações C4 (entre média e eficiente) e C2 (entre muito 

ineficiente e pouco eficiente), simulando-se as ações que seriam necessárias, para cada 

uma das ETEs para melhoria das suas classificações, a um menor esforço.  

Nesse caso, optou-se em alcançar, para a  ETE-N, a categoria C5 (entre eficiente 

e muito eficiente) e, para a ETE-S, o nível C4 (entre média e eficiente). No caso desta 

segunda ETE, obter-se-ia um resultado satisfatório (ETE aprovada). 

No total, foram realizadas 20 simulações para a ETE-N e  34 para a ETE-S. Estas 
simulações  levaram em consideração o investimento nos diversos critérios de auditoria, os 
quais foram hierarquizados em “índices de dificuldades” crescentes, que variaram de 1 a 5. 
Desta forma, procurou-se simular  a melhor forma de se incrementar a classificação, a partir 
de um “menor esforço”  do empreendedor. 
Os “índices de dificuldade” em referência foram utilizados para hierarquizar os investimentos 
que seriam necessários para sanar as não-conformidades observadas durante a auditoria 
ambiental. 

No caso da ETE-S, as simulações mostraram que essa ETE poderia alcançar a 

categoria C4 sem a sua ampliação. Entretanto, durante a apresentação dos resultados aos 

auditores, houve discordância da sistemática utilizada. Em realidade, os auditores acreditam 

que essa ETE só poderia ter a sua  auditoria ambiental aprovada caso houvesse a sua 

ampliação. 

Dessa forma, decidiu-se por colocar o item “ampliação da ETE” nos critérios controle da 
poluição, controle do processo industrial e gestão de resíduos, efluentes e emissões. 
Com esta providência, a ETE teria, obrigatoriamente, que ser ampliada além de atuar nas 
não-conformidades já definidas previamente para a sua melhoria do desempenho. 
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Tabela 7.7 - Simulações realizadas para identificar a melhor alternativa para a ETE-N passar da avaliação C4 para a C5 
 

Critérios
Peso Eq. B E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10

2. Controle da poluição 3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3. Controle do processo industrial 2,5 75 90 90 90 90 90 90 90 100 100 100
4. Programas e ações ambientais 2,5 50 50 50 50 50 70 70 70 70 70 70
5. Comunicação interna e externa 2,5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
6. Gestão de resíduos 3 25 25 30 30 25 25 30 50 50 50 50
7. Gesão de riscos 3 50 50 50 70 70 70 70 70 70 70 70
8. Ações relativas à saúde do trabalhador 3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
9. Outras normas e regulamentos 2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 90 100

Resultados ELECTRE TRI C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4

E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17(*) E18 E19 E20

2. Controle da poluição 50 90 90 90 90 90 90 70 70 90
3. Controle do processo industrial 90 75 90 100 90 90 75 90 90 75
4. Programas e ações ambientais 70 50 70 70 70 50 70 50 70 50
5. Comunicação interna e externa 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
6. Gestão de resíduos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
7. Gesão de riscos 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
8. Ações relativas à saúde do trabalhador 50 70 70 70 50 70 70 70 70 70
9. Outras normas e regulamentos 90 50 50 100 50 50 50 90 90 90

Resultados ELECTRE TRI C4 C4 C5 C5 C4 C4 C5 C5 C5 C5

Soma dos índices de dificuldade (**) 21 33 20 22 24 21

Nota: (*) simulação escolhida, ou seja, foi aquela que apresentou a menor soma dos índices de dificuldade

Simulações 

                                             Simulações 
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Tabela 7.8 - Simulações realizadas para identificar a melhor alternativa para a auditoria da ETE-S passar da avaliação C2 para a C4 
 

Critérios
Peso Eq. B E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17

2. Controle da poluição 3 25 30 30 30 50 50 30 70 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50
3. Controle do processo industrial 2,5 25 50 50 50 50 70 70 50 50 50 50 50 70 70 50 70 50 70
4. Programas e ações ambientais 2,5 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 25 25 25 25
5. Comunicação interna e externa 2,5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
6. Gestão de resíduos 3 0 15 30 30 30 30 30 15 15 30 30 30 30 30 15 15 30 30
7. Gesão de riscos 3 25 25 25 30 30 30 30 25 25 25 30 30 30 50 25 25 25 25
8. Ações relativas à saúde do trabalhador 3 25 25 25 25 25 25 25 25 50 50 50 50 50 30 25 25 25 25
9. Outras normas e regulamentos 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Resultados ELECTRE TRI C1C2 C2 C2 C2 C2 C2C3 C2C3 C2C3 C2 C2 C2 C2C3C2C3 C3 C2 C2C3 C2 C2C3

E18 E19 (*)E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34

2. Controle da poluição 50 50 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3. Controle do processo industrial 70 70 50 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
4. Programas e ações ambientais 25 50 25 25 25 25 25 25 30 50 50 25 50 50 50 50 50
5. Comunicação interna e externa 50 50 50 70 50 50 50 50 50 50 50 50 50 70 70 50 50
6. Gestão de resíduos 50 50 50 50 15 30 30 50 50 50 30 50 50 30 50 50 50
7. Gesão de riscos 25 30 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 50 50 50 30 50
8. Ações relativas à saúde do trabalhador 25 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 50 50 50 25 25
9. Outras normas e regulamentos 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Resultados ELECTRE TRI C2C3 C4 C2 C2C3C2C3 C2C3 C2C3 C2C3 C2C3 C3 C2C3 C3 C4 C4 C4 C3 C4

Soma dos índices de dificuldade 35 39 36 42 36
Nota: (*)simulação escolhida, ou seja, foi aquela que apresentou a menor soma dos índices de dificuldade

Simulações realizadas
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ETE1
Critérios Classificação

controle da S4 -  S6 1. Definir e implementar programa de treinamento para os funcionários sobre os aspectos ambientais da atividade
poluição 2. Realizar caracterização sistemática do esgoto bruto

controle do S5 Investimento a ser realizado posteriormente.
processo

programas S4 - S5 1. Definir e implementar programa para redução de insumos
ambientais

comunicação S4 Investimento a ser realizado posteriormente.

gestão de 1. Realizar uma caracterização completa do lodo, para uma melhor adequação de seu uso na agricultura
resíduos, S2 - S4 2. Cadastrar os usuários do sistema, com o objetivo de obter informações sobre possíveis contaminantes da ETE

efluentes e 3. Direcionar a drenagem da área de descarga do  lodo, através de medidas de baixo custo
emissões

gestão de S4 - S5 1. Melhorar a sinalização das torneiras que contêm efluente tratado e informar sobre as condições de uso
riscos 2. Informar aos funcionários sobre os riscos inerentes à atividade

saúde do S4 - S5 1. Formalizar os procedimentos a serem adotados em caso de problemas de saúde
trabalhador 2. Conscientizar os funcionários sobre a importância do uso de EPIs

outras normas
 e regulamentos S4 Investimento a ser realizado posteriormente.

Nota: Legenda para os índices de dificuldade para solução das não-conformidades. Esses índices variam, crescentemente, de 1 a 5.
        1 - cor vermelha; 2 - cor azul; 3 - cor verde; 4 - cor laranja; 5 - cor violeta

Tabela 9.9 - Investimento necessário para a ETE1 passar da classificação C4 (entre média e eficiente) para a C5 (entre eficiente e muito eficiente)

Ações necessárias para mudança na classificação (C4 para C5)
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Após a execução de todos os testes, partiu-se para a apresentação dos resultados obtidos 
com os auditores. Do total de oito auditores, cinco puderam atender ao convite para 
participar dessa apresentação. Na oportunidade, procurou-se elucidar as dúvidas advindas 
do uso dos métodos e dos resultados encontrados para, em seguida, aplicar-se, aos 
auditores, questionário de avaliação do processo desenvolvido na pesquisa. Ressalta-se 
que cópia desse questionário encontra-se no Apêndice E. 
Curiosamente, a partir da análise das respostas ao questionário, constata-se que os 
auditores acreditam que o planejamento da auditoria não é a etapa mais importante do 
processo. Nesse sentido, acreditam que a escolha prévia do método de avaliação não se 
constitui, também, em uma etapa essencial. 
Houve unanimidade entre os auditores, também, de que para se chegar a uma avaliação 
final de um empreendimento, a partir de avaliações parciais sob cada um dos critérios, o 
método ELECTRE TRI considera outras formas de agregação que a utilizada pela avaliação 
pontuada. 
Quatro dos auditores acreditam que o resultado final de uma auditoria, quando expresso por 
meio de um percentual (método pontuado), é mais compreensível que o resultado expresso 
por meio de uma avaliação verbal (ELECTRE TRI). Entretanto, o mesmo número de 
auditores é de opinião que a utilização do método ELECTRE TRI reflete melhor a relação 
entre os desempenhos ambientais de cada uma das estações de tratamento de esgotos. 
Houve divergências, entre os auditores, quanto ao fato de que a forma de avaliação usada 
no método ELECTRE TRI ser mais abrangente do que a utilizada no método pontuado e 
que o método ELECTRE TRI reflete melhor a avaliação global dos empreendimentos 
auditados, comparando-se com o método pontuado. Entretanto concordaram, 
unanimamente, que o método ELECTRE TRI reflete melhor a relação entre os diferentes 
desempenhos das ETEs.  
Ainda sobre o questionário, três dos auditores acreditam que o método pontuado tem a 
vantagem de ser mais compreensível para a globalidade dos atores envolvidos (auditores, 
representantes das empresas auditadas, representantes dos órgãos ambientais etc), o que 
torna sua utilização preferível à do método ELECTRE TRI, embora este pareça incluir uma 
abordagem mais abrangente de avaliação. 
Nesse sentido, o mesmo número de auditores acredita que a utilização do método 
ELECTRE TRI sempre necessitará da participação de mais de um ator no processo de 
auditoria (o especialista em multicritério), o que tornaria mais complexa a discussão 
envolvendo os diferentes atores no processo. Entretanto, um outro auditor é de opinião que 
o especialista em multicritério é necessário ao processo pelo menos uma vez. 
Quanto à afirmação de que a escolha prévia de um método de avaliação para a AA é 
determinante para o resultado da auditoria, três auditores foram favoráveis a essa assertiva. 
As divergências de opinião observadas no resultado da aplicação do questionário, denota 
que houve entendimento apenas parcial do processo de avaliação do método ELECTRE 
TRI, o que foi concluído, também, por quatro dos auditores que participaram deste processo 
de avaliação. 
 
 
7.4 – DEFINIÇÃO FINAL DO SUPORTE METODOLÓGICO 
 
A partir da aplicação do suporte para as duas ETEs e dos testes realizados, pôde-se 
verificar o interesse em se adotar a metodologia desenvolvida. A Figura 7.1, a seguir, 
resume a proposição do suporte. 
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Solicitação
de auditoria
ambiental

Caracterização
geral do

empreendimento

Constituição da equipe
de auditores

Levantamento de
informações para a

auditoria (inclusive AAs
prévias)

Visita ao local Reuniões
preparatórias

Definição dos critérios,
pesos e limiares a

serem utilizados nas
auditorias ambientais

Definição do Plano
e Protocolo de

Auditorias

Realização
da Auditoria

Estudos de
sensibilidade

Avaliação
OK?

Tratamento dos
dados

"Aprovada"

Sim

Rediscutir
parâmetros?

Não

Sim

"Reprovada"

Não

Definição de um Plano
de Ação e elaboração

do RAA

Monitoramento,
Avaliação e
Controle

Figura 7.1 - Suporte Metodológico Proposto para Utilização em AAs Obrigatórias 
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8 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 

Propôs-se avaliar, no âmbito desta pesquisa, a pertinência de utilização de um 

método multicritério de auxílio à decisão, como base de um suporte metodológico suscetível 

de ser utilizado na realização de auditorias ambientais obrigatórias. Essa opção 

metodológica foi definida em resposta à hipótese geral formulada, segundo a qual a adoção 

de uma abordagem analítica de avaliação para as AAs, em substituição às tradicionais 

abordagens de caráter mais subjetivo, contribuiria para uso mais eficiente desse instrumento 

de gestão. 

Com o intuito de discutir os argumentos formulados para que as hipóteses 

fossem, ou não, refutadas, estruturou-se este capítulo em quatro blocos. O primeiro 

reapresenta as hipóteses formuladas e traz um breve resumo do trabalho. Nos segundo e 

terceiro blocos, são apresentadas, respectivamente, as conclusões gerais e específicas do 

trabalho, enquanto que, no último bloco, apresentam-se proposições e recomendações para 

futuras pesquisas e reflexões complementares. 

No contexto da hipótese geral, foram formuladas três hipóteses específicas: 

1. o desenvolvimento de um suporte metodológico - de caráter analítico - para 
realização de auditorias ambientais obrigatórias é de utilidade para os 
diferentes usuários desse instrumento de gestão ambiental; 

2. os métodos multicritério de auxílio à decisão se mostram pertinentes como 
ferramenta para os diferentes decisores confrontados com uma auditoria 
ambiental, em especial para o órgão ambiental que, no caso das AAs 
obrigatórias, é responsável pela aprovação ou não da auditoria de determinado 
empreendimento; 

3. os métodos multicritério auxiliam, também, os órgãos ambientais e os 
empreendedores na definição de um plano de intervenção caso se deseje 
melhorar o desempenho ambiental do empreendimento auditado (Plano de 
Ação de Melhorias). 

Para avaliação dessas hipóteses, desenvolveu-se trabalho envolvendo pesquisa 

bibliográfica sobre o tema “auditorias ambientais” e “métodos multicritério”; o estudo de 19 

casos de auditorias ambientais, sendo 14 obrigatórias, realizadas no Brasil; o 

desenvolvimento de um suporte metodológico para realização de auditorias ambientais e o 

teste desse suporte a partir de auditorias realizadas em duas estações de tratamento de 

esgotos por duas equipes independentes de auditores. 

No âmbito da pesquisa, procedeu-se, inicialmente, a um levantamento bibliográfico 
envolvendo os temas gerais “auditorias ambientais” e “métodos de avaliação”; e, de forma 
específica, o tema “métodos de avaliação adotados nas auditorias ambientais”.  

Observou-se que as auditorias ambientais tratam, normalmente, de situações em 

que coexistem questões técnicas e ambientais complexas com múltiplos atores, esses 

últimos defendendo interesses e objetivos diversos, o que não só impede a adoção de uma 

abordagem simples de avaliação como dificulta a realização de processos explícitos de 

avaliação. 
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Uma primeira avaliação que se empreendeu logo no início dos trabalhos mostrou 

que seria muito útil uma abordagem analítica na realização das AAs, à medida que permitiria 

tanto a explicitação dos critérios adotados pelo(s) auditor(es), quanto uma avaliação final 

agregadora do desempenho ambiental do empreendimento e uma identificação das não-

conformidades observadas no processo. 

Nessa fase do trabalho, estudaram-se alguns métodos multicritério de auxílio à decisão, 
entre os quais os métodos da família ELECTRE e o método ME-MCDM. Dos métodos 
ELECTRE, identificou-se o método ELECTRE TRI como sendo o mais adequado para a 
questão das auditorias ambientais, em que a decisão se caracteriza por uma associação da 
gestão ambiental do empreendimento a uma determinada classe predefinida de 
desempenho. O ME-MCDM foi identificado como sendo um outro método a ser avaliado em 
face de duas de suas características: a) a de propiciar uma avaliação global agregada de 
uma situação e b) a de utilizar uma escala não numérica para avaliação dos critérios, o que 
pareceu ser um fator pertinente, considerando-se que os critérios ambientais podem não ser 
precisamente mensuráveis. Um terceiro método de avaliação estudado foi o denominado 
“auditoria pontuada”, abordagem tradicionalmente adotada por auditores ambientais que 
consiste em uma média ponderada de notas ambientais para diferentes critérios de 
desempenho. 

Os estudos de caso de auditorias ambientais realizadas constituíram outra etapa 

do trabalho que contribuiu sobremaneira na estruturação do suporte metodológico, vez que 

se pôde observar como o instrumento auditoria ambiental está sendo utilizado no Brasil, nas 

AAs voluntárias e, principalmente, nas obrigatórias. 

De posse das informações levantadas, formulou-se o suporte metodológico, que 

foi testado por dois grupos independentes de auditores ambientais, considerando-se a 

pertinência do suporte metodológico para uso em estações de tratamento de esgotos. Para 

tal, foram identificadas duas ETEs da CAESB, que possuíam graus bastante diferenciados 

de desempenhos ambientais. 

Após alguns testes de parâmetros e análises de sensibilidade, chegou-se a um 

conjunto de resultados que permitiu avaliar a pertinência das diferentes abordagens 

adotadas. 

Nesse sentido, quanto às conclusões relativas ao procedimento metodológico utilizado, 
observa-se que a estratégia metodológica definida para este trabalho de Dissertação 
pareceu apropriada ao objetivo proposto, à medida que se iniciou com uma ampla pesquisa 
bibliográfica e um conjunto de estudos de caso, o que permitiu o desenvolvimento de um 
suporte genérico para avaliação em auditorias ambientais, baseado em método multicritério 
da família ELECTRE e no ME-MCDM. 
Partiu-se, em seguida, para o teste do suporte em casos de aplicação como forma de não 
só validar o uso do instrumento desenvolvido, como também permitir a obtenção de 
subsídios para a reavaliação do suporte metodológico. Nesse processo, contou-se com a 
decisiva participação de profissionais das áreas de meio ambiente e de saneamento que se 
propuseram a proceder a uma avaliação ambiental “de fato”, utilizando os diferentes 
métodos de avaliação. 

A participação desses profissionais demonstrou quão essencial, no procedimento 

de auditoria, é a etapa de formulação do Plano e do Protocolo de Auditorias. Esse processo 

demandou a realização de várias reuniões, visita às áreas e contatos com representantes da 
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CAESB, com o objetivo, entre outros, de adequar o método proposto inicialmente à 

especificidade de estações de tratamento de esgotos. Essa etapa permitiu que o grupo, 

formado por profissionais especializados em diferentes áreas do conhecimento, delimitasse 

adequadamente o problema e elaborasse uma estratégia eficiente de avaliação. Em face 

dos resultados obtidos ao final, pode-se, inclusive, inferir que a etapa de planejamento do 

procedimento de auditoria é mais determinante no resultado da auditoria que a própria etapa 

de utilização do método de avaliação, o que só confirmou o interesse na utilização da opção 

de se ter procedido a uma validação da metodologia a partir de auditorias reais. 

No que diz respeito às conclusões relativas às auditorias ambientais, a análise 

dos 14 relatórios de auditoria ambiental provenientes de AAs obrigatórias de 

empreendimentos diversos muito contribuiu na estruturação e na adequação do suporte 

metodológico proposto. 

Alguns aspectos merecem ser comentados. Esses relatórios, em geral, apresentavam, como 
critérios a serem auditados, itens como: cumprimento da legislação ambiental, incluindo-se a 
questão do atendimento de condicionantes de licença, efetividade dos planos, programas e 
projetos ambientais propostos no licenciamento, questões relativas à saúde do trabalhador, 
dentre outros. 
Critérios como o cumprimento da política ambiental da empresa e efetividade do SGA da 
empresa, apesar de constarem em grande número dos relatórios analisados, não foram 
definidos para compor, especificamente, o suporte metodológico neste trabalho. São 
procedimentos voluntários das empresas, não exigidos como obrigatórios pela legislação 
ambiental em geral, o que não determinaria a escolha desses critérios como compulsórios 
em auditorias ambientais obrigatórias. De todo modo, como o SGA, que incorpora a política 
ambiental da empresa, congrega os diferentes aspectos ambientais do empreendimento, é 
lícito supor que tanto o cumprimento da política ambiental da empresa quanto a efetividade 
do SGA são implicitamente levados em conta ao se analisar o conjunto dos outros critérios 
adotados. 
No caso específico de dois dos critérios definidos pelos auditores, controle da poluição e 
controle do processo operacional, facilmente diferenciáveis no caso de indústrias para 
produção de bens de consumo, por exemplo, constatou-se ter sido difícil a avaliação 
considerando-se as interfaces entre esses dois critérios no caso de ETEs. Neste caso, 
deveria ter havido uma delimitação prévia do universo de cada um desses critérios, ou 
adotar, apenas o critério controle do processo operacional, o que, neste último caso, limitaria 
a generalização do suporte proposto. 
A partir da realização deste trabalho, pôde-se, por outro lado, confirmar a real importância 
da realização de auditorias ambientais na identificação de não-conformidades, tendo em 
vista sua abrangência de atuação em um empreendimento. 
Assim sendo, não se obtiveram argumentos, neste trabalho, que refutassem a hipótese 
segundo a qual a institucionalização das auditorias ambientais no Brasil, se bem 
implementada, poderia constituir-se em um instrumento de ajuda à missão dos órgãos 
ambientais, com reflexos, naturalmente, na melhoria da qualidade do meio ambiente. 
Quanto às conclusões relativas ao suporte metodológico, os trabalhos realizados 
mostraram, de forma inequívoca, o interesse de se utilizarem os métodos multicritério de 
auxílio à decisão em auditorias ambientais. Em se tratando de um instrumento de gestão 
ambiental, as AAs envolvem, em sua realização, a avaliação de uma diversidade de 
processos e a participação de uma diversidade de atores, o que implica situações de 
decisões sob incerteza e de conflitos de interesses e de julgamentos de valor. Dessa forma, 
os métodos multicritério, ao permitirem a consideração explícita de alguns fatores no 
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processo de avaliação, auxiliam na tomada de decisão de problemas os mais diversos, 
inclusive os ambientais. 
Dentre os métodos testados, o ELECTRE TRI mostrou-se o mais adaptado à questão da 
avaliação das auditorias ambientais, porque permite não só a comparação das auditorias 
realizadas com padrões previamente definidos (denominados na pesquisa de “auditorias 
fictícias”), como também a incorporação de um número maior de variáveis no processo de 
avaliação. 
O teste efetuado mostrou que, com a utilização do método ELECTRE TRI, será possível 
verificar, de forma expedita, se o desempenho ambiental de cada uma das ETEs é 
considerada satisfatória, dados os critérios de avaliação, bem como avaliar onde a empresa 
deverá investir de forma a proporcionar uma melhoria na sua classificação. É possível 
concluir que os órgãos ambientais e os empreendedores poderão fazer uso do ELECTRE 
TRI, a partir dos resultados de AAs, para a definição de um programa de ação de melhorias, 
atentando-se para uma relação vantagens x inconvenientes, ou mesmo custo x benefício, 
das medidas a serem tomadas. 

A partir de análises de sensibilidade do resultado da avaliação, realizadas a partir 

de mudanças de peso e de limiares, praticamente não foi observada variação no resultado, 

o que denota, neste caso, a robustez do método. 

O uso do método ME-MCDM não pareceu pertinente na realização das AAs, dado 

seu caráter “conservador” na avaliação, que assegura maior importância aos julgamentos 

negativos sob os diferentes critérios. O uso do ME-MCDM é mais indicado nas situações em 

que a dimensão multiator (decisor, auditor, etc.) assume papel preponderante no processo 

decisório, como, por exemplo, na definição da importância de critérios para análise de 

problemas em que são diferentes e inúmeros os interesses envolvidos. Nesse caso, o ME-

MCDM pode ser até usado como uma etapa de outros métodos multicritério, como o 

ELECTRE TRI. 

Com relação às conclusões relativas aos casos de aplicação, observa-se que as 

auditorias ambientais realizadas mostraram a facilidade com que esta nova forma de realizar 

e de avaliar AAs foi assimilada pelos auditores, não tendo sido observada nenhuma 

incompatibilidade entre a forma usual de proceder na realização e na avaliação das AAs e a 

proposta nesta pesquisa. 

Considerando-se que as auditorias foram realizadas de forma isolada pelos dois grupos de 
auditores, foi possível, a partir da avaliação dos resultados apresentados por esses 
profissionais, avaliar o interesse dos métodos utilizados e verificar a capacidade dos 
métodos adotados em serem reprodutíveis. 
Com a utilização do método ELECTRE TRI foi possível, também, verificar se o desempenho 
ambiental de cada uma das ETEs foi considerada satisfatória, para o caso de se obter um 
resultado superior ou igual à média, bem como verificar onde a empresa deveria investir, a 
um menor esforço, para melhoria na sua classificação, a partir da realização de simulações, 
tendo-se como ponto de partida o resultado de uma auditoria ambiental. 
Com o objetivo de direcionar os investimentos a serem realizados em uma ETE, pode-se 
definir um Plano de Ação de Melhorias, que tenha como objetivo o aprimoramento ambiental 
contínuo da atividade. 
Discutidos estes aspectos, pode-se concluir que não se pode refutar as hipóteses 
anteriormente formuladas. 
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Ressalta-se que durante a realização deste trabalho, algumas possibilidades de 

pesquisa se apresentaram e não puderam ser desenvolvidas em função das limitações 

próprias de uma Dissertação de Mestrado. Desta forma, é importante que fiquem registradas 

algumas recomendações: 

sejam estudados outros métodos multicritério para uso na avaliação de 
auditorias ambientais; 

uso do suporte metodológico proposto em outras atividades, considerando-se, 
naturalmente, adequações no conjunto de critérios e no seu sistema de 
valores. Neste sentido, seria interessante que o teste fosse desenvolvido 
com dois ou mais grupos de auditores, elaborando Planos e Protocolos de 
Auditoria de forma independente, para verificar a coerência, ou não, dos 
resultados; 

o uso do método ELECTRE TRI na avaliação de estudos ambientais, como 
EIA/RIMA, PBA, PRAD, entre outros, a partir de um trabalho realizado com 
uma equipe multidisciplinar experiente, que seja capaz de definir critérios e 
pesos de forma adequada. 

Além disso, é possível que os órgãos ambientais ou demais interessados no 

processo de AA venham a criar banco de dados específicos, com informações sobre as AAs 

realizadas, suas não-conformidades e o acompanhamento do Plano de Ação de Melhorias. 

Por fim, importa acrescentar que este trabalho de pesquisa teve intuito de propor 

um suporte metodológico passível de ser utilizado na avaliação das auditorias ambientais, 

constituindo-se, em realidade, como uma referência de que as hipóteses formuladas não 

devem ser desconsideradas na execução de trabalhos futuros. 

Pode-se afirmar que muito mais há a ser feito e estudado. 
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APÊNDICE A - SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 3.160, DE 1992 
 
 

 CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
 
 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE .E MINORIAS 
 
 
 
REFORMULAÇÃO DE VOTO 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 3.160, DE 1992. 
 
 
 

Dispõe sobre a realização de auditorias 
ambientais nas instituições cujas atividades causem 

impacto ambiental 
 
 

O Congresso Nacional decreta: 
 
 

Art. 1º  As instituições - órgão públicos, empresas públicas e privadas, fundações e outras 
formas estabelecidas em lei - cujas atividades sejam potencialmente causadoras de impacto 
ambiental, deverão submeter-se periodicamente a auditoria ambiental, com o objetivo de 
verificar o cumprimento das normas, regulamentos e técnicas relativos à proteção do meio 
ambiente. 

 
§ 1º  Considera-se, para os efeitos desta lei, impacto ambiental como qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma 
de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 
afetem: 
 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
 
II - as atividades sociais e econômicas; 
 
III - a biota; 
 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais. 
 
§ 2º  Considera-se, para os efeitos desta lei, como potencialmente causadoras de impacto 
ambiental as seguintes classes de instituições: 
 
I - as que exercem as seguintes atividades: 
 

operação e exploração de estradas de rodagem ou de ferro e hidrovias; 
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exploração ou administração de serviços portuários e aeroportuários; 
 
c)  operação de terminais de carga ou de sistemas de movimentação de cargas de minérios, 
petróleo e seus derivados e de produtos químicos, inclusive através de oleodutos, 
gasodutos e minerodutos; 
 
d)  operação de sistemas públicos de abastecimento de água e de esgotos sanitários e 
industriais; 
 
e)  geração ou distribuição de energia elétrica com potência superior a 10 MW (dez 
megawatts); 
 
f)  operação de sistemas de aproveitamento de recursos hídricos para geração de energia 
elétrica, abastecimento público ou irrigação; 
 

extração ou processamento de combustíveis fósseis; 
 
h)  mineração, inclusive a extração de minérios de classe II, definidos no Código de 
Mineração; 
 
i)  execução ou administração de coleta, tratamento e disposição final de lixo urbano; 
 

processamento, destruição e disposição final de resíduos tóxicos ou perigosos; 
administração de distritos industriais; 

 
exploração de madeira para quaisquer fins; 

 
projeto, implantação e venda de loteamentos urbanos ou rurais; 

 
o) extração, processamento e utilização de minérios, materiais ou combustíveis radioativos; 
 
II - indústrias ou complexos industriais ou agro-industriais. 
 
§3º  No âmbito das Forças Armadas, por questões de segurança, a aplicação da presente lei 
será regulamentada por ato específico, do Poder Executivo. 
 
Art. 2º  Para os efeitos desta lei, entende-se por Auditoria Ambiental o exame periódico e 
ordenado dos aspectos normativos, técnicos e administrativos relacionados às atividades da 
instituição capazes de provocar efeitos nocivos ao meio ambiente, com os seguintes 
objetivos: 
 
 
I - verificar se a instituição está em conformidade com as exigências federais, estaduais e 
municipais em termos de licenciamento ambiental; 
 
II - verificar se a instituição, em seus procedimentos, equipamentos e instalações está 
cumprindo as restrições e recomendações constantes das licenças ambientais e do estudo 
prévio de impacto ambiental, quando houver; 
 
III - verificar se a instituição está cumprindo a legislação, normas e regulamentos quanto aos 
padrões de emissão e aos parâmetros de qualidade ambiental da região em que se localiza; 

IV - verificar se a instituição está cumprindo a legislação, normas, regulamentos e 

procedimentos técnicos relativos à recuperação e manutenção da qualidade ambiental da 

região em que se insere; 
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V - avaliar a política ambiental da instituição, no que se refere a: 
 

adoção de medidas para avaliação, controle e prevenção do impacto ambiental de 
suas atividades  nos vários segmentos do meio ambiente; 
 

gerenciamento do uso e conservação das fontes de energia utilizadas; 
 

uso racional de matéria-prima e transporte; 
 

uso racional, conservação e reutilização de água de processo; 
 
e)  minimização, reciclagem, tratamento e disposição segura de resíduos sólidos, líquidos e 
gasosos; 
 
f)  aperfeiçoamento de produtos e métodos de produção, tendo em vista reduzir a agressão 
ao meio ambiente; 
 

prevenção e limitação de acidentes; 
 
h)  conscientização, treinamento e motivação de pessoal quanto aos cuidados para com a 
preservação ambiental; 
 
i)  informação ao público externo sobre as atividades da instituição e relacionamento com as 
comunidades localizadas em seu entorno. 
 
 
Art. 3º  A periodicidade da auditoria ambiental, bem como o porte da instituições que a ela 
deverão se submeter, serão estabelecidos e mantidos atualizados pelo Conselho Nacional 
de Meio Ambiente, conforme suas competências previstas no Art. 8º da Lei 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, obedecidos os seguintes princípios: 
 
I - que no prazo de dez anos, contados da data de publicação desta lei, todas as instituições 
sujeitas a licenciamento ambiental sejam submetidas a auditoria ambiental, de acordo com a 
presente lei; 
 
II - que no estabelecimento dos prazos e periodicidade das auditorias ambientais, sejam 
considerados o potencial de degradação ambiental e o porte das instituições. 
 
 
Art. 4º  A auditoria ambiental só pode ser realizada por pessoa física ou jurídica credenciada 
junto ao órgão federal competente do Sistema Nacional de Meio Ambiente, de livre escolha 
da instituição auditada. 
 
§ 1º  a responsabilidade técnica pela auditoria deve ser assumida por pelo menos um 
profissional de nível superior, com especialização ou experiência comprovada em meio 
ambiente, devidamente registrado no respectivo conselho profissional. 
 
§ 2º  O auditor poderá pertencer ao quadro funcional da instituição auditada, devendo, 
todavia, ser credenciado junto ao órgão ambiental competente e sujeito ao que dispõe esta 
lei. 
 
§ 3º  O credenciamento de auditores pode ser delegado a órgãos estaduais do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente, e será válido em todo o território nacional. 
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§ 4º  Os custos da auditoria ambiental são de responsabilidade da instituição auditada. 
 
 
Art. 5º  A instituição deve colocar à disposição do auditor toda a documentação por ele 
requerida e facilitará a realização da auditoria, resguardando o sigilo industrial, facultando-
lhe: 
 
I - o livre acesso a todas as suas instalações de processo e de controle ambiental; 
II - o acesso aos relatórios de compra de matéria-prima, de consumo de energia e de água e 
de utilização de mão-de-obra; 
 
III - o acesso aos equipamentos e resultados de medições para monitoramento ambiental; 
 
IV - o acesso aos depósitos de materiais, produtos, subprodutos, refugos e rejeitos; 
 
V - livre abordagem, entrevistas e reuniões com seu pessoal para obter e confirmar dados e 
informações. 
 
 
Art. 6º  A auditoria deve ser concluída com a apresentação de relatório expondo de forma 
objetiva as falhas encontradas e as medidas recomendadas para saná-las. 
 
Parágrafo único. A instituição deverá guardar em seu poder, disponível à fiscalização 
ambiental, por um período mínimo de cinco anos, o original do relatório da auditoria, 
devidamente rubricado pelo auditor responsável. 
 
 
Art. 7º  Constituem infrações à presente lei: 
 
I - a não realização, por instituição que, pelo que estabelece esta lei, esteja a ela obrigada, 
da auditoria ambiental na periodicidade estabelecida pelo Conselho Nacional de Meio 
Ambiente. 
PENA: multa em dinheiro e não renovação do licenciamento ambiental, aplicadas isolada ou 
cumulativamente; 
 
II - omissão proposital ou negligência do auditor; 
PENA: multa em dinheiro, descredenciamento e suspensão temporária ou definitiva das 
atividades profissionais, aplicadas isolada ou cumulativamente ao responsável técnico pela 
auditoria; 
 
III - a não correção pela instituição, das falhas indicadas pela auditoria ambiental; 
PENA: embargo das atividades da instituição. 
 
§ 1º Para efeito de verificação de incorreções, omissões ou negligência na auditoria, são 
considerados como argumentos válidos s constatação de efeitos ambientais danosos 
previsíveis e não levantados pela auditoria. 
 
§ 2º  Os valores das multas serão estabelecidos e mantidos atualizados, em regulamento, 
pelo Poder Executivo. 
 
 
Art. 8º   O Poder executivo regulamentará a presente lei no prazo de um ano, contando a 
partir da data de sua publicação. 
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Art. 9º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Art. 10º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Sala da Comissão, em 09 de Agosto de 1995. 
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APÊNDICE B - PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS38 PARA REALIZAÇÃO 
DAS AUDITORIAS AMBIENTAIS NA CAESB  
 
 
Critério 1. Cumprimento da legislação ambiental 
 
Neste quesito, o auditor deverá dar um score de 1 a 7 para representar o nível de 
cumprimento da empresa com relação à legislação ambiental. 
 
Critério 2. Eficiência das medidas de controle de poluição  
 
A avaliação do critério deverá ser realizada através da resposta às questões abaixo. A 
resposta sim equivale a um ponto. A resposta não equivale a zero: 
 
(a) Com relação a objetivos e metas da empresa, existe uma preocupação de redução 

permanente dos níveis de poluição? 
 

Tem-se verificado melhoria na qualidade dos efluentes líquidos? 
 

Neste caso, tem-se realizado atualização do programa de monitoramento da ETE a partir 
dos dados levantados? 

 
Tem-se observado, também, uma melhoria na qualidade da água do corpo receptor que 

possa ser atribuída à melhoria na qualidade do efluente final da ETE? 
 
A habilidade da empresa em lidar com os seus resíduos sólidos no interior da ETE pode ser 

considerada adequada? 
 
(f) Pode-se dizer que a disposição final do lodo é adequada ambientalmente ? 
  
 
 
Critério 3. Avaliação das ações preventivas versus ações corretivas 
 
A avaliação do critério deverá ser realizada através da resposta às questões abaixo. A 
resposta sim equivale a um ponto. A resposta não equivale a zero: 
 
(a1) As empresas contratadas para a execução das operações de manutenção da ETE são 

treinadas pela CAESB, de forma que possam alcançar um determinado padrão de 
qualidade ? 

 
ou  
 

(a2)A CAESB estabelece requisitos mínimos para a contratação dos serviços de manutenção ? 
 
A empresa dispõe de relatórios atualizados de manutenção corretiva, preventiva e preditiva? 
 
(c1) A empresa dispõe de um Plano de Gerenciamento de Riscos? 
 

ou 
                                                 
38 - Parte das perguntas deste apêndice foram adaptadas de CAJAZEIRAS (1997) e de GREENO et al. (1987). 
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(c2) A CAESB verificar os possíveis eventos indesejáveis que possam provocar danos à 
empresa, aos seus funcionários e/ou à comunidade. 
 
(d) A empresa possui relatórios sobre a situação das ações preventivas em curso, ações 
concluídas e a lista dos problemas potenciais em pendência? 
 
A empresa possui registro sobre os eventos emergenciais, de acidentes e incidentes ? 
 
(f) A empresa dispõe de um programa de conscientização, treinamento e motivação do 

pessoal e/ou da comunidade quanto aos cuidados com o sistema de coleta e de 
tratamento dos efluentes ? 

 
 
 
 
 
Critério 4. Utilização de forma efetiva dos insumos, da energia e do transporte 
 
Neste quesito, o auditor dará um score de 1 a 7 para representar o nível de controle 
realizado pela empresa.  
 
Critério 5. Controle efetivo do processo industrial 
 
Neste quesito, o auditor dará um score de 1 a 7 para representar o nível de controle efetivo 
do processo industrial realizado pela empresa 
 
Critério 6. Relacionamento da empresa com a sociedade civil e com o poder público 
 
Como no critério anterior, o score variará de 1 a 7. 
 
Critério 7. Efetividade dos programas de monitoramento  
 
A avaliação do critério deverá ser realizada através da resposta às questões abaixo. A 
resposta sim equivale a um ponto. A resposta não equivale a zero: 
 
As ações empreendidas no monitoramento são documentadas sistematicamente? 
 
Os programas de monitoramento são periodicamente revistos com base nas informações 

obtidas em um período predeterminado ? 
 
(c) Os dados obtidos nesses programas são interpretados e transmitidos via relatórios ? 
 
Os relatórios, quando existentes, solicitam soluções para os problemas apontados em áreas 

específicas? 
 
São acordados prazos para a solução dos problemas, junto ao setor responsável? 
 
Nos prazos determinados, é verificado o cumprimento das ações estabelecidas para a 

solução das não-conformidades 
 
 
Critério 8.- Efetividade do Sistema de Gerenciamento Ambiental da CAESB 
 
Como no critério de número 6 (seis), o score variará de 1 a 7. 
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Critério 9. - Conformidade da Política Ambiental da empresa com os seus objetivos e 
metas 
 
Como no critério de número 6 (seis), o score variará de 1 a 7. 
 
Critério 10. Efetividade das ações empreendidas pela empresa com relação à saúde 
do trabalhador  
 
A avaliação do critério deverá ser realizada através da resposta às questões abaixo. A 
resposta sim equivale a um ponto. A resposta não equivale a zero: 
 
Os empregados são permanentemente informados quanto aos riscos inerentes ao ambiente 

de trabalho? 
 
Os empregados são treinados periodicamente de forma a saber lidar com os riscos? 
 
(c) É possível afirmar que a CIPA atua de forma eficiente? 
 
A empresa realiza rotineiramente auditorias/inspeções nas suas instalações, com o objetivo 

de verificar o atendimento às regras, regulamentos, políticas e procedimentos relativos à 
segurança? 

 
A empresa possui um sistema de registro de suas não-conformidades relativo à segurança, 

inclusive com indicação de pessoa(s) responsável(is) para saná-la(s)? 
 
Com relação à questão anterior, há uma posterior verificação da solução dos problemas 

detectados? 
 
 
 
 
 
APÊNDICE C - ENTRADA DE INSUMOS E SAÍDA DE RESÍDUOS NO PROCESSO DA 
ETE N 
 

ENTRADA ETAPA DO PROCESSO SAÍDA 
Esgoto bruto 
matéria orgânica 
sólidos 
composto químico 
óleos e graxas 
Energia elétrica (insumos) 
óleos e graxas (manutenção de 
equipamento) 
estopa 
água 
0dor 

 
 
 
 
 
 
Gradeamento (GM) 

 
Resíduos sólidos /semi-
sólidos (lixo em geral – 
estopa, óleo, graxa etc.) 
Odor 
Ruído 
Efluente líquido a ser 
tratado 
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Resíduos sólidos/semi-sólidos 
energia 
água 
óleos/graxas 
cal 
embalagens 
odor 

 
 
Prensa (PR) de 
Material gradeado 
 

chorume 
sólidos (SLU) 
odor 
ruído 
vetores 
efluente (de lavagem) 

efluente (do processo) 
energia 
água 
óleos e graxas 
estopas 
ar comprimido 
odor 

 
 
 
Desarenador (DE) 

efluente (do processo) 
areia 
resíduos sólidos (lixo) 
ruído 
odor 
 

efluente líquido 
energia 
óleos e graxas 
estopas 
odor 
embalagens 

 
 
 
Decantador primário (DP) 

efluente líquido (primário) 
lodo primário/escuma 
odor 
resíduos sólidos 

lodo 
escuma 
odor 
óleos e graxas 
estopas 
embalagens 
sobrenadante do digestor de 
lodo 

 
 
Adensador de lodo (ADG) 
poço de sobrenadante (PS) 
Poço de lodo adensado 
(PLA) 

lodo adensado (digestor 
anaeróbico) sobrenadante 
efluente líquido primário 
odor 
resíduos sólidos 

 
 
 
 
 
 

ENTRADA ETAPA DO 
PROCESSO 

SAÍDA 

lodo adensado/odor 
óleos e graxas 
energia 
estopa 
embalagem 

 
 
Digestor de lodo 
primário e secundário 
(DGP e DGS) 

lodo primário digerido (vai 
para a prensa – lagoa de lodo – leito 
de secagem) 
gás (emissão atmosférica) 
resíduos sólidos 
odor 

gás 
óleos e graxas 
estopa 
embalagem 

 
 
Gasômetro e 
Queimador 

emissões atmosféricas 
calor 
odor 
resíduos sólidos 

efluente líquido (primário DP) 
ar (soprado) 
energia 
lodo secundário 
óleos e graxas 
estopas 
embalagens 

 
 
Reator 

efluente líquido (decantador 
secundário) 
odor 
resíduos sólidos 
contaminação aérea (Saúde 
Ocupacional) 
ruído 

efluente líquido do reator  efluente 
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óleos e graxas 
estopa 
embalagens 
odor 

 
Decantador 
Secundário 

resíduos sólidos 
ruído 
odor 
lodo secundário 

eletrólito 
sulfato de alumínio 
efluente líquido secundário 
água/energia 
óleos e graxas 
estopa 
embalagens 
EPI 
 

 
 
Tanques de 
Armazenamento de 
eletrólitos e 
Polimento final 

efluente final 
resíduos sólidos 
material particulado 
resíduos sólidos 
efluente de lavagem 
 

lodo secundário/odor 
energia 
óleos e graxas 
estopa/embalagens 
ar-comprimido 
 

 
 
 
Adensador de lodo 
por flotação 

lodo adensado secundário (digestor 
aeróbico) 
resíduos sólidos 
odor 
 
 

lodo adensado secundário 
energia 
óleos e graxas 
estopa 
embalagens 
 

 
 
Digestor Aeróbico 
 
 
 
 
 
 
 
 

lodo  digerido (prensa) 
odor 
resíduos  
contaminação atmosférica 

ENTRADA ETAPA DO 
PROCESSO 

SAÍDA 

lodo digerido secundário 
lodo digerido primário 
polieletrólito 
sulfato de alumínio 
água 
óleos e graxas 
estopa 
embalagens 
energia 
EPI 
odor 

 
 
 
 
 
 
Desidratação do 
Lodo 

lodo desidratado (pátio) 
efluente 
odor 
resíduos sólidos 
ruído 
efluente líquido (volta ao processo) 

lodos  
cal 
EPI 

 
 
Leito de Secagem 

lodo seco 
material particulado 
efluente drenado (volta ao processo) 
odor 
 

lodo desidratado 
óleos e graxas 
estopa 
embalagens 
combustível 

 
 
 
 
 

lodo (agricultura) 
odor 
impacto visual 
ruído 
resíduos sólidos 
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água 
EPI 

Pátio de lodo emissões atmosféricas (fumaça de 
caminhões) 
efluentes líquidos (infiltração no solo – 
água, óleos e graxa) 
 

armazenamento de reagentes 
ar-condicionado 
armazenagem de gás 
vapores na análise 
efluentes 
resíduos 
energia 
 
 
 

 
 
 
 
 
Laboratório 

Vazamento 
Incêndio 
explosão 
vazamento de CFC emissão de 
vapores tóxicos 
resíduo de análise (lavagem de 
vidrarias) 
descarte de frascos 
filtros, EPI etc  
calor 
radiação 
odor 
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APÊNDICE D – PROTOCOLO DAS AUDITORIAS AMBIENTAIS A SER UTILIZADO NAS 
ETES N E S 
 
Atividade Ação/obs. Registros 
1. Gestão ambiental   
1.1. Existe planejamento estratégico? 
 

 Documentos e 
registros 

1.2. Existem objetivos e metas definidos? 
 

 Documentos e 
registros 

1.3. Existe uma política ambiental desenvolvida pela 
empresa, demonstrando compromisso da alta direção? 
 

 Documentos e 
registros 

1.4. A política está documentada?  Documentos e 
registros 

1.5. Como a política ambiental tem sido divulgada por 
todos os níveis da empresa? 

 Documentos e 
registros 

1.6 A política ambiental é revisada regularmente pela 
alta direção da empresa para sua adequação? 

 Documentos/ 
registros/ atas 
de reunião 

1.7. Os problemas ambientais são itens que fazem parte 
da agenda de reuniões da direção da empresa? 

 Atas de 
reunião 

1.8. A empresa identificou as necessidades de 
treinamento dos funcionários cujo trabalho possa 
acarretar efeitos significativos no meio ambiente? 

 Registros de 
treinamento e 
documentos 

2. Cumprimento da legislação   
2.1. Existe licença ambiental?  Licença 
2.2. Existe termo de acordo com órgão ambiental?  Documentos 
2.3. Existem condicionantes? Quais?  Licença 
2.4. Padrões de emissão 
 
ETE N/ETE S: 
       DBO/DQO/Metais pesados 

 Legislação 

2.5. Como a empresa define e documenta a 
responsabilidade e autoridade das pessoas que 
gerenciam atividades que acarretam efeitos 
significativos, reais ou potenciais, sobre o meio 
ambiente? 

 Registros e 
documentos 

3. Controle da poluição   
3.1 A empresa tem conhecimento dos aspectos 
ambientais* do setor/empresa? 

 Documentos e 
programas 

3.2. Quais são esses aspectos?  Documentos 
3.3. Os funcionários conhecem os aspectos ambientais 
de sua atividade? Em caso positivo, de que forma? 

 Registros e 
documentos 

3.4. Que tipo de controle da poluição é feito? 
 
 
 

Algumas áreas 
podem não gerar 
aspectos 
significativos 
 
 

Documentos e 
programas 

Atividade Ação/obs. Registros 
3. Controle da poluição   
3.5. Quais são as medidas tomadas quando há uma 
situação de anormalidade ? 

 Programas, 
registros e 
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 documentos 
3.6. Existem procedimentos de operação dos 
equipamentos? 
 

Saber se o 
funcionário tem 
conhecimento 

Verificar 
manual na 
área 
operacional 

3.7. Existe treinamento para operação de equipamentos 
de controle? 

 Registros de 
treinamento 

3.8. Existe acompanhamento da eficiência do controle 
ambiental? 
 
 
 

Em que pontos e 
quais parâmetros 
e freqüência. 
 
Devem estar 
relacionados aos 
aspectos 
ambientais 
 
Verificar análise 
de metais 
pesados e óleos 
e graxas 

Registros 

3.9. Existe programa de manutenção de equipamentos 
de controle? 

 Documentos, 
registros e 
programa, 
manuais de 
manutenção 

4. Controle do processo operacional   
4.1 Quais os procedimentos operacionais e de controle 
adotados pela empresa? 

Verificar 
procedimentos 
para vazões 
diferentes  

Programas, 
registros e 
documentos 
 

4.2. Qual o tipo de treinamento para operar os 
equipamentos? 

 Registros de 
treinamento 

4.3. Existe programa de manutenção dos 
equipamentos? 

 Programas, 
documentos e 
registros 

4.4. As ocorrências de acidentes são registradas?  Registro de 
ocorrências 

5. Programas e ações ambientais   
5.1. Existem diretrizes e princípios ambientais definidos 
e documentados? 

 Registros/ 
documentos/ 
relatórios 

5.2.Quais são?  
Para que aspecto ambiental? 

  

5.3. Existe programa para redução de consumo de 
insumos? 

 Consumo de 
água/energia/ 
notas-fiscais, 
relatório de 
saída 
 

Atividade Ação/obs. Registros 
6. Comunicação (interna/externa)   
6.1. A empresa mantém um canal de comunicação para 
que os empregados possam estar cientes dos efeitos 
reais ou potenciais sobre o meio ambiente, decorrentes 

 Reuniões, 
cartas, atas 
etc. 
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de suas atividades? 
6.2. Alguma reclamação a respeito de odores foi 
recebida nos últimos 5 anos? Qual foi a ação da 
empresa? 

 Carta, fax, 
outros 
documentos 

6.3. A organização possui sistema de recebimento de 
reclamações da circunvizinhança? 

 Documentos, 
procedimentos

6.4. Como a empresa se atualiza com relação à 
legislação? (ambiental e outras) 

 Documentos 

7. Gestão de resíduos   
7.1. Quais os resíduos produzidos? 
 

 Registros e 
relatórios 

7.2. Qual sua destinação final?  Registros e 
relatórios 

7.3. Existe programa de ação para redução ou 
minimização dos resíduos? Quais? 

 Registros e 
relatórios 

7.4. Há acompanhamento e/ou normas para a 
destinação final do lodo? 

 Registros e 
relatórios 

7.5. Os diferentes tipos de resíduos estão segregados 
uns dos outros? 

 Registros e 
relatórios 

7.6. Que medidas são tomadas para garantir um uso 
adequado do lodo? 

 Registros, 
documentos e 
relatórios 

8. Gestão de efluentes   
8.1. Quais os pontos de geração de efluentes líquidos?  Registros e 

relatórios 
8.2. Que ações são tomadas quando os parâmetros de 
emissão são excedidos? Isto é documentado? 

 Registros e 
relatórios 

9. Gestão de emissões atmosféricas   
9.1.Quais são as emissões de odores?  Verificação e 

relatórios 
10. Gestão de riscos   
10.1. Os riscos estão identificados?  Verificar  

PPRA 
10.2. Existem planos de gerenciamento para os locais 
com potencial de riscos? Quais? 
 
 
 
Plano de emergência? 
 
 
Plano de contingência? 
 
 
 
 
 
 

 Registros de 
ocorrências, 
sinalizações, 
atas de 
reunião, 
mapas de 
risco, 
entrevistas 

Atividade Ação/obs. Registros 
11. Ações relativas à saúde do trabalhador   
11.1. As normas do Ministério do Trabalho são 
cumpridas? 
 

 Registro, 
sinalizações, 
atas de 
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reunião, 
entrevistas, 
verificar 
PCMSO 

11.2. Há programa de conscientização e treinamento 
em saúde ocupacional? 
 
 

 Registro, 
sinalizações, 
atas de 
reunião, 
entrevistas 

11.3. Há programa de acompanhamento da saúde dos 
trabalhadores? 

 Registro, 
sinalizações, 
atas de 
reunião, 
entrevistas 

12. Outras normas, regulamentos, códigos de conduta   
12.1. A empresa segue normas ou códigos de conduta? 
Quais? 
 
 

 Documentos, 
registros, 
entrevistas, 
relatórios 
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APÊNDICE E -  QUESTIONÁRIO 
 
 
A partir do trabalho desenvolvido por você ao longo desse período (discussões prévias, 
planejamento e execução da auditoria ambiental) e do que acabou de ser exposto como 
resultado final do trabalho, solicita-se responder às questões a seguir: 
 
1) Você considera que a escolha prévia de um método de avaliação para a auditoria 

ambiental é determinante para o resultado da auditoria? 
 Sim  Não  Em Termos 
 
Justifique, se quiser: 
 
 
 
Você concorda com a afirmação a seguir? “A etapa mais importante da auditoria é a etapa 

de planejamento, de definição do protocolo de auditoria, mas como essa etapa se 
desenvolve levando-se em conta o método de avaliação que será empregado, a 
escolha prévia do método acaba se transformando em uma etapa essencial, também”. 

 Sim  Não  Em Termos 
 
Justifique, se quiser: 
 
 
 
3) Você considera que o resultado final de auditoria expresso por meio de um percentual 

(auditoria pontuada) é mais compreensível que o resultado expresso por meio de uma 
avaliação verbal (ELECTRE-TRI)? 

 Sim  Não  Em Termos 
 
Justifique, se quiser: 
 
 
 
 
 
 
4) Ficou claro para você que a escala de avaliação usada no ELECTRE-TRI era mais 

abrangente que a escala da Auditoria Pontuada ? 
 Sim  Não  Em Termos 
 
Justifique, se quiser: 
 
 
 
5) Ficou claro para você que para se chegar a uma avaliação final de um 

empreendimento a partir de avaliações parciais sob cada um dos critérios, o Método 
ELECTRE-TRI considera outras formas de agregação que a utilizada pela Avaliação 
Pontuada? 

 Sim  Não  Em Termos 
 
Justifique, se quiser: 
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6) Os resultados finais obtidos pelos Métodos ELECTRE-TRI e Auditoria Pontuada foram 

diferentes. Você considera que o resultado a que se chegou utilizando-se o ELECTRE-
TRI reflete melhor sua avaliação global? 

 Sim  Não  Em Termos 
 
Justifique, se quiser: 
 
 
 
7) Considerando-se os resultados a que se chegou para cada um das ETEs, você 

considera que o resultado relativo a que se chegou utilizando-se o ELECTRE-TRI 
reflete melhor a relação entre os desempenhos ambientais de cada uma das 
estações? 

 Sim  Não  Em Termos 
 
Justifique, se quiser: 
 
 
 
8) Você realmente entendeu o procedimento de avaliação do ELECTRE-TRI? 
 Sim  Não  Em Termos 
 
Justifique, se quiser: 
 
 
 
9) Você concorda com a afirmação a seguir: “A utilização método ELECTRE-TRI sempre 

necessitará da participação de mais um ator no processo de auditoria (o especialista 
em multicritério), o que torna mais complexa a discussão envolvendo os diferentes 
atores no processo de auditoria” 

 Sim  Não  Em Termos 
 
Justifique, se quiser: 
 
 
 
10) Você concorda com a afirmação a seguir: “O método da Auditoria Pontuada tem a 

vantagem de ser mais compreensível para a globalidade dos atores envolvidos 
(auditores, representantes das empresas auditadas, representantes dos órgãos 
ambientais, etc.) o que torna sua utilização preferível à do Método ELECTRE-Tri, 
embora este pareça incluir em uma abordagem mais abrangente de avaliação” 

 Sim  Não  Em Termos 
 
Justifique, se quiser: 
 
 
 
11) Você recomendaria a utilização do Método ELECTRE-TRI em um outro procedimento 

de auditoria ambiental? 
 Sim  Não  Em Termos 
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Justifique, se quiser: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


