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Resumo 
 
A atividade avícola, como qualquer outra atividade econômica, contribui para degradação do 
meio ambiente e as indústrias de alimentação estão no centro dessa discussão, devido aos 
grandes impactos ambientais gerados por suas atividades de produção. O artigo objetiva 
investigar a configuração da gestão ambiental nas agroindústrias do Sul do Brasil que 
integram a União Brasileira de Avicultura (UBA). A amostra se constituiu de 22 empresas, 
sendo que 11 empresas participaram do estudo, respondendo o instrumento de coleta de 
dados. Neste sentido, realizou-se um estudo descritivo com abordagem quantitativa, com 
procedimentos de pesquisa survey. Os questionários foram enviados por e-mail aos 
responsáveis pela área ambiental das agroindústrias pesquisadas. Observou-se que as 
agroindústrias pesquisadas priorizam atividades de detecção ambiental e concordam com a 
adoção dos princípios de indicadores ambientais pelos integrados do setor avícola.  
 
Palavras-chave: Indicadores Ambientais. Agroindustriais. Avícolas. 
 
 
1. Introdução 

 

A redução dos impactos ambientais oriundos das atividades pecuárias tem sido tema 

amplamente discutido no cenário mundial. Segundo Piorr (1998), a crescente insegurança 

sobre os impactos ambientais das terras agrícolas leva a repensar os processos e sistemas para 
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evitar danos irreversíveis. Devido a sua importância na produção de alimentos, vêm se 

buscando alternativas de produção com menor impacto possível levando-se em consideração 

que o maior objetivo do setor é garantir que os ecossistemas sejam competitivos e 

sustentáveis. De acordo com declaração da ONU (2011, p. 1) “o desenvolvimento sustentável 

é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das 

futuras gerações de atender suas próprias necessidades”. 

Desde 2010, percebe-se forte expansão da atividade avícola no Brasil. O recorde foi 

na produção de frangos, superando 12 milhões de toneladas e aproximando o Brasil dos 

líderes mundiais na exportação de aves. Registrou-se novo recorde histórico em termos de 

volume de exportação com 3,8 milhões de toneladas de frangos exportadas para mais de 150 

países. A carne de frango liderou em 2010, a exportação de carnes no Brasil, com 66,4% do 

volume total, enquanto o segundo colocado é a carne bovina com 21,4% (UNIÃO 

BRASILEIRA DE AVICULTURA, UBA, 2010/11; ANUALPEC, 2015). De acordo com o 

censo agropecuário do Ministério de Desenvolvimento Agrário (2009), o segmento foi 

responsável em 2006 por 40% das aves e ovos produzidos no Brasil.  

A atividade avícola vai desde a comercialização da ave matriz até a venda dos 

produtos finais congelados ou resfriados (frango e cortes) ao consumidor final. Busca a 

otimização do resultado global da cadeia, no sentido de obter maiores condições de 

sobrevivência e conquistar novos mercados (GRUNOW; GALLON; BEUREN, 2009).  

Como qualquer outra atividade econômica, a avícola também contribui para 

degradação do meio ambiente e as empresas de alimentação estão no centro dessa discussão, 

devido aos grandes impactos ambientais gerados por suas atividades de produção. Em 

consequência, a sociedade cobra das organizações um desenvolvimento econômico 

sustentável (TEIXEIRA; BRITO, 2011). 

Uma das formas de medir e avaliar o desempenho de políticas ou processos com 

maior grau de objetividade é utilizando indicadores. A FIRJAN (Federação das Indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro) lançou o Manual de Indicadores Ambientais. Aplicáveis às 

questões ambientais, há três tipos de indicadores: condição, pressão e resposta. O conjunto de 

indicadores ambientais pode fornecer uma síntese das condições ambientais, das pressões 

sobre o meio ambiente e das respostas encontradas pela sociedade para mitigá-las. 

A região Sul do Brasil possui uma quantidade significativa de agroindústrias 

produtoras de carne de frango e ovos e responde por 57% da produção brasileira 

(ANUALPEC, 2015). Se por um lado, a atividade é importante para o setor e para economia 



Indicadores ambientais: um estudo com as empresas agroindustriais avícolas 
Oro, I.M.; Carli, S.B.; Lavarda, C.E.F. 

 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 4 – Out/Dez - 2015.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

402

brasileira, por outro, produz sérios impactos ambientais. Nesse contexto, a cadeia produtiva 

do frango vem despertando interesse de pesquisadores nessa área.  Parte-se neste estudo 

apresenta do seguinte questionamento: qual a configuração da gestão ambiental nas 

agroindústrias do Sul do Brasil? Esta pesquisa tem como objetivo investigar a configuração 

da gestão ambiental nas agroindústrias do Sul do Brasil que integram a União Brasileira de 

Avicultura (UBA).  

Verificam-se cada vez mais esforços em produzir pesquisa acadêmica com foco na 

questão ambiental. A relevância da pesquisa evidencia-se pela crescente necessidade de 

preservar a natureza, do controle de desmatamentos, poluição do meio ambiente e adaptação 

de sistema de controles ambientais em propriedades rurais produtores de aves, observando-se 

o esforço das organizações em minimizar os efeitos causados pela produção avícola. A 

importância social da avicultura no Brasil se verifica também pela presença maciça no interior 

do país, principalmente nos estados do Sul e Sudeste. Em muitas cidades, a produção de 

frangos é a principal atividade econômica (BRAZILIAN CHICKEN, 2012).  

O Brasil é líder mundial na exportação de aves. Os menores custos de produção 

permitem que o setor avícola do país se mantenha competitivo no comércio global. A carne de 

frango do Brasil responde por 34% do comércio global desta commodity (PEREIRA, 2015).  

Neste trabalho apresenta-se a descrição da atividade avícola e a sua importância no 

contexto Brasileiro. Na revisão teórica aborda-se sobre a gestão ambiental e ações 

organizacionais das empresas avícolas, em especial indicadores ambientais. Em seguida, 

apresenta-se o método e procedimentos da pesquisa. A seção seguinte apresenta os resultados 

da pesquisa e por último, as conclusões e recomendações do estudo.  

 

2. O Setor Avícola e a Importância no Contexto Brasileiro 

 

O setor avícola compreende desde as aves geradas para matrizes, a produção de ovos 

(incubáveis ou não incubáveis) até a produção da carne de frango, para entrega ao 

consumidor. Além da produção da carne de frango e ovos, a atividade avícola produz e 

processa a carne de peru, ganso, pato e outras aves.  

A produção de carne de frango atingiu 12,2 milhões de toneladas em 2010, 

apontando um crescimento de 11,4% em relação ao ano anterior, quando foram produzidas 

10,9 milhões de toneladas. Com esse desempenho o Brasil se aproxima da China, que ocupa o 

segundo maior produtor mundial, cuja produção de 2010 somou 12,5 milhões de toneladas, 
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abaixo apenas dos EUA, com 16,6 milhões de toneladas, conforme projeções do 

Departamento de Agricultura dos EUA (UBA, 2010/11). 

A atividade avícola representa importante fonte de geração e renda. Conforme a 

UBABEF (2011) a avicultura emprega mais de 4,5 milhões de pessoas, direta e indiretamente, 

e responde por quase 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.  A importância social da 

avicultura no Brasil se verifica também pela presença maciça no interior do país, 

principalmente nos estados do Sul e Sudeste. Em muitas cidades, a produção de frangos é a 

principal atividade econômica. 

O movimento econômico produzido pelo setor avícola é muito representativo para a 

região sul do Brasil que possui a maior participação na produção e abate de frango 

correspondendo a 62,6%. A exportação de carne de frango também está na maior parte 

concentrada no sul do país, correspondendo a 73,8%. O crescimento no setor foi 

impulsionado principalmente pelo consumo da carne de frango e pela expansão das 

exportações. De acordo com UBA (2010/11), do volume total de frangos produzido no Brasil, 

69% foi destinado ao consumo interno, e 31% para exportações. Entre as regiões que mais 

recebem a produção brasileira está o Oriente Médio seguido pela Ásia.  

Nos estados da região Sul do Brasil, estão localizados os principais produtores e 

exportadores de frango do país, primeiramente a produção estava concentrada em pequenas 

propriedades e em pequena escala. Segundo Coelho, Savino e Rosário (2008), a produção 

avícola apresenta forte apelo social já que grande parte da produção tem origem na agricultura 

familiar [...].  Posteriormente, a produção em parceria com agroindústrias de abate [...] passou 

a “incorporar produtores com áreas de terra maiores e com escalas mais significativas de 

produção, tornando possível que a capacidade de abate das empresas seja suprida com um 

número menor de grandes avicultores” (GARCIA; FERREIRA FILHO, 2005).  

A região sul do Brasil concentra a maior produção de frango. O estado do Paraná 

(PR) lidera com maior abate na ordem de 27% da produção nacional, seguido dos estados de 

Santa Catarina (16%) e do Rio Grande do Sul (15%). Com relação às exportações do setor, o 

estado de Santa Catarina lidera o ranking com maior exportação, seguido pelo Paraná e Rio 

Grande do Sul (UBA, 2010/11). 
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3. Gestão Ambiental e Ações Organizacionais de Empresas Avícolas 

 

A gestão ambiental pode ser definida como um sistema que inclui estrutura 

organizacional, de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e 

recursos para desenvolver e implementar a política ambiental (SOARES et al., 2005). O autor 

ressalta ainda que a gestão ambiental consiste no uso de recursos ambientais de forma 

racional por meio de ações ou medidas econômicas, de investimentos ou institucionais que 

promovam a qualidade do meio ambiente de forma assegurar a produtividade dos recursos e o 

desenvolvimento social. Neste sentido, “a discussão sobre a influência das organizações no 

ambiente natural ganhou maior evidência a partir da constatação dos impactos dos processos 

produtivos” (GOBBI; BRITO, 2009). 

Os primeiros movimentos ambientais surgiram na década de 70 que culminou em 

diversas ações concretas ao desenvolvimento do bem-estar social em harmonia ao meio 

ambiente (TINOCO; KRAMER, 2008). De acordo com Souza (2002, p. 2) a partir da década 

de 80 novos conceitos passaram a incorporar o contexto empresarial como “Desenvolvimento 

Sustentável e o Eco-desenvolvimento no campo das teorias de desenvolvimento, e a Produção 

Mais Limpa e o Gerenciamento Ambiental da Qualidade Total no campo empresarial”.  

Quanto ao desenvolvimento das duas últimas décadas, os anos 90 foram 

considerados como uma década de transição em que estão ocorrendo transformações de 

paradigmas envolvendo a questão ambiental (COELHO, 1996). No início do século XXI, 

constatou-se a necessidade das indústrias adotarem postura proativa frente às questões 

ambientais, pois se depararam com necessidades de mudanças que começam por seu ambiente 

interno, mudanças que podem ser de diversos graus, conforme especificidades da organização 

e as pressões existentes para que se adote uma postura diferenciada em relação ao meio 

ambiente (SANCHES, 2000).  

Na norma técnica ISO 14031 de 2004 e revisada em 2015, integra um conjunto de 

indicadores que medem os impactos ambientais e indicadores de gestão que avaliam as 

medidas realizadas para reduzir os impactos ambientais que medem a qualidade ambiental 

(FERNANDES, 2004).  

Vários são os fatores que estão contribuindo de sobremaneira para a destruição 

ambiental, dentre eles o crescimento acelerado da industrialização, a concentração de grandes 

contingentes de população nas cidades e o excessivo consumo dos bens de produção 
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(ROSSATO; TRINDADE; BRONDANI, 2009). Outra preocupação dos pesquisadores é o 

destino adequado desses dejetos produzidos pela atividade, pois, além do grande volume 

produzido, as excretas das aves comerciais podem contaminar o meio ambiente em 

decorrência da má utilização desses dejetos (NAGATA, 2009).  

Donaire (1995) menciona que na relação empresa e o ambiente está presente a mútua 

interação. Ou seja, o ambiente ajuda a determinar as alternativas que influenciarão as decisões 

administrativas. Neste sentido, a empresa deve estabelecer vantagens competitivas que 

permitam a sustentação no mercado, mas, para isso, ela deve compreender o ambiente em que 

se encontra (GRUNOW; GALLON; BEUREN, 2009). Os autores destacam ainda que a 

empresa interage constantemente com o meio ambiente, por meio de fornecedores e clientes 

ou outros agentes que impactam suas atividades.  

Souza (2002) destaca que a gestão ambiental nas empresas é condicionada pela 

pressão das regulamentações, pela busca de melhor reputação, pela pressão de acionistas, 

investidores e bancos para que as empresas reduzam o risco ambiental, pela pressão de 

consumidores e pela própria concorrência. Nesse sentido, as estratégias para o meio ambiente 

das “empresas têm vindo a acompanhar a evolução da política de ambiente e as pressões da 

sociedade” (GONÇALVES; HELIODORO, 2005, p. 83). 

  Segundo Fauth (2008) mais recentemente, as indústrias do setor de alimentos 

passaram a enfrentar este mesmo desafio: aliar o crescimento do setor a preservação dos 

recursos naturais. A autora complementa que como qualquer outra atividade, a produção de 

alimentos também gera impactos ambiental tais como consumo de água e alimentos, 

contaminação do solo e gases.  

A gestão ambiental integra também as ações das empresas agroindustriais. Empresas 

produtoras de frangos de corte constituem uma atividade que deve estar em harmonia com o 

meio ambiente, pois é dependente do mesmo. A produção resulta em resíduos e dejetos que 

devem ser bem manejados, podendo ser (re) utilizados em outros setores da agricultura. É 

importante destacar que o estabelecimento de regras que considerem o ambiente uma unidade 

de produção e proporcionar informações que ajudem o manejo dos sistemas, sendo que a 

maior preocupação é proteger as fontes de água e dispor adequadamente dos resíduos da 

produção (UBA, 2008).  

Entre as ações desenvolvidas pelo setor, destaca-se a adoção do Protocolo de Boas 

Práticas de Produção (2008) para a cadeia produtiva do frango de corte de forma a garantir a 

qualidade desejada. É importante salientar que o referido documento contém uma seção 



Indicadores ambientais: um estudo com as empresas agroindustriais avícolas 
Oro, I.M.; Carli, S.B.; Lavarda, C.E.F. 

 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 4 – Out/Dez - 2015.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

406

dedicada a gestão ambiental. Entre as ações, a atividade deve gerar informações que possam 

ajudar no manejo do sistema de produção, protegendo as fontes de água da poluição e 

dispondo adequadamente dos resíduos. Destaca-se que entre estas ações, deve-se: 

a) Prever manejo adequado dos resíduos evitando contaminação do ar, solo e/ou 

água com poluentes nocivos; 

b) Aproveitar a cama de frango como adubo nas lavouras, respeitando as boas 

práticas com relação ao solo e mantendo distância adequada do aviário; 

c) Proteger as fontes de água de cargas poluidoras e do acesso de animais e de 

pessoas não autorizadas; 

d) Utilizar sistema de compostagem emergencial ou incinerar as aves, quando 

houver mortalidade maciça; 

e) Manter a unidade de produção livre de lixo e resíduos armazenando-os em 

local adequado até o seu descarte.  

A ação de medir constitui-se como uma prática para a obtenção de instrumentos que 

possibilitem operacionalizar e programar políticas norteadoras de desenvolvimento humano, 

que auxilia as pessoas a estudar alternativas e escolhas baseadas no estado atual 

(BOLLMANN, 2001). Os indicadores têm objetivo de informar ou comunicar uma 

determinada meta a ser atingida. Para Rischia et al. (2010) o indicador, principalmente os 

ambientais é um número ou um parâmetro que fornece informações sobre uma situação 

ambiental ou fenômeno. 

De acordo com Bellen (2005, p. 42), o “objetivo principal dos indicadores é 

quantificar informações de forma que a sua significância fique mais aparente”. O autor 

complementa que os indicadores podem ser quantitativos ou qualitativos de acordo com o tipo 

de evidência ou significância que se queira dimensionar e sugerem indicadores qualitativos 

para relatar experiências de desenvolvimento sustentável. Contudo, Veleva e Ellenbecker 

(2001) argumentam que não é possível obter um conjunto de indicadores ambientais 

aplicáveis a todas as organizações, uma vez que as empresas variam em relação ao 

desenvolvimento das atividades, além do conhecimento científico e tecnológicos para 

implementar tais indicadores.  

Hammond et al. (1995) contribui afirmando que os indicadores fornecem 

informações de uma forma simples e de fácil entendimento no complexo universo estatístico 

ou outros tipos de dados econômicos e científicos, pois eles implicam em um modelo ou 

conjunto de pressupostos que relaciona o indicador a fenômenos mais complexos. 
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Kinderytė (2010) destaca que em estudo realizado na Lituânia com o objetivo de 

levantar indicadores para avaliar a sustentabilidade de pequenas e médias empresas, a 

metodologia compilou um conjunto de indicadores quantitativos e qualitativos e para 

replicação em países desenvolvidos ou em desenvolvimento os coeficientes de ponderação 

devem ser adequados à realidade de cada país.  

Segundo Trutman (1994 apud BELLEN, 2005) as principais funções dos indicadores 

são: “avaliação de lugares e tendências, comparação de lugares e situações, avaliação de 

condições e tendências em relação às metas e objetivos, prover informações de advertência, 

antecipar futuras condições e tendências”.  

Lançado em 1999, o índice de sustentabilidade Dow Jones é um dos primeiros 

índices globais e de monitoramento financeiros das empresas de sustentabilidade. As 

diretrizes da Global Reporting Initiative são na sua maioria usados globalmente para 

elaboração de relatórios de sustentabilidade. (DOW JONES, 2011). No Brasil, o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE) tem por objetivo refletir o retorno de uma carteira 

composta por ações de empresas com reconhecido comprometimento com a responsabilidade 

social e a sustentabilidade empresarial, e também atuar como promotor das boas práticas 

ambientais no meio empresarial brasileiro (BM&FBOVESPA, 2011).  

De acordo com Firjan (2008, p.14), “os indicadores ambientais permitem avaliar 

comparativamente o desempenho ambiental de uma organização com os diferentes aspectos 

ambientais, como o consumo de água, energia elétrica e a geração de resíduos”.   E, entre as 

principais características apresentadas pelos indicadores ambientais ressalta-se a 

transparência, adequação, confiável e motivador.  

Salamoni e Machado (2006) investigaram a percepção dos empresários quanto ao 

entendimento sobre os indicadores ambientais e a relação existente entre o seu custo de 

implantação, envolvendo os investimentos necessários, bem como os benefícios em adotá-los. 

Constatou-se que “quanto aos benefícios e critérios, as empresas conhecem e reconhecem os 

benefícios oriundos da adoção dos indicadores ambientais, embora ainda não os apliquem de 

forma contábil”. 

Estudo realizado por Lenciu e Napoca (2009) investigaram a relação da base teórica 

ambiental e o desempenho econômico das empresas que tem como foco o lucro ambiental. O 

estudo revelou um conflito entre a literatura teórica e um conflito externo entre teoria e 

evidências empíricas relacionadas ao tema ambiental. Outro estudo nesta linha é de Olsthoorn 

et al. (2001) que investigaram os indicadores de desempenho ambiental e como eles se 
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relacionam com organizações do setor privado, seguidas de uma classificação básica das 

formas em que dados ambientais estão sendo normalizados para uso em indicadores. O 

documento conclui que os dados ambientais, uma vez normalizados, podem ser usados em 

uma diversidade de indicadores adaptados às necessidades de informação e dos usuários.  

 

4. Método de Pesquisa 

 

A pesquisa se caracteriza como descritiva com abordagem quantitativa (GIL, 1999). 

Outra característica da pesquisa é do tipo survey, pois permite a coleta de informações a partir 

dos indivíduos a respeito de informações relacionadas às organizações onde atuam.  

A população se constitui de empresas agroindustriais que integram a UBA e constam 

do Relatório Anual de 2011 da instituição. A amostra é intencional e não probabilística, 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2009). O critério adotado para seleção das empresas é de 

desenvolverem atividades no Sul do Brasil. As empresas que atendem o critério da pesquisa 

são 22 agroindústrias que atuam no setor avícola no sul do Brasil. 

A coleta de dados secundários se deu por meio de materiais informativos e 

institucionais da UBA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Federação das Indústrias do 

Rio de Janeiro (FIRJAN), bem como revistas especializadas e regulamentações ambientais. 

Após o exame do material coletado e registro das principais informações necessárias para o 

entendimento do assunto, partiu-se para coleta dos dados primários por meio de um 

questionário aplicado às 22 agroindústrias e aos responsáveis pela área ambiental e 

preenchimento do instrumento, focando os principais pontos que aborda a pesquisa. A 

elaboração do questionário também observou o trabalho de Salamoni (2006) que abordou o 

assunto Indicador Ambiental em indústrias madeireiras de Caçador-SC. Ressalta-se que, 

realizou-se contato duas vezes por telefone com os pesquisados, sendo o primeiro antes do 

envio do questionário por e-mail. O segundo contato foi realizado para aqueles que não 

haviam respondido e resultou que 11 empresas foram favoráveis em responder.   

A elaboração do instrumento de coleta dos dados em forma de questionário teve como 

estrutura o Manual de Indicadores ambientais da Firjan (2008) e está estruturado em duas 

seções. A primeira parte buscou identificar e caracterizar as agroindústrias pesquisadas. A 

segunda parte relacionou um conjunto de indicadores, conforme Quadro 1.  
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Quadro 1: Indicadores ambientais 

Indicadores Características Fonte  

Percepção sobre os 
princípios dos indicadores 
ambientais (IA) 

1) Divulgação dos IA aos empregados 
2) Conhecimento sobre os IA pelo responsável pelo manejo 
3) Os IA tratam com objetividades o setor avícola 
4) Os IA favorecem o setor 
5) Incentivo a participação de cursos sobre os IA 
6) Contrata consultoria para disseminação dos IA 
7) Disponibiliza cópias e acesso dos funcionários aos IA 
8) Textos sobre o IA relacionado com a atividade avícola 
9) Ouviu falar sobre os IA 

Robles Junior 
(2003); Salamoni 
(2006); Manual de 
Indicadores 
ambientais da 
Firjan (2008).  

Adoção dos princípios dos 
indicadores ambientais 
nos integrados do setor (o 
setor é representado 
produtores avícolas 
integrados às empresas) 

1) Obediência as margens dos rios 
2) Resíduos sólidos descartados em local apropriado 
3) Controle de pragas/químico/treinamento integrados 
4) Interferência da empresa nos recursos hídricos 
5) Treinamento/meio ambiente 

Atividades de prevenção 
ambiental (ações que 
visam diminuir os custos 
com falhas ambientais) 

1) Reciclar resíduos de produção 
2) Executar pesquisas ambientais 
3) Auditar riscos ambientais 
4) Executar estudos ambientais 
5) Treinar colaboradores 
6) Selecionar equipamentos de controle da poluição 
7) Avaliar e selecionar fornecedores 
 

Atividade de detecção 
ambiental 

1) Verificar desempenho ambiental de fornecedores 
2) Testar e medir níveis de contaminação 
3) Inspecionar produtos e processos  
4) Auditar atividades ambientais 

Atividades de falhas 
ambientais internas e 
externas 

1) Reciclar sucatas 
2) Tratar e descartar materiais tóxicos 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Para medir a intensidade das respostas do Quadro 1, utilizou-se a escala likert, 

relacionada a seguir: 1) nunca; 2) quase nunca; 3) às vezes; 4) quase sempre e 5) sempre foi 

utilizada. Para análise dos dados procedeu-se a análise descritiva que convém a estudos de 

abordagem quantitativa (RICHARDSON, 1999). Os dados foram tabulados e apresentados 

em forma de porcentagens em utilizou-se o software Excel 2007, para apurar e calcular a 

entropia da informação que é uma medida simples, porém importante quando se trata de um 

volume diverso de informação em uma mesma fonte de dados (ZELENY, 1982). De acordo 

com o autor, a fórmula do cálculo da entropia procede por meio de alguns passos pré-definidos: 
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Seja os valores normalizados, onde: 
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máximo, isto é, emax=Ln(m). Ao se fixar 
maxe

1
=α , determina-se ( ) 1de0 i ≤≤  para todos os 

di´s. Essa normalização é necessária para efeito comparativo. Assim define-se a entropia total 

de D é definida por: ( )∑
=

=
n

1i
ideE . 

Deve-se observar que: a) quanto maior for e(di), menor é a informação transmitida 

pelo i-ésimo atributo; b) caso e(di)=emax=Ln(m), então o i-ésimo atributo não transmite 

informação e pode ser removida da análise decisória. 

Assim por ser o peso i

~

λ  inversamente relacionado a e(di), usa-se 1-e(di) ao invés de 

e(di) e normaliza-se para assegurar que 10 i

~

≤λ≤  e 1
n

1i
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~

=λ∑
=

. Assim a entropia da 

informação é representada pela equação: 
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Para elaboração dos cálculos de entropia elaboraram-se tabelas com cada indicador 

de análise, conforme instrumento de coleta dos dados. com o software utilizado foi o Excel. 

[C1]Na sequência apresenta-se a análise dos resultados.  
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5. Análise e Discussão dos Resultados 

5.1. Caracterização das empresas 

 

As agroindústrias participantes da pesquisa são compostas por dois tipos: as 

indústrias produtoras que exportam totalmente sua produção, e as indústrias produtoras que 

atuam no mercado nacional. A composição total dos respondentes foi de 11 empresas atuantes 

no mercado nacional e internacional. As empresas atuam no mercado produtivo de aves 

congeladas e seus derivados. Todas as empresas que compõem a amostra possuem atividades 

no Sul do Brasil.  

 

5.2. Resultados da pesquisa 

 

Para obter informações quanto à percepção dos respondentes quanto à adoção dos 

princípios de indicadores ambientais elaboraram-se questões específicas. Os indicadores 

ambientais podem fornecer uma composição das condições ambientais, assim como, da 

influência sobre o meio ambiente e das respostas da sociedade para mitigá-las.  

 Na Tabela 1, apresenta-se cálculo da entropia e(di), o peso da questão com relação 

ao grupo (1 a 9) e  a média em relação a percepção do respondente. 

 

Tabela 1: Princípios dos Indicadores Ambientais 

orde m  

 Pri n cí pi os  dos  i n di cadore s  a m bi e n ta i s En tropi a  

e (di )
M é di a

1  D ivu lgação  dos  IA  aos  em p regados 0 ,99 76 0 ,03 35 4 ,0000

2 C onh ecim ent o  so bre os  IA  p elo  res p ons ável p elo  m anejo 0 ,99 53 0 ,06 56 4 ,3636

3 O s  IA  t rat am  com  ob jet iv id ad es  o  s et o r av íco la 0 ,99 31 0 ,09 66 4 ,4545

4 O s  IA  favorecem  o  set o r 0 ,99 43 0 ,07 92 4 ,0909

5 Incen t ivo  a p art icip ação  d e cu rs os  s obre os  IA 0 ,99 60 0 ,05 58 4 ,1818

6 C ont rat a co ns u lt o ria p ara d is s em in ação  d os  IA 0 ,99 11 0 ,12 49 4 ,2727

7 P os s u ía cop ia d os  IA  e os  fun cionário s  t em  aces s o 0 ,97 77 0 ,31 22 3 ,6364

8 Leu  t ext o s  so bre o  IA  relacionado  com  a at iv idade av íco la 0 ,99 03 0 ,13 58 4 ,2727

9 O u viu  falar s obre os  IA 0 ,99 31 0 ,09 64 4 ,3636

8 ,92 86 1 4 ,1818T ota l

i

~

λ

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Com relação à Tabela 1, apresentam-se os resultados obtidos de acordo com as 

médias das respostas. Percebe-se que as respostas foram positivas tendo como média geral de 

4,18 de uma escala de 1 a 5. A menor média da resposta escala likert (1 a 5) foi de 3,63, 

justamente na questão que apresentou maior entropia, ou seja, isso porque houve maior 
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diferença nas respostas e consequentemente resposta mais divergentes com relação se a 

empresa possuía cópia para consulta e acesso dos funcionários para conhecimento dos 

princípios de indicadores ambientais.  Entre os principais indicadores ambientais avaliados na 

atividade avícola estão os resíduos sólidos, efluentes líquidos, uso de recursos como energia, 

água e gás, gestão e atendimento a legislação e emissões atmosféricas.  

Percebe-se que o maior e(di) é obtido na questão que se refere ao divulgação dos IA 

aos empregados que corresponde a 0,9976 e o peso da questão de 3,35%.  Observa-se que 

neste caso, quanto menor for o poder da informação, ou seja, e(di) maior, menor é o peso da 

questão. De acordo com a média 4,0 e a menor entropia, pode-se afirmar que os respondentes 

concordam que há disponibilização de materiais informativos dos Indicadores Ambientais e 

seus funcionários têm possiblidade de consulta.  

Na Tabela 2, as perguntas investigam a relação das empresas com a adoção dos 

princípios dos Indicadores Ambientais pelos integrados ao setor avícola. Os integrados 

representam os produtores avícolas que fornecem a matéria-prima para as indústrias. 

 

Tabela 2: Adoção dos princípios dos Indicadores Ambientais pelos integrados  

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Constatou-se que a maior entropia e(di) está na resposta que se refere ao controle de 

pragas/químico/treinamento fornecido aos integrados que corresponde a 0,9931 e o maior  

peso com 29,2% apontando divergência nas respostas dos pesquisados. Segundo a Embrapa 

(2004), “os pesticidas são produtos químicos utilizados para controlar ou acabar com pragas”. 

A aplicação de pesticidas e produtos químicos deve ser utilizada quando ocorre a produção de 

alimentos obedecendo aos limites de seguridade quanto à utilização e manuseio. 

Outro ponto que chama a atenção nestes resultados é a menor entropia, ou seja, 

maior concordância nas respostas que concordam que os integrados obedecem a 

ordem Adoção dos princípios dos indicadores ambientais Entropia Média

nos integrados do setor e(di)

1 Obediência as margens dos rios 0,9976 0,1014 4,0000 
2 Resíduos sólidos descartados em local apropriado 0,9953 0,2208 4,3636 
3 Controle de pragas/químico/treinamento integrados 0,9931 0,3250 4,4545 
4 Interferência da empresa nos recursos hídricos 0,9943 0,2664 4,0909 
5  Treinamento/meio ambiente 0,9960 0,1878 4,1818 

4,9788 1 4,2182 Total

i

~

λ
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regulamentação quanto as margens dos rios correspondendo a 0,9976 e média 4,0. Por 

exemplo, o Código Florestal Brasileiro (2012), determina que as propriedades rurais que têm 

rios com até 10 m de largura terão de recuperar uma faixa de 30m a cada margem, assim 

como outras exigências específicas quanto a nascentes dos rios, O Código Florestal Brasileiro 

tem sido objeto de discussão entre os setores, entidades e Legislativo, em função dos conflitos 

de interesses de agricultores, empresários e ambientalistas.  

Sellitto, Borchardt e Pereira (2010) realizaram estudo com cinco empresas com 

ramos diferentes (inclusive da área avícola), não confirmou que gestão interna formalizada e 

atendimento à legislação fosse condição necessária. Boas práticas gerenciais foram 

encontradas nas empresas, mesmo sem sistema formalizado de registros e eventuais 

certificações. Além disso, constatou-se que o simples atendimento à legislação mostrou-se 

insuficiente para bom desempenho ambiental.  

Na Tabela 3, as perguntas foram elaboradas para investigar a relação das 

agroindústrias pesquisadas com as atividades de prevenção ambiental. 

 

Tabela 3: Atividades de prevenção ambiental 

ordem Atividades de prevenção ambiental
Entropia 

e(di )
Média

1 Reciclar resíduos de produção 0,9976 0,04369 4,0000

2 Executar pesquisas ambientais 0,9953 0,08544 4,3636

3 Auditar riscos ambientais 0,9931 0,12578 4,4545

4 Executar estudos ambientais 0,9943 0,10310 4,0909

5 Treinar colaboradores 0,9960 0,07267 4,1818

6 Avaliar e selecionar equipamentos de controle da poluição 0,9911 0,16272 4,2727

7 Avaliar e selecionar fornecedores 0,9777 0,40661 3,6364

6,9452 1 4,1429Total

i

~

λ

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As atividades de preservação ambiental referem-se a procedimentos utilizados pelas 

agroindústrias que indicam reciclagem, pesquisas, auditagem, estudos e avaliação periódicos 

que buscam prevenir as falhas ambientais. Constata-se que a maior entropia e(di) está na 

resposta que se refere a avaliar e selecionar fornecedores que corresponde a 0,9777 e o peso 

da questão de 40,6%. Entre as várias medidas adotadas pelas empresas para prevenção 

ambiental está a implantação dos sistemas de produção mais limpa cujo conceito está 

alicerçado no conceito de produção sustentável.   
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A menor entropia, ou seja, há homogenia nas respostas quando os respondentes se 

referem a reciclar resíduos de produção que corresponde a 0,9976 e média 4,0. Outra 

concordância dos pesquisados se refere a executar pesquisas ambientais, onde o e(di) é de 

0,9953 e o peso da questão de 8,54%.  Na Tabela 4, as perguntas são relacionadas com a 

atividade de detecção ambiental.  

 

Tabela 4: Relação da atividade da empresa com a detecção ambiental 

Rankig Atividade de detecção ambiental
Entropia 

e(di )
Média

1 Verificar desempenho ambiental de fornecedores 0,9976 0,12204 4,0000

2 Testar e medir níveis de contaminação 0,9953 0,23864 4,3636

3 Inspecionar produtos e processos (conformidade ambiental) 0,9931 0,35133 4,4545

4 Auditar atividades ambientais 0,9943 0,28798 4,0909

3,9804 1 4,2273Total

i

~

λ

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Buscou-se investigar a relação das empresas com a detecção ambiental, constatou-se 

que a maior entropia está na questão inspecionar produtos e processos, percebeu-se maior 

heterogeneidade nas respostas o e(di) corresponde a 0,9931 e o peso da questão 35,1%. Com 

relação aos custos de avaliação ou detecção ambiental, Robles Júnior (2003, p. 140) afirma 

que estes “são custos despendidos para manter os níveis de qualidade ambiental da empresa, 

por meio de trabalhos de laboratórios e avaliações formais do sistema de gestão ambiental ou 

sistema gerencial que se ocupem de garantir um bom desempenho ambiental da empresa”.  

As empresas utilizam diversos procedimentos para melhorar a qualidade ambiental, 

neste sentido, Salamoni, Gallon e Beuren (2006, p.2) ressaltam que “identificando e buscando 

reduzir ou eliminar os custos ambientais (de controle, correção e falhas existentes) e 

priorizando os custos de prevenção ambiental, minimiza a ocorrência das falhas relacionadas 

ao processo produtivo e ao meio ambiente”. 

A Tabela 5 apresenta questões relacionadas às falhas ambientais internas. Segundo 

Robles Junior (2011) as falhas ambientais internas podem ser decorrentes do não atendimento 

de normas, padrões, procedimentos operacionais explícitos de gestão ambiental e correções de 

não conformidades.  
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Tabela 5: Atividades de falhas ambientais internas 

Rankig Atividades de falhas ambientais internas

Entropia 
e(di )

Média

1 Reciclar sucatas 0,9976 0,3384 4,0000

2 Tratar e descartar materiais tóxicos 0,9953 0,6616 4,3636

1,9929 1 4,1818Total

i

~

λ

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Constatou-se maior entropia quando os respondentes mencionaram a questão que 

aborda como tratar e descartar materiais tóxicos.  Nesse aspecto o e(di) 0,9953, ou seja, não 

há consenso entre os usuários. Hansen e Mowen (2001) destacam que os ecossistemas podem 

ser danificados em função da contaminação devido ao descarte de resíduos sólidos. 

Na Tabela 6, as perguntas são relacionadas às atividades de falhas ambientais 

externas. Robles Junior (2003) menciona que as falhas ambientais externas (custos da 

qualidade ambiental insatisfatória e não conformidades fora dos limites da empresa, 

resultantes de uma gestão ambiental inadequada).  

 

Tabela 6: atividades de falhas ambientais externas 

Rankig Atividades de falhas ambientais externas
Entropia 

e(di )
Média

1 Usar materiais e energia ineficiente 0,9976 0,1714 4,0000

2
Restaurar o ambiente ao redor da unidade produtiva em seu estado
natural 0,9953 0,3352 4,3636

3 Limpar os rios e lagos poluídos pela ação das unidades produtivas 0,9931 0,4934 4,4545

Total 2,9860 1 4,2727

i

~

λ i

~

λ

 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

Com relação às falhas ambientais externas, a maior entropia está relacionado ao 

indicador de limpar rios e lagos poluídos pela ação das unidades produtivas que apresentou 

e(di) 0,9931 e o peso na questão 49,34%. Quanto à questão de maior consenso entre os 

pesquisados estão o uso de materiais e energia ineficientes, evidenciando a necessidade de 

maior consciência ambiental do setor. Os indicadores, segundo Robles Júnior e Bonelli (2011) 

expressam a necessidade de manter a qualidade ambiental desejada, no entanto, isso deve 

estar previsto na política ambiental. 
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6. Conclusão 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar a configuração da gestão ambiental nas 

agroindústrias do Sul do Brasil que integram a União Brasileira de Avicultura (UBA). Na 

coleta dos dados foram enviados 22 questionários as empresas associadas à UBA e que 

possuem atividades operacionais no Sul do Brasil, destes, 11 responderam o instrumento de 

coleta dos dados, representando 50% da amostra.  

Constatou-se que o nível de concordância dos respondentes no que diz respeito aos 

seis indicadores pesquisados foi bom, pois a média geral ficou acima de 4 (escala likert de 1 a 

5). Os resultados concordam em parte com o achado de estudo em outro setor, Salamoni, 

Gallon e Machado (2007) indicaram em pesquisa que o setor madeireiro apresentou relativa 

adoção dos princípios dos indicadores ambientais.  

Observou-se que as agroindústrias pesquisadas priorizam atividades de detecção e 

concordam com a adoção dos princípios pelos integrados do setor. Os indicadores que 

apresentaram menor média foram os relacionados aos princípios ambientais quando 

relacionado se a empresa possuía cópia dos indicadores ambientais e se estes eram de fácil 

acesso dos funcionários. A atividade de prevenção ambiental também apresentou menor 

média no item que avaliava e selecionava os fornecedores, evidenciando que provavelmente 

não existem critérios definidos para seleção dos fornecedores de acordo com as normas 

ambientais.  

Sugere-se para futuras pesquisas, investigar a aderência dos Indicadores Ambientais 

com as normas instituídas pelo Governo municipal, estadual ou Federal, para identificar se os 

números pesquisados estão em conformidade jurídica.  
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