
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro 

 

 

 

 

 

Jefferson Alberto Prestes 

 

 

 

 

 

O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO 

INMETRO PARA O MEIO AMBIENTE COMO 

FERRAMENTA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duque de Caxias 

2016





 

Folha de ros to  

Jefferson Alberto Prestes 

 

 

 

O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO 

PARA O MEIO AMBIENTE COMO FERRAMENTA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia, como parte dos requisitos para 

obtenção do título de Mestre em Metrologia e 

Qualidade do Curso de Mestrado Profissional em 

Metrologia e Qualidade.  

 

 

Ruth Epsztejn 

Orientadora 

 

Regiane do Rocio de Brito 

Coorientadora 

 

 

 

Duque de Caxias 

2016  



 

Catalogação na fonte elaborada pelo Serviço de Documentação e Informação do 

Inmetro 

 

 

 

P936s      Prestes, Jefferson Alberto 

                     O selo de identificação da conformidade do Inmetro para o meio 

                ambiente como ferramenta de proteção ambiental / Jefferson Alberto 

                Prestes. Duque de Caxias, 2016. 

                     161 f. 

 

                     Dissertação (Mestrado em Metrologia e Qualidade – Instituto Nacional 

                de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). 

 

                     Orientadora: Ruth Epsztejn.  

                     Coorientadora: Regiane do Rocio de Brito 

 

                     1. Avaliação da conformidade. 2. Meio ambiente. 3. Selo. 5. Proteção 

                 ambiental. 6. Segurança. I. Epsztejn, Ruth. II. Brito, Regiane do Rocio. III. 

                 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. IV. Título. 

 

CDD: 389.1 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA  

 

PRESTES, Jefferson Alberto. O Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro para 

o Meio Ambiente como Ferramenta de Proteção Ambiental. 2016. 161f. Trabalho de 

Conclusão de Curso de Mestrado em Metrologia e Qualidade – Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Duque de Caxias, 2016. 

 

 

CESSÃO DE DIREITOS 

 

NOME DO AUTOR: Jefferson Alberto Prestes 

TÍTULO DO TRABALHO: O Selo de Identificação da Conformidade de Meio Ambiente do 

Inmetro como Ferramenta de Proteção Ambiental. TIPO DO TRABALHO/ANO: Trabalho de 

Conclusão de Curso de Mestrado Profissional em Metrologia e Qualidade / 2016 

 

É concedida ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia a permissão para 

reproduzir e emprestar cópias desta dissertação somente para propósitos acadêmicos e 

científicos. O autor reserva outros direitos de publicação. 

 

 
 



 

Folha de ros to em inglês  

Jefferson Alberto Prestes 

 

 

 

 

INMETRO ENVIRONMENTAL CONFORMITY LABEL AS A TOLL 

TO ENVIRONMENT PROTECTION 

 

 

 

Course Final Paper presented to the National 

Institute of Metrology, Quality and Technology, 

in partial fulfillment of the requirements for the 

Degree of Master in Metrology and Quality of the 

Professional Master’s Course in Metrology and 

Quality. 

 

 

 

Ruth Epsztejn 

Advisor 

 

Regiane do Rocio de Brito 

Co-Advisor 

 

 

 

Duque de Caxias 

2016





 

Jefferson Alberto Prestes 

 

 

 

O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO 

PARA O MEIO AMBIENTE COMO FERRAMENTA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado 

ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia, como parte dos requisitos para obtenção do 

título de Mestre em Metrologia e Qualidade do Curso de 

Mestrado Profissional em Metrologia e Qualidade, foi 

aprovado pela seguinte Banca Examinadora: 

 

 

 

 

 

Duque de Caxias, 24 de maio de 2016.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, grandes incentivadores de minha carreira,  

sem os quais nada teria sido possível. 

 





 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço o apoio do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia pela 

oportunidade de realização do Curso de Mestrado Profissional, em especial à Administração 

da Diretoria de Avaliação da Conformidade (Dconf) e aos colegas de trabalho, grandes 

exemplos motivadores para sempre se buscar a superação. 

Agradecimento especial à minha orientadora Dr
a
 Ruth Epsztejn, exemplo de 

profissionalismo e dedicação; à co-orientadora, Mestre Regiane do Rocio de Brito, colega, 

zelosa e dedicada ao trabalho, sempre em busca das melhores soluções; e também ao Dr Luiz 

Roberto Mayr, à Dr
a
 Mayard S. Zolotar e à Mestre Annalina Camboim de Azevedo, pelas 

valiosas contribuições e incentivo. 

Durante o desenvolvimento do trabalho recebi muitas recomendações e comentários 

de diversos profissionais envolvidos com as atividades do Inmetro e preocupados com o tema 

meio ambiente, obrigado pelas contribuições, que se não totalmente representadas neste 

trabalho, certamente foram importantes para a minha formação e desenvolvimento. 

 

 





 

 

Epígrafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Você deve ser a própria mudança que deseja ver no mundo.‖  

(Frase atribuída a Mahatma Gandhi). 

 





 

RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo aprimorar a atuação do Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) em relação à sua atribuição legal de proteção 

do meio ambiente, por meio da concessão do Selo de Identificação da Conformidade do 

Inmetro para o meio ambiente. Os Programas de Avaliação da Conformidade (PAC) do 

Inmetro se caracterizam como ações governamentais relevantes e podem colaborar para 

incentivar as organizações a minimizar impactos ambientais por elas gerados. Para atender 

aos objetivos deste trabalho a pesquisa exploratória utilizou os meios: investigação 

documental e pesquisa bibliográfica. O referencial teórico apresentado aborda o Sistema 

Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial (Sinmetro), a atuação do Inmetro, a Avaliação 

da Conformidade, os tipos de selos de identificação da conformidade e aspectos teóricos sobre 

o meio ambiente, que incluem conceitos de rotulagem ambiental, normas ISO e a análise de 

onze Programas que concedem selos ambientais. A pesquisa identificou que a carteira de PAC 

do Inmetro em março de 2016 apresentava 206 PAC, sendo apenas onze (5,33%) com foco 

explícito voltado ao meio ambiente, e destes, somente quatro (2%) utilizam o Selo de 

Identificação da Conformidade do Inmetro para o meio ambiente. Os levantamentos 

realizados mostram que não há critérios claros que norteiem a utilização do Selo de 

Identificação da Conformidade do Inmetro para o meio ambiente nos Programas do Inmetro. 

A partir dos resultados obtidos pelo trabalho são formuladas propostas para o 

desenvolvimento de PAC pelo Inmetro que revertam esta situação, fortalecendo a atuação do 

Instituto em sua atribuição legal de proteger o meio ambiente. 

 

Palavras chaves: Avaliação da Conformidade, Selo de Identificação da Conformidade, 

Inmetro, Meio Ambiente. 

 





 

ABSTRACT 

 

This essay is intended to improve Inmetro’s operation, regarding its legal assignment 

for environmental protection, by means of granting the Conformity Identification Label for 

the environment. Inmetro’s Conformity Evaluation Programs (CEP) are characterized by 

relevant governmental actions which enforce organizations to minimize their impact over the 

environment. To accomplish such a goal this exploratory research has used two strategies: the 

documental investigation and the bibliographic research. The theoretical framework addresses 

the Metrology and Industrial Quality National System – Sinmetro, Inmetro’s operation, 

conformity evaluation, types of conformity identification labels and theoretical aspects of the 

environment, which include environmental labeling concepts, ISO standards and the analysis 

of eleven programs already implemented which grant environmental labels. The 

Inmetro’s  portfolio in March 2016 had 206 CEP and only eleven programs (5,33%) are 

explicitly focused on environment and, from these, only four (2%) bear Inmetro’s 

Environment Conformity Identification Label. The data collected clearly show the lack of 

clear guidelines or criteria for the products to bear the Inmetro’s Environmente Conformity 

Identification Label. Among the presented results some proposals are led down to improve the 

present situation.  

 

Key words: Conformity Assessment, Conformity Identification Seals, Inmetro, Environment.
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1  INTRODUÇÃO 

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) é uma 

autarquia Federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

(MDIC), pertencente ao Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (Sinmetro) e desenvolve atividades de elaboração de regulamentos técnicos, e 

avaliação da conformidade voltada aos seguintes aspectos: segurança; proteção da vida e da 

saúde humana, animal e vegetal; proteção do meio ambiente; e a prevenção de práticas 

enganosas ao comércio (BRASIL, 2011).  

Os escopos e os requisitos adotados nos Programas de Avaliação da Conformidade 

(PAC) do Inmetro são definidos através de publicações de portarias específicas no Diário 

Oficial da União (DOU), abrangendo os mais variados objetos, como os materiais utilizados 

na construção civil, serviços, como os prestados pelas empresas de recarga de extintores, e 

profissionais, como os de pedreiros.  

Os selos de identificação da conformidade permitem aos usuários a identificação 

daqueles objetos avaliados de acordo com requisitos definidos pelo Inmetro, e são 

popularmente reconhecidos como ―o selo do Inmetro‖. O Inmetro possui Selos de 

Identificação da Conformidade para uso geral, utilizados para vários Programas, e que 

expressam o foco principal utilizado na avaliação, como segurança, desempenho, saúde, 

sustentabilidade e meio ambiente. Há também Selos de Identificação da Conformidade do 

Inmetro que são desenhados especificamente para um determinado Programa, a exemplo, dos 

selos utilizados no Programa de Avaliação da Conformidade de extintores de incêndio. 

As questões relativas ao meio ambiente ocupam papel de destaque na sociedade 

moderna sendo a sua proteção uma das atribuições legais do Inmetro. Tal importância é 

representada no Selo de Identificação da conformidade do Inmetro para o meio ambiente, 

porém, através da análise dos Programas onde o mesmo foi empregado, observa-se que sua 

aplicação não obedece a um padrão de uso ou diretrizes básicas para sua concessão, o que 

pode se tornar confuso quanto à identificação dos conceitos adotados pelo usuário do objeto 

avaliado. 

Esta dissertação visa propor diretrizes para que a concessão do Selo de Identificação 

da Conformidade do Inmetro para o meio ambiente siga critérios bem definidos, fortalecendo 

a atuação do Instituto na área de proteção ambiental. Por seu caráter governamental, o Selo 



34 

possui um diferencial em relação a outros selos do mercado, e graças aos bons índices de 

confiança que o Inmetro possui junto à sociedade, pode representar um diferencial 

competitivo aos seus detentores. 

O trabalho é apresentado por meio de capítulos, sendo o primeiro a Introdução, 

contendo a delimitação do tema, as justificativas que motivaram o estudo com a questão 

central que o norteará, o objetivo geral e os específicos. 

A abordagem metodológica adotada para a realização da pesquisa é apresentada no 

segundo capítulo, detalhando todas as fases que foram cumpridas até a formulação das 

conclusões. 

No terceiro capítulo, procura-se a fundamentação teórica dos assuntos inerentes ao 

tema do trabalho. Caracteriza-se o Sinmetro, o Conmetro e o Inmetro, busca-se estabelecer a 

conceituação de assuntos relativos à avaliação da conformidade e ao meio ambiente. São 

tratados temas como sustentabilidade, avaliação do ciclo de vida e rotulagem e também 

questões relativas ao comércio internacional, assunto comumente relacionado ao tema meio 

ambiente e à avaliação da conformidade além de exemplos de programas ambientais 

desenvolvidos no mundo. 

No quarto capítulo, apresentam-se os resultados e discussões, fazendo uma inferência 

com base nos conceitos estudados, dados obtidos na pesquisa bibliográfica e documental e 

reflexões sobre os resultados obtidos na análise dos Programas de Avaliação da 

Conformidade já desenvolvidos pelo Inmetro voltados ao meio ambiente. Neste capítulo, 

apresentam-se propostas para a concessão do Selo de Identificação da Conformidade do 

Inmetro para o meio ambiente baseados nos elementos identificados na pesquisa. 

Na quinta parte, são apresentadas as conclusões e recomendações do trabalho, 

seguidas pelas referências bibliográficas consultadas, anexos e apêndices. 

1.1  OBJETIVOS DO TRABALHO 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar uma proposta para concessão do Selo de 

Identificação da Conformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(Inmetro) para o meio ambiente, buscando aprimorar a atuação do Instituto na área de 

proteção ambiental. 
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Como objetivos específicos do presente trabalho pretende-se: 

a) Estudar os principais conceitos envolvidos no tema meio ambiente e 

necessários ao desenvolvimento de Programas de Avaliação da Conformidade. 

b) Identificar as principais características de selos ambientais de Programas 

voltados à identificação da conformidade ambiental no mundo. 

c) Estabelecer um panorama dos Programas de Avaliação da Conformidade 

(PAC) do Inmetro com foco em meio ambiente por meio da análise dos PAC que utilizam o 

Selo de Identificação da Conformidade para o meio ambiente. 

d) Propor critérios gerais para a concessão do Selo de Identificação da 

Conformidade do Inmetro para o meio ambiente com base nas informações obtidas na 

pesquisa. 

1.2  PREMISSAS 

Para realização deste trabalho foram consideradas cinco premissas básicas, 

estruturadas com base na experiência em desenvolvimento de Programas de Avaliação da 

Conformidade, na legislação vigente e na revisão da literatura: 

a) Há um crescente interesse da sociedade pelo tema meio ambiente e por formas 

de protegê-lo. 

b) O Inmetro atua de forma legítima na proteção do meio ambiente, e a concessão 

de Selos de Identificação da Conformidade com foco em meio ambiente é uma forma de 

comunicação ao consumidor de que um objeto avaliado atende a requisitos pré-estabelecidos 

voltados ao meio ambiente. 

c) Programas de Avaliação da Conformidade internacionais voltados ao meio 

ambiente são referências que podem ser utilizadas no desenvolvimento de Programas de 

Avaliação da Conformidade do Inmetro voltados a esta área.  

d) O Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro para o Meio Ambiente é 

um rótulo ambiental, já que indica aspectos ambientais do produto ou serviço. 

e) O Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro para o meio ambiente 

representa um importante instrumento de informação sobre a responsabilidade ambiental de 

uma organização em relação ao objeto avaliado. 
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1.3  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Este trabalho é voltado especificamente à avaliação da conformidade visando obter 

argumentos que norteiem a concessão do Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro 

nos Programas de Avaliação da Conformidade desenvolvidos pelo Instituto. O tema meio 

ambiente é extremamente vasto e, por vezes, controverso, permitindo discussões baseadas em 

convicções pessoais, políticas e ideológicas, motivo pelo qual este trabalho não busca 

soluções específicas para sua problemática, e sim para o estabelecimento de critérios que o 

representem em Programas de Avaliação da Conformidade do Inmetro. 

Procuram-se propostas para a concessão do Selo de Identificação da Conformidade 

do Inmetro para o meio ambiente voltado a produtos que não façam parte da área de atuação 

de outros órgãos regulamentadores.  

Embora as soluções também possam ser aplicadas a serviços, processos, e 

profissionais optou-se por direcionar a pesquisa para a certificação de produtos, considerando 

a aplicabilidade de um Selo Ambiental destinado a consumidores finais de um produto. 

1.4  RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O tema preservação do meio ambiente esta presente no cotidiano da sociedade sob as 

mais variadas formas. Eventos com a temática meio ambiente, de diferentes proporções, 

ocorrem em todas as esferas, demonstrando que o tema é uma das grandes preocupações da 

sociedade contemporânea.  

As primeiras manifestações organizadas em defesa do meio ambiente surgem no 

século XX no pós II Grande Guerra, quando o homem tomou consciência de que poderia 

acabar definitivamente com o planeta e com todas as espécies, inclusive a própria (MELO, 

2012). Leal et al. (2008) comentam que a industrialização, acompanhada da urbanização, 

causou grandes impactos ambientais nas cidades e em meios ambientes afastados das cidades, 

em decorrência da construção de grandes empreendimentos de engenharia, como usinas 

hidrelétricas, termoelétricas e termonucleares, da exploração mineral, da construção de 

ferrovias e rodovias, sempre motivadas pela própria industrialização (sem considerar os 

impactos causados pela agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca). 
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Segundo Duarte (1997) foi a partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano de Estocolmo, em 1972, que as discussões sobre meio ambiente começam 

a envolver questões políticas, sociais e econômicas, propiciando a criação de metas para 

basear o desenvolvimento sustentado, tanto para os países industrializados quanto para os em 

desenvolvimento, e após a Conferência de Estocolmo proliferam-se acordos e conferências 

temáticas internacionais. 

Duarte (1997) comenta que, em 1987, nos encontros preparatórios para a 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no 

Rio de Janeiro em 1992, a Comissão presidida pela Sra. Brundtland apresentou um dos mais 

importantes documentos sobre o meio ambiente, o relatório ―Nosso Futuro Comum‖ que 

apontava a pobreza como uma das principais causas e um dos principais efeitos dos 

problemas ambientais no mundo. 

A Rio-92, também conhecida como Cúpula da Terra, reuniu mais de 100 chefes de 

Estado para debater formas de desenvolvimento sustentável, um conceito relativamente novo 

à época, que devido a sua repercussão e grande adesão dos países, fez com que a reunião 

seguinte com o mesmo tema, em em Joanesburgo, na África do Sul, fosse chamada de Rio+10 

(MENEGHETTI, 2012). 

A Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 

realizada no Rio de Janeiro, em julho de 2012, em seu documento final apresentou reflexões e 

compromissos sobre uma série de temas específicos, como erradicação da pobreza, segurança 

alimentar e nutricional, saneamento, energia, cidades sustentáveis, saúde, redução de riscos de 

desastres, mudança do clima, florestas, biodiversidade e educação, entre vários outros temas 

ligado ao meio ambiente (SILVA, 2012).  

Recentemente a 21ª Conferência das Partes (COP21) da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em dezembro de 2015, em Paris, 

aprovou o chamado ―Acordo de Paris‖, substituto do ―Protocolo de Kyoto‖, cujo principal 

objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa e manter o aumento da temperatura 

média global abaixo de 2 graus Celsius (ºC) em relação aos níveis pré-industriais 

(VERDELIO, 2015). Este acordo, aprovado por 195 países e a União Europeia, pode ser 

considerado uma das principais ações globais recentes na tentativa de minimizar os impactos 

da poluição para o planeta. 
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A população em geral, tem demonstrado interesse sobre o tema meio ambiente, como 

mostra o levantamento realizado no site da Associação O Eco, dedicado a pautas sobre meio 

ambiente, que mostra que no ano de 2015 foram divulgados 77 eventos no Brasil, como 

palestras, cursos e congressos, número relevante considerando apenas de uma fonte de 

divulgação (APÊNDICE A). 

A maciça exposição do tema meio ambiente em mídias sociais e jornalísticas 

colabora para que surja na população questionamentos sobre o seu papel como consumidor e 

o impacto de suas ações no meio ambiente. Com isso, consumidores e varejistas estão cada 

vez mais tomando suas decisões de compra não somente baseados nos aspectos-chave de 

qualidade, preço e disponibilidade, mas também nos aspectos ambientais associados ao 

próprio produto, fazendo com que, consequentemente, surgissem inúmeras atribuições 

ecológicas duvidosas ou oportunistas, (DUARTE, 1997 apud UNCTAD/GATT, 1994).  

Segundo Fenker (2014) para as empresas os custos ambientais vêm crescendo 

sistematicamente em função de exigências legais e sociais e por isso mesmo, sua 

identificação, mensuração, evidenciação e gestão passam a ser fator crítico de sucesso das 

empresas. Dentre as motivações que levam as empresas a empenharem-se em buscar uma 

melhor gestão ambiental estão as pressões regulatórias, o interesse em acessar novos 

mercados e pressões institucionais para a adoção de normativas voluntárias (BERARDI e 

BRITO, 2013 apud DEMAJOROVIC, 1995; GUIMARÃES; DEMAJOROVIC; OLIVEIRA, 

1995; BARBIERI, 2007).  

Por meio do levantamento realizado por Lopes e Pacagnan (2014) que mostra que 

81,3% das empresas de grande porte pesquisadas (com mais que 500 funcionários) no estado 

do Paraná possuem sistema de gestão ambiental e destas apenas 43,6% possuem algum tipo 

de certificação ambiental, é possível presumir que a preocupação com a questão ambiental 

parece fazer parte do cotidiano das empresas de grande porte, embora nem sempre existam 

certificados que comprovem tais práticas.  

A demanda gerada por consumidores na busca por informações fidedignas sobre os 

produtos que consomem, sob o aspecto ambiental, abre espaço para que o governo interfira 

como mediador para respaldar e padronizar as informações disponibilizadas pelas empresas.  

O Inmetro atua na avaliação da conformidade no Brasil e é um órgão de governo 

cujas pesquisas junto à sociedade demostram possuir alta credibilidade, concedendo Selos de 
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Identificação da Conformidade a objetos como produtos, serviços e profissionais, avaliados 

através de requisitos definidos pela Instituição. O Inmetro no âmbito de sua ampla missão 

institucional, objetiva fortalecer as organizações nacionais, aumentando sua produtividade por 

meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de produtos e serviços 

(INMETRO, 2012c). 

Ao se tratar do tema meio ambiente a diversidade de conceitos envolvidos é grande e 

sua representação numa imagem pode não corresponder aos anseios daqueles consumidores 

que optam por produtos com atributos ambientais, especialmente quando não são claros os 

critérios de concessão. 

O Inmetro possui Selos de Identificação da Conformidade voltados ao meio 

ambiente, concedidos a objetos avaliados a partir de Programas de Avaliação da 

Conformidade com foco em meio ambiente, porém, não foram localizadas diretrizes gerais 

que norteiem sua aplicação, possibilitando que cada Programa desenvolvido atribua conceitos 

diferentes ao mesmo selo, dificultando a interpretação pelo usuário. Estabelecer propostas 

para a concessão do Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro para o meio ambiente 

é oportuno e relevante, principalmente quando se considera a crescente preocupação da 

população sobre o tema meio ambiente e pela necessidade dos produtos expressarem 

informações com credibilidade a respeito do que se propõem. 
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2  METODOLOGIA 

2.1  CLASSIFICAÇAO DA PESQUISA 

Segundo Gil (2010) uma das formas mais tradicionais de classificação das pesquisas 

é aquela em que se estabelecem duas grandes categorias, a básica, quando se propõem 

preencher lacunas do conhecimento e a aplicada, que abrange estudos elaborados para 

solucionar problemas identificados no âmbito das sociedades em que os pesquisadores vivem. 

A partir da própria vivência profissional do autor identificou-se a necessidade de aprimorar o 

trabalho do Inmetro quanto às questões do meio ambiente, classificando assim a pesquisa 

como aplicada, dentro do conceito adotado por Gil (2010). 

Quanto aos seus objetivos, segundo Gil (2010) pode-se classificar a pesquisa como 

exploratória, já que teve o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito. Segundo Gil (2010) pode-se dizer que as pesquisas 

exploratórias têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições e seu planejamento é bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos 

mais variados aspectos relativos ao fato estudado. A experiência profissional do autor, que 

atua no desenvolvimento de Programas de Avaliação da Conformidade, foi considerada, 

principalmente, para nortear a pesquisa para aspectos práticos voltados ao cotidiano de seu 

trabalho. 

Para atender os objetivos desse trabalho foram utilizados dois meios principais: a 

investigação documental e a pesquisa bibliográfica. A pesquisa documental foi realizada em 

documentos e registros administrativos conservados no sítio interno do Inmetro (Intranet
1
), 

tais como regulamentos, relatórios, pesquisas e normas internas à instituição, nem sempre 

disponíveis para consulta direta por pessoas não ligadas à Instituição. 

Na pesquisa bibliográfica foram referenciadas principalmente teses de doutorado, 

dissertações de mestrado, livros, artigos publicados em revistas e periódicos, tanto em meio 

físico quanto virtual, e também o conteúdo de sítios de internet, principalmente 

governamentais e de organizações ligadas ao meio ambiente e à avaliação da conformidade.  

                                                           

 
1
 O endereço de acesso <é http://intranet.inmetro.gov.br/> acessado em 25/03/2016  

http://intranet.inmetro.gov.br/
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A pesquisa foi estruturada visando à obtenção de conceitos teóricos sobre o tema 

meio ambiente, sobre as atribuições legais do Inmetro e sobre a avaliação da conformidade, e, 

a partir disso, buscaram-se referências internacionais sobre o tema. As pesquisas 

bibliográficas e documentais à medida que se desenvolveram serviram para retroalimentar e 

definir novos tópicos a serem abordados. 

A classificação da pesquisa como bibliográfica, segue o que Fontelles et al (2009) 

citam como aquela baseada na análise de material já publicado e que é utilizada para compor 

a fundamentação teórica a partir da avaliação atenta e sistemática de livros, periódicos, 

documentos, textos, mapas, fotos, e, de material disponibilizado na internet etc. Gil (2010) 

também define como pesquisa bibliográfica aquela desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Note-se que a pesquisa 

classifica-se também como documental já que, de acordo com a classificação de Gil (2002), 

foram avaliados documentos internos e registros administrativos do Inmetro. A pesquisa 

documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica (GIL, 2010), tornando desnecessária 

sua diferenciação para efeitos de classificação, podendo a pesquisa ser classificada quanto aos 

aspectos técnicos como bibliográfica e documental. 

2.2  EVOLUÇÃO DO PROCESSO METODOLÓGICO 

Considerando a condição de servidor público que atua na Diretoria de Avaliação da 

Conformidade do Inmetro (Dconf), especificamente no desenvolvimento de Programas de 

Avaliação da Conformidade foi possível acessar informações que forneceram alguns aspectos 

práticos que nortearam o desenvolvimento da pesquisa e a formulação dos resultados. 

O primeiro deles é o acesso a documentos internos à Instituição que não estão 

disponíveis à consulta direta através da internet aberta
2
. Destacam-se dois tipos de 

documentos: os de controle da Diretoria de Avaliação da Conformidade (Dconf) contidos no 

―Portar‖, diretório de acesso interno onde há modelos de documentos e planilhas de controle 

dos PAC desenvolvidos, em desenvolvimento ou em aperfeiçoamento e, as normas internas 

que regem o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de um PAC. 

                                                           

 
2
 O endereço de acesso da página principal do Inmetro é http://www.inmetro.gov.br/ acessado em 25/03/2016 

http://www.inmetro.gov.br/
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O segundo ponto foi a observação e vivência das dificuldades que regem o processo 

de desenvolvimento dos PAC, onde se procura o envolvimento de todos os setores da 

sociedade interessados. O envolvimento proporciona uma visão do tema sob diferentes 

aspectos, ampliando o olhar crítico, mas demandando um tratamento das informações 

igualitário, considerando as partes impactadas. A metodologia adotada para a proposição de 

soluções considerou aspectos intrínsecos ao desenvolvimento de um PAC, como, por 

exemplo, a dificuldade de conciliar interesses de diferentes esferas da sociedade. 

2.3  DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA 

A metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho foi subdividida em fases 

que foram sobrepostas até o resultado final do trabalho. A seguir descreve-se cada uma das 

fases percorridas e, ao final do capítulo, mostra-se uma representação esquemática da 

metodologia utilizada (Figura 5). 

O planejamento das atividades com a definição das fases a serem cumpridas no 

trabalho seguiu o esquema apresentado na Figura 1 e a seguir detalhado. 

Figura  – Fases cumpridas na execução do trabalho 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

2.3.1  PRIMEIRA FASE – DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E DOS OBJETIVOS 

DA PESQUISA 

A avaliação da conformidade pode ser aplicada a vários tipos de objeto como 

produtos, pessoas, serviços e processos, porém o foco de abordagem pode variar 

substancialmente. O Inmetro utiliza a segurança, o desempenho, a saúde, a conformidade e o 

meio ambiente como os principais focos explícitos em seus Programas de Avaliação da 

Conformidade. A partir da definição da linha de pesquisa (Avaliação da Conformidade) 

definiu-se a problemática. O problema identificado foi a forma de utilização do Selo de 

Identificação da Conformidade visando a proteção ambiental, dentro das atribuições do 

Inmetro, cuja justificativa para tal escolha foi realizada no capítulo anterior, e a partir disso 

foram definidos o objetivo geral e os objetivos específicos. Buscou-se principalmente a 
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aplicação prática de conceitos que possam ser adotados pelo Inmetro, suprindo os anseios de 

um mestrado profissional. 

Em sequência iniciou-se a sistemática da pesquisa visando a formulação de respostas 

à utilização do Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro para o meio ambiente. Esse 

caminho vai ao encontro à abordagem de GIL (2010) que considera uma pesquisa como o 

procedimento racional e sistemático que objetiva proporcionar respostas aos problemas 

propostos. A Figura 2 ilustra os pontos centrais do trabalho que nortearam a definição da 

metodologia de estudo. 

Figura  – Pontos centrais da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A partir dos três elementos centrais a serem explorados na pesquisa, surgiram pontos 

ligados a cada um deles (Figura 3). 

O selo de identificação da conformidade abrange os assuntos voltados à avaliação da 

conformidade, com conceitos que devem ser contextualizados e analisados visando sua 

melhor aplicação como ferramenta de solução de problemas contemporâneos à sociedade. 

O Inmetro deve ser abordado considerando questões institucionais e configurando-o 

dentro da posição governamental que ocupa. O meio ambiente, como foco da avaliação da 

conformidade, necessita ser estudado e definido, visando o entendimento de sua problemática.  
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A partir do entendimento dos pontos centrais do trabalho foram definidos os tópicos 

a serem tratados na pesquisa visando construir a base para a obtenção de resultados e 

formulação de propostas. 

Figura - Elementos centrais e sua abordagem na pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

2.3.2  SEGUNDA FASE – PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL 

Primeiramente os tópicos da pesquisa bibliográfica e documental foram listados 

visando a observação de pontos relacionados aos três pontos centrais da pesquisa (avaliação 

da conformidade, Inmetro e meio ambiente). 

A experiência prática do autor e de suas orientadoras foi crucial para a definição dos 

tópicos estudados. Foram entrevistados, informalmente 11 profissionais da Dconf, o que 

representa 9,4% dos profissionais da Diretoria, experientes com o desenvolvimento de 

Programas de Avaliação da Conformidade e com a temática ambiental, que também 

sugeriram pontos a serem abordados. A Dconf possui 117 profissionais em seu quadro 

funcional. O senso prático adquirido com a experiência do desenvolvimento de PAC no 

Inmetro foi um facilitador à tratativa do assunto da pesquisa. 

Durante esta fase o autor apresentou um artigo sobre o tema Avaliação da 

Conformidade como Ferramenta de Proteção Ambiental no Congresso Brasileiro de 

Metrologia- 2015, que envolveu temas sobre a avaliação da conformidade. Nesta 
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oportunidade, tanto pelas discussões que se seguiram à apresentação oral, quanto pelo 

contato com profissionais de outras organizações, foram colhidas informações que 

influenciaram a definição dos tópicos a serem abordados. 

A internet consitui hoje um dos mais importantes veículos de informações, e mais 

do que em qualquer meio, apresenta excesso de informações (GIL, 2010). As ferramentas de 

pesquisa do Google (www.google.com.br) foram utilizadas para a realização de pesquisas na 

internet, porém, dentre as ferramentas que este mecanismo de busca oferece, destaca-se o 

Google Acadêmico (https://scholar.google.com.br), que permite acesso a teses, dissertações, 

artigos publicados em periódicos e materiais especializados, ordenando os resultados por 

relevância e frequência de citações (GIL, 2010). O Google Acadêmico foi utilizado como 

ferramenta de busca preferencial na internet. Também foram realizadas consultas às fontes 

comuns a pesquisa bibliográfica tradicionais como livros e periódicos disponíveis em 

bibliotecas e no acervo pessoal do autor e de suas orientadoras, apresentadas no referencial 

teórico. 

Para obtenção dos resultados referentes à análise da carteira de Programas de 

Avaliação da Conformidade do Inmetro foram considerados os dados públicos disponíveis 

no site do Inmetro (Figura 4) e nas portarias originais dos Programas, disponíveis no sítio do 

Inmetro na Internet. Os dados disponíveis na internet podem ser acessados diretamente a 

partir do link existente na página avaliação da conformidade (Figura 4) ou através do site do 

Inmetro (www.inmetro.gov.br/legislacao). 

A partir do ―Portar‖, que é um diretório localizado na rede de computadores do 

Inmetro, de acesso interno, foram consultados documentos como os modelos de documentos 

dos PAC e dados gerais de todos os PAC da Dconf. Este diretório também foi utilizado para 

a análise da carteira dos PAC do Inmetro. 

 

http://www.google.com.br/
https://scholar.google.com.br/
http://www.inmetro.gov.br/legislacao
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Figura  – Tela de consulta dos PAC do Inmetro na internet 

 

Fonte: http://www.inmetro.gov.br/qualidade/rtepac/compulsorios.asp 

Também foram consultadas as normativas internas que descrevem os passos que os 

profissionais do Inmetro devem seguir para o desenvolvimento de um PAC, desde 

procedimentos relacionados à formatação dos documentos até a formação de comissões 

técnicas, consultas públicas e consolidação de comentários recebidos. As normas internas são 

documentos de referência cotidianos aos profissionais que desenvolvem Programas de 

Avaliação da Conformidade e estão disponíveis na intranet, sistema de internet disponível 

apenas para integrantes do Inmetro.  

2.3.3  TERCEIRA FASE – ANÁLISE DOS DADOS E OBTENÇÃO DOS 

RESULTADOS 

A partir dos dados obtidos na fase anterior, os dados foram tratados 

matematicamente e organizados sob a forma de tabelas para sua apresentação. O tipo de dados 

apresentado dispensou o tratamento estatístico.  

As análises apresentadas partem da utilização das premissas aplicadas à realidade 

teórica levantada e são fruto do crescimento intelectual desenvolvido na fase anterior. 

Buscou-se conflitar dados buscando o cenário atual referente à utilização do Selo de 

Identificação da Conformidade do Inmetro para o meio ambiente. 

Este item lista 

todos os PAC 

voluntários e 

compulsórios 

Possibilita a 

visualização do 

mecanismo 

adotado no PAC 

Possibilita a 

visualização dos 

produtos 

abrangidos no PAC 

Possibilita a 

consulta rápida a 

Portaria do PAC 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/rtepac/compulsorios.asp
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2.3.4  QUARTA FASE - FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS 

A formulação de propostas para a utilização do Selo de Identificação da 

Conformidade foi obtida conciliando a experiência prática do autor e suas orientadoras com 

expectativas colhidas entre profissionais de avaliação da conformidade durante o 

desenvolvimento da pesquisa. Foram entrevistados informalmente profissionais ambientados 

com as práticas do meio ambiente e com isso se priorizaram aquelas ações que poderiam ser 

aplicadas ao contexto do Inmetro. Também foram tomadas como referências as práticas 

adotadas em outros Programas de Avaliação da Conformidade que concedem selos voltados 

ao meio ambiente. 

2.3.5  QUINTA FASE – FORMULAÇÃO DA CONCLUSÃO 

A formulação de conclusões procurou reunir concisamente os objetivos do trabalho e 

suas conclusões. Para isso, foram realizadas reuniões entre o autor e suas orientadoras, bem 

como a banca de qualificação da dissertação, visando a obtenção de impressões gerais sobre 

os assuntos e propostas. 

Após o desenvolvimento da metodologia aplicada, foi feita a releitura do trabalho 

destacando os principais pontos abordados para o apontamento das conclusões finais. 

Na página seguinte apresenta-se a Figura 5 com um resumo do esquema 

metodológico utilizado. 
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Figura  – Esquema metodológico utilizado 

 

Fonte: Formulado pelo autor 
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3  REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo procura-se uma visão geral sobre os principais tópicos que norteiam a 

avaliação da conformidade e o meio ambiente. São abordadas as bases conceituais e legais 

que regem o trabalho do Inmetro, que faz parte do Sistema Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro), os princípios e práticas adotadas na 

avaliação da conformidade no Brasil e os principais conceitos utilizados ao se tratar do tema 

meio ambiente. 

Considerando que o foco central do trabalho é a aplicação do Selo de Identificação 

da Conformidade do Inmetro para o Meio Ambiente buscou-se também a conceituação de 

assuntos relativos à rotulagem ambiental e exemplos de Programas que possam servir de 

referência na construção de uma proposta para o Inmetro. 

Os tópicos foram escolhidos visando propiciar um panorama geral dos assuntos 

tratados na pesquisa, buscando-se construir a base teórica que irá constituir a proposta final do 

trabalho. 

3.1  O SISTEMA NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E 

QUALIDADE INDUSTRIAL - SINMETRO  

Em 11 de dezembro de 1973, por meio da Lei Federal nº 5.966 foi instituído no 

Brasil o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro), o 

Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro e o 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro (BRASIL, 

1973). Este pode ser considerado o principal marco da avaliação da conformidade no Brasil, 

pois a partir disso, todo o sistema foi estruturado. 

O Sinmetro foi instituído com finalidade de formular e executar a política nacional 

de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais 

(BRASIL, 1973) com uma infraestrutura de serviços tecnológicos capaz de avaliar e certificar 

a qualidade de produtos, processos e serviços por meio de organismos de certificação, rede de 

laboratórios de ensaio e de calibração, organismos de treinamento, organismos de ensaios de 

proficiência e organismos de inspeção, todos acreditados pelo Inmetro (INMETRO, 2012g).  
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O Sinmetro é um sistema constituído por entidades públicas e privadas que exercem 

atividades relacionadas com a metrologia, normalização, qualidade industrial, acreditação e 

avaliação da conformidade (INMETRO, 2015b). De acordo com Inmetro (2015b), o Sinmetro 

é composto principalmente pelas seguintes organizações: 

• Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(Conmetro); e seus Comitês assessores; 

• Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro;  

• Organismos Acreditados;  

• Laboratórios Acreditados – Calibrações e Ensaios – RBC/RBLE;  

• Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT
3
;  

• Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – Inmetro (RBMLQ-I)
4
; 

• Meios de Produção – Fornecedores, Fabricantes, Importadores, etc;  

• Entidades Civis e Órgãos Públicos de Defesa dos Consumidores. 

Dentro desta estrutura, o Conmetro é o órgão político e normativo do Sistema e o 

Inmetro o órgão executivo (INMETRO, 2012g).  

Na página seguinte, a Figura 6 apresenta um esquema simplificado do Sinmetro, 

representando as organizações que o compõem. 

 

 

                                                           

 
3
 Fundada em 1940, a ABNT é o órgão responsável pela normalização técnica no país, fornecendo a base 

normativa necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro (Inmetro,2015b). 
4
 A Rede é composta por 26 órgãos, sendo 1 órgão municipal, localizado em Fortaleza, 2 administrados pelo 

próprio Inmetro, localizados nos estados de Goiás e Rio Grande do Sul e os 23 restantes vinculados, por meio de 

convênio, aos governos estaduais (Inmetro, 2015b). 
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Figura  – Representação simplificada da estrutura do Sinmetro e do Conmetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inmetro, 2012c, Figura elaborada pelo autor.  

A estrutura do Sinmetro possibilita a execução de um complexo sistema, que envolve 

diferentes esferas da sociedade, e confere robustez e credibilidade ao sistema de avaliação da 

conformidade brasileiro. Considerando a importância do Conmetro e do Inmetro dentro deste 

processo, detalha-se a seguir sua estrutura e modo de atuação. 

3.1.1  CONSELHO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E 

QUALIDADE INDUSTRIAL – CONMETRO. 

O Conmetro é presidido pelo Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior e é constituído pelos seguintes membros: 

 

Comitês Assessores 

CBAC: Comitê Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade;  

CBM: Comitê Brasileiro de Metrologia;  

CBN: Comitê Brasileiro de Normalização;  

CCAB: Comitê CodexAlimentarius do Brasil;  

CBTC: Comitê Brasileiro de Coordenação de 

Barreiras Técnicas ao Comércio;  

CBR: Comitê Brasileiro de Regulamentação;  

CPCon: Comissão Permanente dos Con- sumidores  

Comitê Gestor do Programa Brasileiro de 

Avaliação do Ciclo de Vida 

 

Inmetro 

 

 
ABNT 

 

 

RBMLQ-I 

 

 Meios de Produção – Fornecedores, Fabricantes, Importadores, etc; 

 

 Entidades Civis e Órgãos Públicos de Defesa dos Consumidores. 
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I - Ministros de Estado - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC); Ministério do Meio Ambiente (MMA); Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE); Ministério da Saúde (MS); Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); 

Ministério das Relações Exteriores (MRE); Ministério da Justiça (MJ); Ministério da 

Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (MAPA); Ministério da Defesa (MD); Ministério 

da Educação (ME); Ministério das Cidades (MC). 

II - Presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 

III - Presidentes das seguintes Instituições: 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) 

Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 

Na prática o Conmetro é quem estabelece as políticas e diretrizes voltadas à 

metrologia, à normalização e à avaliação da conformidade no Brasil (Inmetro, 2015b). Seus 

Comitês Assessores são abertos à sociedade, para a participação de entidades representativas 

das áreas acadêmica, industrial, comercial e outras atividades interessadas na questão da 

metrologia, da normalização e da avaliação da conformidade no Brasil e são estes comitês que 

propõem as políticas e diretrizes que, se aprovadas pelos membros, serão adotadas pelo 

Conmetro. 

De acordo com Inmetro (2015b) os seguintes Comitês Assessores fazem parte da 

estrutura do Conmetro: 

 CBAC: Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade;  

 CBM: Comitê Brasileiro de Metrologia;  

 CBN: Comitê Brasileiro de Normalização;  

 CCAB: Comitê Codex Alimentarius do Brasil;  

 CBTC: Comitê Brasileiro de Coordenação de Barreiras Técnicas ao Comércio;  

 CBR: Comitê Brasileiro de Regulamentação;  

 CPCon: Comissão Permanente dos Consumidores  

 Comitê Gestor do Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida 
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O CBAC tem por atribuição estruturar para a sociedade um sistema de avaliação da 

conformidade harmonizado internacionalmente na proposição de princípios e políticas a 

serem adotados no âmbito do Sistema Brasileiro de Avalição da Conformidade (SBAC) e por 

sua proposição o Conmetro designou o Inmetro como o órgão responsável por desenvolver, 

no Brasil, Programas de Avaliação da Conformidade, com o assessoramento de comissões 

técnicas especialmente constituídas (Inmetro, 2012a). Através da Resolução n.º 4, de 02 de 

dezembro de 2002, do Conmetro, foram estabelecidas, no âmbito do Sinmetro, as diretrizes de 

funcionamento, acompanhamento e avaliação do Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade – SBAC, subsistema do Sinmetro, que visa formular e executar a política 

nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos 

industriais (CONMETRO, 2002). 

3.1.2  INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA – INMETRO. 

O Inmetro é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior criado através da Lei Federal nº 5.966/ 1973 que no âmbito de 

sua ampla missão institucional visa fortalecer as empresas nacionais, aumentando a sua 

produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de 

produtos e serviços (INMETRO, 2012b).  

A administração pública no Brasil divide-se em direta e indireta. No âmbito do 

Executivo Federal, a primeira é composta pela Presidência da Republica, os ministérios e as 

secretarias especiais. Já a administração indireta é composta por órgãos com personalidade 

jurídica própria, mas que desempenham funções do Estado de maneira descentralizada e em 

todas as esferas – federal, estadual, distrital e municipal (BRASIL, 2012). O Inmetro é uma 

autarquia federal e enquadra-se no conceito de administração indireta. 

O Inmetro, por meio da Diretoria de Avaliação da Conformidade (Dconf), é o 

responsável pela gestão dos Programas de Avaliação da Conformidade (PAC), no âmbito do 

Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC. Seu negócio é implantar de forma 

assistida Programas de Avaliação da Conformidade de produtos, processos, serviços e 

pessoal, alinhados às políticas do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (Sinmetro) e às práticas internacionais, promovendo competitividade, concorrência 

justa e proteção à saúde e segurança do cidadão e ao meio ambiente (INMETRO, 2015b). 
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O Inmetro é o único órgão acreditador do Sinmetro, seguindo uma tendência 

internacional atual de apenas um acreditador por país ou economia e baseia sua acreditação 

nas normas e guias da ABNT, Copant, Mercosul e nas orientações do IAF, ILAC, IATCA e 

IAAC, principalmente. (INMETRO, 2015b). Isso representa uma importante responsabilidade 

à Instituição, voltada ao reconhecimento nacional e internacional necessário à credibilidade 

dos processos adotados para a acreditação. 

Em sua essência, desde sua criação em 1973, percebe-se que o Inmetro foi concebido 

com uma visão relativa à qualidade e normalização, visando à indústria nacional, porém sem 

estabelecer claramente os campos em que se limitavam sua atuação. A Lei n
o
 9.933, de 20 de 

dezembro de 1999, estabeleceu que o Conmetro é competente para expedir atos normativos e 

regulamentos técnicos, nos campos da Metrologia e da Avaliação da Conformidade de 

produtos, de processos e de serviços e que o Inmetro é competente para elaborar e expedir 

regulamentos técnicos nas áreas que lhe forem determinadas pelo Conmetro (BRASIL, 1999). 

Em 2011, através da Lei nº 12.545, foram redefinidas as competências do Inmetro, 

incluindo a proteção da vida e da saúde humana, animal e vegetal e a proteção do meio 

ambiente às atribuições do Inmetro, como pode ser observado no texto da Lei: 

Artigo 3º - O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro), autarquia vinculada ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criado pela Lei no 5.966, 

de 1973, é competente para: 

.. 

IV - exercer poder de polícia administrativa, expedindo regulamentos 

técnicos nas áreas de avaliação da conformidade de produtos, insumos e 

serviços, desde que não constituam objeto da competência de outros órgãos 

ou entidades da administração pública federal, abrangendo os seguintes 

aspectos: 

 a) segurança; 

 b) proteção da vida e da saúde humana, animal e vegetal; 

 c) proteção do meio ambiente (grifo nosso); e 

 d) prevenção de práticas enganosas de empresas nacionais, aumentando 

a produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados ao comércio 

(BRASIL, 2011). 

O Inmetro possui alta credibilidade junto à população brasileira, como pode ser 

observado na pesquisa realizada em 2013, pelo próprio Inmetro, que aponta que das 64,9% 

pessoas que já ouviram falar do Inmetro e sabem de suas atividades, 86,9% dizem confiar na 

Instituição (INMETRO, 2013). O Gráfico 1 apresenta os dados desta pesquisa: 
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Gráfico  - Confiança no trabalho do Inmetro 

 

Fonte: Inmetro - (2013) 

 

3.1.2.1  COMPETÊNCIA LEGAL DO INMETRO EM PROTEGER O MEIO 

AMBIENTE 

A atuação do Inmetro na área de proteção do meio ambiente aparece como 

complementar à sua atividade de regulamentador, o que é totalmente pertinente considerando 

que todos os órgãos ligados ao governo tem a obrigação de proteger o meio ambiente, de 

acordo com Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981). 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) traz em seu artigo 225 o seguinte texto:  

‖Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações.‖ (BRASIL, 1988). 

A Política Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 1981) visa entre outros objetivos à 

compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do 

meio ambiente e do equilíbrio ecológico. A referida Lei estabelece que as atividades 

empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da 

Política Nacional do Meio Ambiente. Independente de qualquer ação do Inmetro os conceitos 

estabelecidos nas Leis devem ser seguidos tanto por empresas públicas quanto privadas, 
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porém torna-se inconcebível que um produto que ostente o Selo de Identificação do Inmetro 

não cumpra a legislação vigente.  

Ainda sobre as atribuições do Inmetro, a Resolução nº 03 de 1995 do Conmetro, 

determinou que a Instituição, em articulação com os diversos segmentos da sociedade, 

representados no Comitê Brasileiro de Certificação - CBC
5
 estabelecesse a estrutura de 

avaliação de conformidade no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação para a área de 

meio ambiente, segundo os padrões estabelecidos pela série de normas ISO 14.000 

(CONMETRO, 1995). Esta menção se faz importante considerando envolver questões ligadas 

ao meio ambiente no histórico da Instituição. 

Uma das considerações que motivaram a criação da Resolução Conmetro n
o
 03/1995 

mencionava a importância das normas ISO da série 14000 na competitividade das empresas 

instaladas o Brasil e, consequentemente, a necessidade de se dotar o País de uma estrutura de 

avaliação de conformidade na área ambiental, para atender aos novos requisitos pelo mercado 

internacional, argumento que se mantem atual até os dias de hoje. 

3.2  AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

O conceito utilizado pelo Inmetro para avaliação da conformidade é de um processo 

sistematizado, devidamente acompanhado e avaliado, de forma a propiciar adequado grau de 

confiança de que um produto, processo ou serviço, ou ainda um profissional, atende a 

requisitos pré-estabelecidos em normas e regulamentos técnicos com o menor custo para a 

sociedade (CONSELHO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E 

QUALIDADE INDUSTRIAL – CONMETRO, 2002). De acordo com Fernandes (2011) a 

avaliação da conformidade, tratada sistemicamente, lança mão de tradicionais técnicas de 

gestão da qualidade, como inspeções, ensaios, amostragem e auditorias, para analisar o 

atendimento a requisitos pré-estabelecidos em normas e regulamentos, para cada produto, 

processo, serviço ou profissional em avaliação. 

                                                           

 
5
 O Comitê Brasileiro de Certificação (CBC) e o Comitê Nacional de Credenciamento (Conacre) foram extintos 

em 2001 sendo substituídos pelo CBAC (Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade (Inmetro, 2015a).  
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A norma ABNT NBR ISO/ IEC 17000 - Avaliação da conformidade – Vocabulário e 

princípios gerais – apresenta o conceito de avaliação da conformidade como a demonstração 

de que requisitos especificados relativos a um produto, processo, sistema, pessoas ou 

organismos são atendidos (ABNT, 2009). O Inmetro desenvolve, implementa e coordena 

Programas de Avaliação da Conformidade, de caráter voluntário ou compulsório, atendendo 

demandas específicas da sociedade por aspectos voltados principalmente à segurança no uso 

do produto, à saúde do consumidor, à proteção do meio ambiente, ao desempenho e à 

conformidade quanto à aspectos específicos do objeto certificado. 

3.2.1  MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

O processo de avaliação da conformidade de um objeto necessita de métodos que 

demonstrem que os requisitos especificados num determinado PAC foram cumpridos. Na 

aplicação destes métodos considera-se que o fornecedor é a primeira parte, o comprador é a 

segunda parte e qualquer outra organização que não tem nenhum interesse comercial na 

transação é uma terceira parte (ISO, 2010).  

Segundo INMETRO (2015) para elaboração de um PAC é necessário levar em 

consideração diversos aspectos relacionados às características do produto, processo ou serviço 

avaliado, como o risco oferecido em um eventual acidente de consumo, o impacto e a 

frequência da falha, o volume de produção, a velocidade do aperfeiçoamento tecnológico no 

setor, o porte dos fabricantes envolvidos, a dispersão geográfica, o impacto sobre a 

competitividade do produto, o grau de dificuldade de seu acompanhamento no mercado, entre 

outros.  

Os principais mecanismos de avaliação da conformidade praticados no Brasil são: a 

certificação, a declaração da conformidade do fornecedor, a inspeção e o ensaio (INMETRO, 

2015b) motivo pelo qual serão detalhados a seguir. 

3.2.1.1  CERTIFICAÇÃO 

A certificação de produtos aparece como uma das principais ferramentas adotadas 

pelo Inmetro na avaliação da conformidade de produtos industriais sendo também adotada em 

Programas de rotulagem ambiental existentes no mundo. A certificação de produtos é a 

definida pela norma ABNT ISO 17067:2013 - Avaliação da conformidade - Fundamentos 
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para certificação de produtos e diretrizes de esquemas para certificação de produtos - como 

sendo a avaliação e a atestação por uma terceira parte imparcial de que o atendimento dos 

requisitos especificados foi demonstrado para determinado objeto (ABNT, 2013). 

É através dos organismos acreditados, responsáveis pela condução do processo de 

avaliação da conformidade de produtos, sistemas da qualidade, pessoal e meio ambiente, tanto 

nas áreas voluntária e compulsória, que o Inmetro viabiliza a certificação no Brasil 

(INMETRO, 2015). Estes organismos são entidades públicas, privadas ou mistas, nacionais 

ou estrangeiras, situadas no Brasil ou no exterior, sem fins lucrativos e que demonstraram 

competência técnica e organizacional para aquelas tarefas (INMETRO, 2015). Importante 

salientar que estes organismos operam em bases semelhantes aos organismos estrangeiros, 

utilizando normas e guias ABNT, Copant, Mercosul, ISO/IEC e as recomendações do IAF, 

IATCA e IAAC, principalmente (INMETRO, 2015). No caso da certificação de objetos 

regulamentados pelo Inmetro, os Programas de Avaliação da Conformidade são publicados 

através de Portarias que servem de base para a acreditação dos organismos que serão os 

responsáveis pela certificação propriamente dita. Estes organismos são os responsáveis, 

quando definido em Portaria, pela condução do processo de avaliação da conformidade e 

influenciam diretamente a credibilidade do Inmetro fazendo com que o processo de 

acreditação seja um fator crucial para que os objetivos pretendidos sejam obtidos. 

Vários são os modelos de certificação que podem ser adotados para a certificação de 

produtos, e de acordo com Inmetro (2015b), a escolha por um determinado modelo depende 

do produto, do processo produtivo, das características da matéria prima, de aspectos 

econômicos e do nível de confiança necessário, entre outros fatores. No Anexo A podem ser 

observados os modelos adotados pelo Inmetro para a certificação de produtos. 

3.2.1.2  DECLARAÇÃO DA CONFORMIDADE DO FORNECEDOR 

De acordo com Inmetro (2015b) a Declaração de Conformidade do Fornecedor é 

uma intervenção mais branda e menos onerosa nas relações de consumo, já que a interferência 

externa (terceira parte) é eliminada. A declaração de conformidade do fornecedor é um 

mecanismo de avaliação aplicado a produtos, processos ou serviços que ofereçam de médio a 

baixo risco à saúde e segurança do consumidor e do meio ambiente (INMETRO, 2015b).  
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O Vocabulário Inmetro de Avaliação da Conformidade define Declaração da 

Conformidade do Fornecedor como o procedimento pelo qual um fornecedor garante, por 

escrito, que um produto está em conformidade com os requisitos especificados (INMETRO, 

2015). É uma avaliação de primeira parte. 

Segundo ISO (2010) a declaração da conformidade do fornecedor pode ter a forma 

de um anúncio ou folheto descrevendo as características de um produto ou pode ser 

incorporada em um documento formal que estabeleça a identificação do fornecedor e do 

produto.  

A utilização deste tipo de metodologia na avaliação da conformidade deve estar 

condicionada a avaliação dos riscos associados ao objeto, como por exemplo, a frequência de 

acidentes e a constatação de práticas enganosas ao consumidor e tornam-se necessárias ações 

mais intensificadas de avaliação no mercado, particularmente através da verificação da 

conformidade, que consiste em retirar, em geral do mercado, de forma a verificar se estão 

chegando ao mercado tal como declarados (INMETRO, 2015b). 

3.2.1.3  INSPEÇÃO 

De acordo com a ISO ABNT NBR 17000 - Avaliação da conformidade - 

Vocabulário e princípios gerais, a definição de inspeção é a seguinte:  

Inspeção - Exame de um projeto de produto, produto, processo ou instalação 

e determinação de sua conformidade com requisitos específicos, ou, com 

base no julgamento profissional, com requisitos gerais.  

Nota: A inspeção de um processo pode incluir a inspeção de pessoas, 

instalações, tecnologia e metodologia (ABNT, 2005). 

Nesta definição deve ser destacado o trecho ―com base no julgamento profissional‖ 

que expressa que a inspeção é altamente dependente do conhecimento dos profissionais que a 

executam. Algumas atividades de inspeção estão estritamente alinhadas com as atividades de 

ensaio; outras podem estar estritamente associadas com atividades de certificação (e 

particularmente a certificação de produtos); enquanto outras inspeções são atividades 

autônomas, sem qualquer relação a ensaio e certificação (INMETRO, 2015b). 
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3.2.1.4  ENSAIO 

O Inmetro (2015b) define ensaio como a determinação de uma ou mais 

características de um objeto submetido à avaliação da conformidade, de acordo com um 

procedimento (INMETRO, 2015a). Com isso, os ensaios são associados a outros mecanismos 

de avaliação da conformidade, em particular à inspeção e à certificação para a comprovação 

do cumprimento de um determinado requisito. 

É uma atividade de determinação, ou seja, realizada para obter informações 

completas relativas ao atendimento dos requisitos especificados pelo objeto de avaliação da 

conformidade ou sua amostra (ISO, 2010). Os ensaios representam a verificação através de 

métodos padrões dos requisitos estabelecidos no PAC. 

3.2.2  PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO 

O Inmetro adota o termo Programa de Avaliação da Conformidade (PAC) para o 

conjunto de documentos que define os requisitos a serem atendidos pelo o objeto em 

avaliação, de forma sistêmica e formalmente atestada, propiciando adequado grau de 

confiança na conformidade, com o menor custo benefício para a sociedade. Um Programa de 

Avaliação da Conformidade é composto pelos documentos que contém o RAC – Requisitos 

de Avaliação da Conformidade e os RTQ – Requisitos Técnicos da Qualidade (INMETRO, 

2015). 

A ISO utiliza o termo ―esquema de avaliação da conformidade‖ quando se refere a 

um grupo de objetos específico que possuindo características suficientemente similares de que 

o mesmo conjunto de regras e procedimentos pode ser realizado sob a mesma gestão de 

avaliação da conformidade com o mesmo conjunto de requisitos especificados (ABNT 2009) 

Embora o termo ―Programa‖ possa representar algo mais amplo envolvendo outras 

ações complementares à avaliação da conformidade, como campanhas educativas, ações de 

implementação ou de incentivo, é importante salientar que na prática o termo utilizado pelo 

Inmetro tem a mesma conotação que o termo ―Esquema‖ adotado pela ISO. 

De acordo com a Lei 12.545/21011, o Inmetro é competente para expedir 

regulamentos técnicos na área de avaliação da conformidade de produtos, insumos e serviços, 

desde que não constituam objeto da competência de outros órgãos ou entidades da 
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administração pública federal (BRASIL, 2011). Um regulamento técnico gerado por uma 

instituição governamental gera uma obrigação a ser cumprida, tornando-o compulsório, como 

pode ser observado na definição adotada pelo Inmetro para regulamento técnico: 

Regulamento técnico: documento aprovado por órgãos governamentais em 

que se estabelecem as características de um produto ou dos processos e 

métodos de produção com eles relacionados, com inclusão das disposições 

administrativas aplicáveis e cuja observância é obrigatória. (INMETRO, 

2015).  

O Inmetro também elabora Programas de Avaliação da Conformidade de cunho 

voluntário, onde os requisitos estipulados não são obrigatórios. A adesão voluntária de uma 

organização a um Programa dessa natureza ocorre principalmente devido ao apelo de 

confiança que o consumidor reconhece num produto que ostenta o Selo de Identificação da 

Conformidade da autarquia. Para Almeida (2010) muitos países têm utilizado programas 

voluntários para melhorar a proteção ambiental, e classificam as iniciativas unilaterais como 

―iniciativas conduzidas pelo mercado‖, onde uma das principais motivações para o uso de 

instrumentos voluntários a redução em potencial dos custos de implementação de padrões 

ambientais, por meio da flexibilidade e dos incentivos para as inovações. 

No Inmetro o processo operacional de desenvolvimento, aperfeiçoamento e 

implementação de Regulamentação Técnica e Programas de Avaliação da Conformidade é 

desempenhado pela Diretoria de Avaliação da Conformidade - Dconf, e são desenvolvidos 

principalmente pela Divisão de Regulamentação Técnica e Programas de Avaliação da 

Conformidade - Dipac.  

A atuação dos profissionais do Inmetro para o desenvolvimento, aperfeiçoamento e 

implementação de Regulamentação Técnica e Programas de Avaliação da Conformidade é 

regida por normas internas que deixam claros os objetivos básicos dos PAC de prover 

confiança à sociedade, promover a inovação e a competitividade, além de harmonizar as 

relações de consumo, como pode ser observado na razão de ser do processo operacional do 

Inmetro: 

Prover confiança à sociedade brasileira nos produtos, processos, serviços ou, 

ainda, nos profissionais, promovendo a harmonização das relações de 

consumo, a inovação e a competitividade do País, por meio do 

desenvolvimento, aperfeiçoamento e implementação de Regulamentação 

Técnica e Programas de Avaliação da Conformidade, com foco na 

segurança, saúde, meio ambiente, conformidade, sustentabilidade ou 
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desempenho, em alinhamento às boas práticas internacionais e buscando o 

equilíbrio na relação custo-benefício (INMETRO, 2014). 

A norma interna
6
 do Inmetro que rege o desenvolvimento, aperfeiçoamento e 

implementação de Regulamentação Técnica e Programas de Avaliação da Conformidade 

prevê que deve ser avaliada a base normativa existente, procurando-se averiguar a existência 

de requisitos que sejam essenciais sob a ótica da saúde, da segurança, do meio ambiente e de 

prevenção de práticas enganosas de comércio, sendo que outros requisitos podem ser 

incluídos quando o objetivo do Regulamento Técnico ou Programa de Avaliação da 

Conformidade assim definir (INMETRO, 2014). Ao se adotar normas técnicas nacionais e 

internacionais na definição de requisitos de Programas de Avaliação da Conformidade agrega-

se transparência e confiabilidade, considerando a ampla discussão que este tipo de documento 

adota em seu processo de desenvolvimento. O Inmetro, através das equipes designadas para a 

condução do processo, tenta o envolvimento dos diferentes atores envolvidos na sociedade no 

processo de criação e aperfeiçoamento dos PAC, tanto buscando conhecimentos técnicos e 

operacionais quanto buscando impactos que possam afetar diretamente a sociedade sempre 

com total transparência em seus atos. 

Após a obtenção do Selo de Identificação da Conformidade o Inmetro realiza 

acompanhamentos no mercado que incluem as atividades de Fiscalização e Verificação da 

Conformidade, e que são definidas da seguinte forma: 

Fiscalização Modalidade de acompanhamento no mercado, dotada de poder 

de polícia administrativa, executada pelo Inmetro ou por entidades públicas 

por ele delegadas, os Órgãos Delegados, constituintes da RBMLQ-I, a partir 

de orientações definidas previamente pelo Inmetro, feita por meio de 

inspeção visual da presença do Selo de Identificação da Conformidade e/ou 

da Etiqueta das informações/marcações obrigatórias, que devem estar 

visíveis, legíveis e indeléveis, bem como das não conformidades aparentes 

facilmente identificáveis exigidas para objetos regulamentados ou com a 

conformidade avaliada compulsoriamente. (Fonte: Inmetro, 2015b) 

Verificação da conformidade Modalidade de acompanhamento no 

mercado, que consiste na realização de ensaios em amostras do objeto 

regulamentado. (Fonte: Inmetro, 2015b) 

Na prática a fiscalização atua na indústria e no comércio buscando por produtos 

irregulares e, a verificação da conformidade realizando coleta de amostras dos produtos 

                                                           

 
6
 NIT DIPAC Número 02 - Desenvolvimento, Aperfeiçoamento e Implementação de Regulamentação Técnica e 

Programas de Avaliação da Conformidade (Documento interno do Inmetro) 
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abrangidos por PAC ou regulamentos do Inmetro e enviando-as aos laboratórios acreditados, 

que verificam se essas amostras estão de acordo com a regulamentação vigente (INMETRO, 

2012h). Note-se que tanto a Fiscalização quanto a Verificação da Conformidade abrangem 

apenas produtos abrangidos por regulamentos ou PAC compulsórios do Inmetro, ou seja, 

PAC voluntários não fazem parte do escopo de fiscalização ou verificação da conformidade. 

Outra ferramenta de controle utilizada pelo Inmetro é o registro de objeto que é 

obrigatório para alguns PAC compulsórios cuja lista esta sendo gradativamente ampliada. 

Registro de objeto é o ato pelo qual o Inmetro autoriza a comercialização de um produto ou 

serviço e a utilização do selo de identificação da conformidade e, consequentemente, a 

comercialização do produto ou serviço (INMETRO, 2016). Este registro permite ao Inmetro 

suspender a concessão do selo e consequentemente a comercialização de um produto ou 

serviço imediatamente após a verificação de alguma irregularidade. 

3.2.3  SELOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO 

De acordo com o vocabulário Inmetro de Avaliação da Conformidade, marca da 

Conformidade é a forma de evidenciar a conformidade de um objeto submetido a um processo 

de Avaliação da Conformidade (INMETRO, 2015), sendo um Selo de Identificação da 

Conformidade uma das marcas da conformidade do Inmetro. 

Quanto à utilização dos Selos de Identificação da Conformidade é importante 

considerar as disposições contidas na Portaria Inmetro nº 274/2014 (INMETRO, 2014), que 

apresentam os elementos que o compõem e a forma como devem ser utilizados: 

I - Os selos possibilitam a caracterização da natureza da avaliação (segurança, 

saúde, desempenho e meio ambiente), o mecanismo de avaliação utilizado 

(certificação de terceira parte e declaração do fornecedor) e o campo da 

avaliação da conformidade (compulsória ou voluntária).  

II - A administração desses selos é de incumbência da Diretoria de Avaliação da 

Conformidade (Dconf), cabendo-lhe o dever de zelar pelo uso correto e de coibir 

o uso ilícito.  

III - A forma de aplicação e o uso dos selos devem observar as regras e 

procedimentos estabelecidos nesse Regulamento e nos documentos dos 

Programas de Avaliação da Conformidade aplicáveis a cada caso.  

IV - A autorização do uso dos Selos de Identificação da Conformidade é 

coordenada pela Dconf, só podendo ser aplicados nos produtos e/ou embalagens 

dos produtos com conformidade avaliada, cuja avaliação da conformidade seja, 

de forma compulsória ou voluntária, decorrente de Programas de Avaliação da 

Conformidade estabelecidos pelo Inmetro. (INMETRO, 2014) 
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A associação dos Selos de Identificação da Conformidade a produtos, processos, 

pessoas ou serviços é uma concessão do Inmetro atrelada a requisitos definidos em Portarias 

específicas que regem esta concessão. A Figura 7 apresenta alguns dos Selos de Identificação 

da Conformidade do Inmetro. Note-se que estes selos não representam nenhum PAC 

específico, e através da imagem do Selo Segurança e Desempenho percebe-se a possibilidade 

de num selo dois focos diferentes estarem representados. 

Figura  – Selos de Identificação da Conformidade do Inmetro 

 

Fonte: Inmetro (2014) 
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3.2.3.1  Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro para o Meio 

Ambiente 

Na Portaria Inmetro 274/2014 (INMETRO, 2014) há selos que se referem 

especificamente ao meio ambiente (Figura 8) e que já haviam sido apresentados na sua 

precursora, a Portaria Inmetro nº 073/2006. 

A Figura 8 destaca os Selos de Identificação da Conformidade do Inmetro para o 

Meio Ambiente existentes atualmente, na versão tradicional e compacta, para PAC 

compulsórios e voluntários. Note-se o tamanho e a posição da logomarca do Inmetro e a do 

Organismo de Certificação Acreditado entre as versões Compulsório e Voluntário. A razão de 

ser da inversão de posição e diferença de tamanho é dar maior destaque ao Inmetro na versão 

compulsória e ao Organismo Acreditador na versão voluntária. 

Figura – Selos de Identificação da Conformidade do Inmetro para o Meio Ambiente. 

 
Fonte: INMETRO (2015) 

3.2.4  PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM. 

O Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), coordenado pelo Inmetro, fornece 

informações ao consumidor sobre o desempenho dos produtos, principalmente quanto à 

eficiência energética (INMETRO, 2015). Os produtos abrangidos pelo PBE incluem 

automóveis, edificações, eletrodomésticos como refrigeradores, fogões, fornos micro-ondas, 

aquecedores a gás e máquinas de lavar roupas. Os produtos são ensaiados em laboratórios e 

recebem etiquetas com faixas coloridas que os diferenciam através de uma classificação que 

vai da mais eficiente (A) a menos eficiente (de C até G, dependendo do produto) (INMETRO, 

2015). As etiquetas também são formas de ostentação da avaliação da conformidade para o 

consumidor, e a Figura 9 exemplifica uma das etiquetas do PBE.  
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Em sua essência, o foco do PBE é o desempenho visando à economia de energia 

(elétrica e de combustíveis). Em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, 

IBAMA, o Inmetro concede um selo com foco no combate a poluição sonora, orientando o 

consumidor a escolher eletrodomésticos mais silenciosos e consequentemente estimulando os 

fabricantes a produzirem produtos com níveis de ruídos menores (INMETRO, 2015c). 

Importante salientar que apesar do foco principal ser desempenho energético, questões 

relativas à segurança costumam estar associadas aos Programas. 

Figura  – Etiqueta para fogões a gás utilizada no Programa Brasileiro de Etiquetagem 

 

Fonte: INMETRO, 2012k 

A questão ambiental esta intimamente ligada ao PBE, considerando que o consumo 

consciente de energia é altamente impactante ao meio ambiente. O PBE veicular, por 

exemplo, além de classificar os modelos quanto à eficiência energética mostra outras 

informações, como a autonomia em quilometro por litro de combustível na cidade e na 

estrada, e a emissão de dióxido de carbono (CO2), que é um dos gases responsáveis pelo efeito 

estufa. No caso específico dos Programas de etiquetagem com foco na classificação de 

eficiência energética, sua importância está ligada às metas brasileiras de economia de energia 

(INMETRO, 2015). No site do Inmetro são disponibilizadas as tabelas de eficiência 

energética dos produtos avaliados e cuja relação encontra-se no Anexo B. 
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3.3  MEIO AMBIENTE 

O conceito de meio ambiente evoluiu ao longo do tempo, incorporando aspectos 

tornando-o mais amplo de acordo com os propósitos para os quais suas definições são 

utilizadas, motivo pelo qual é necessário estabelecer uma definição que atenda os objetivos 

desta pesquisa, que é voltada aos trabalhos do Inmetro. 

De acordo com Geraldinho (2009) o uso da expressão meio ambiente, quando se 

considera sua etimologia, pode ser considerado redundante, já que é composto por dois termos 

que significam a mesma coisa: 

Etimologicamente, os termos meio e ambiente são sinônimos. O primeiro 

provém do francês milieu sendo mi traduzido por meia milha ou centro e lieu 

por lugar. Ou seja, as coisas próximas que me envolvem. Ambiente, por sua 

vez, é composta de dois vocábulos latinos, a preposição amb que seria ao 

redor, à volta; e o verbo ire (relativo ao nosso verbo ―ir‖) que se funde como 

ambire. Se quisermos ver uma diferença, esta se daria no esforço de 

interpretar o ambiente como dependente de um sujeito, já que só um sujeito 

pode ir e agir (GERALDINO, 2009). 

Os mesmos aspectos são abordados por Silva (2009) quando comenta que o uso da 

expressão meio ambiente é redundante e afirma que em países como Itália e Portugal utiliza-

se apenas a palavra ambiente com o mesmo significado utilizado no Brasil. Na língua inglesa 

a palavra environment é definida da seguinte forma, possuindo significação semelhante à 

adotada no Brasil: 

Todos os elementos químicos, biológicos e condições físicas que atuam 

juntos em um organismo ou em uma comunidade influenciando o seu 

crescimento e o desenvolvimento ecológico. Solo, ar, água, clima, flora e 

fauna, nível de ruído e poluição são todos os componentes do ambiente 

(THE FREE DICTIONARY ON LINE, 2015- TRADUÇÃO NOSSA). 

A língua espanhola adota os dois termos para representar o conceito adotado no 

Brasil, O CENTRO DE INFORMACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (2000) conceitua o 

médio ambiente como o ―conjunto de todas as coisas que nos rodeiam‖. 

Numa abordagem técnica, voltada à avaliação de sistemas de gestão ambiental, a 

norma ABNT NBR ISO 14001:2015 - Sistemas da gestão ambiental – Requisitos com 

orientações para uso apresenta uma definição do conceito de meio ambiente sucinta, porém 

abrangente, que considera não apenas o que ―nos‖ rodeia, mas ―todas‖ as influências que são 

exercidas sobre ―todos‖ os seres vivos: 
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Meio ambiente: circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo 

ar água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-

relações. 

NOTA 1 Circunvizinhança pode se estender de dentro de uma organização 

para os sistemas local, regional e global. 

NOTA 2 Circunvizinhanças podem ser descritas em termos de 

biodiversidade, ecossistemas, clima ou outras características. (ABNT, 

2015b) 

O conceito legal de meio ambiente, de acordo com o art. 3º da Lei nº. 6.938/81 

(BRASIL, 1981), que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente insere as questões 

legais (leis) dentro do conceito de meio ambiente, aspectos que na norma ISO 14001 não são 

tão evidentes: 

Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas 

as suas formas (BRASIL 1981).  

De acordo com a Resolução nº 306/2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente - 

Conama, órgão máximo brasileiro que dispõem sobre meio ambiente dentro da estrutura 

governamental, inseriu-se na definição adotada pela Política Nacional de Meio Ambiente as 

interações sociais, culturais e urbanísticas: 

Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influência e interações de 

ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas (CONAMA, 2002). 

3.4  SUSTENTABILIDADE 

Considerando que o tema sustentabilidade por vezes confunde-se com o termo meio 

ambiente torna-se necessário o entendimento de seus conceitos e abordagens. Segundo 

Oliveira et al (2012) o termo ―sustentabilidade‖ surgiu em 1987 quando foi apresentado 

oficialmente na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), da 

Organização das Nações Unidas (ONU), e é definido como ―a capacidade de satisfazer as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem 

suas próprias necessidades‖ (CMMAD, 1991). Além de incluir a possibilidade de uma 

geração futura utilizar na mesma proporção um recurso utilizado pela população atual, o 

desenvolvimento econômico sustentável segue as diretrizes da equidade social e engloba 

políticas de combate à pobreza e diminuição de desigualdades (CHAY, P et al., 2003). Em 

geral, as avaliações de sustentabilidade são usualmente realizadas em três dimensões: 

ambiental, social e econômica, conforme o modelo Triple Bottom Line (TBL) proposta por 
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Elkington (LEITE et al., 2011). Esse modelo considera aspectos econômicos, sociais e 

ambientais, foi proposto como uma forma de medir o desempenho organizacional das 

empresas, acrescentando medidas sociais e de meio ambiente, além das medidas econômicas. 

Mikhailova (2004) afirma que há diversas interpretações do conceito sustentabilidade 

que foram elaboradas de acordo com a área e os objetivos dos estudos desenvolvidos, o que 

levou à ampliação excessiva de seu significado. Isto vem ao encontro de Acselrad (1999) que 

afirma que a suposta imprecisão do conceito de sustentabilidade sugere que não há ainda 

hegemonia estabelecida entre os diferentes discursos.  

Segundo Duarte (1997) três aspectos devem ser considerados na busca do 

desenvolvimento sustentável: justiça social, controle populacional e tecnologia apropriada, 

onde cada um desses aspectos envolve inúmeros obstáculos a serem vencidos. O atendimento 

a demandas sócio ambientais pode, em algumas situações, até mesmo representar conflito 

com a proteção do meio ambiente, comprometendo a eficácia de instrumentos de 

planejamento e gestão (CHAMY et al., 2003). 

De acordo com Mikhailova (2004) a opinião dominante do conceito de 

sustentabilidade pode e deve ser considerada a luz da abordagem transdisciplinar e qualquer 

mudança positiva de desenvolvimento passou a ser considerada como transição na direção da 

sustentabilidade, sendo que os esforços para construir um modo de vida verdadeiramente 

sustentável requerem a integração de ações em três áreas-chave: crescimento e equidade 

econômica, conservação de recursos naturais e do meio ambiente e desenvolvimento social. 

3.4.1  ATUAÇÃO DO INMETRO NO TEMA SUSTENTABILIDADE 

A atuação do Inmetro em relação ao tema Sustentabilidade, por envolver aspectos 

ambientais, pode ser utilizada como um referencial, motivo pelo qual é abordada a seguir. 

A Portaria Inmetro nº 317/2012 aprovou a Instrução Normativa contendo requisitos 

gerais de sustentabilidade para processos produtivos, de caráter orientativo e de adoção 

voluntária, com o objetivo de oferecer uma plataforma contemplando princípios, critérios e 

indicadores de sustentabilidade, visando estimular a melhoria do desempenho de processos 

produtivos quanto aos aspectos ambientais, sociais e econômicos (INMETRO, 2012j). O 

conceito de sustentabilidade adotado neste documento envolve o cumprimento de sete 

princípios que envolvem aspectos sociais, ambientais e econômicos: 
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Princípio 1 – Cumprimento da legislação. O critério adotado para o atendimento a 

este princípio envolve o cumprimento das legislações em todas as esferas de governo, 

municipal, estadual e federal. 

Princípio 2 – Gestão sustentável dos recursos naturais. A organização deve 

promover a gestão tanto dos recursos renováveis quanto dos não renováveis. 

Princípio 3 – Preservação, conservação e recuperação da biodiversidade. A 

organização deve buscar diminuir os impactos de suas atividades sobre a fauna e a flora.  

Princípio 4 – Melhoria e Manutenção da Qualidade Ambiental. A organização 

deve promover a conservação do solo, água e ar. 

Princípio 5 – Valorização e bem estar dos trabalhadores. A organização deve 

promover o bem estar e a valorização de seus trabalhadores. 

Princípio 6 – Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que 

se inserem as atividades da organização. A organização deve promover o desenvolvimento 

das regiões onde se insere minimizando impactos sociais, econômicos e ambientais. 

Princípio 7 – Promoção da inovação tecnológica. A organização deve promover o 

desenvolvimento tecnológico visando à sustentabilidade. 

Através da Portaria Inmetro n.º 314, de 30 de junho de 2015, foi instituída pelo 

Inmetro a certificação voluntária da sustentabilidade do processo produtivo de couro, com 

base na norma ABNT NBR 16296:2014 - Couro – Princípios, critérios e indicadores para 

produção sustentável (INMETRO, 2015). O selo é concedido de acordo com o percentual de 

atendimento mínimo dos indicadores de sustentabilidade estipulados na norma ABNT NBR 

16296:2014, e de cada dimensão, incluindo necessariamente, os critérios obrigatórios. A 

referida Portaria possibilita a certificação do processo produtivo do couro e consequentemente 

a utilização de um dos 04 selos de sustentabilidade, que são mostradas na Figura 10: Bronze 

(50% de atendimento), Prata (75% de atendimento), Ouro (90% de atendimento) e Diamante 

(100% de atendimento): 

Salienta-se que a Portaria Inmetro nº 314/2014 traz requisitos baseados apenas na 

norma ABNT NBR 16296:2014 - Couro – Princípios, critérios e indicadores para produção 

sustentável e não faz referência a Portaria Inmetro nº 317/2012, que trata especificamente 
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sobre sustentabilidade (INMETRO, 2014). A aplicação direta do selo de sustentabilidade para 

o processo produtivo do couro com base numa norma ISO certamente foi um fator facilitador 

para a concepção do Programa e provavelmente não foi referenciada a portaria Inmetro que 

trata de sustentabilidade pelo fato de existir uma norma específica que trata do processo 

produtivo do couro.  
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Fonte: INMETRO, 2015 

Não foram localizadas, nos Programas de Avaliação da Conformidade do Inmetro 

referências a Portaria Inmetro nº 317/2012 que trata especificamente sobre a sustentabilidade. 

3.5   INTERESSE DO CONSUMIDOR PELO MEIO AMBIENTE 

A Confederação Nacional das Indústrias (CNI) divulgou em dezembro de 2014 uma 

pesquisa realizada com 15.414 entrevistados em 727 municípios brasileiros das cinco regiões 

brasileiras. Segundo os dados apresentados 72% dos entrevistados levam em consideração no 

momento da compra o consumo energético de produtos eletrodomésticos e eletrônicos, porém 

48% dos entrevistados não levam em conta se o produto prejudica o meio ambiente. Por outro 

lado, dentre os entrevistados 50% afirmou estar disposto a pagar mais caro por produtos 

produzidos de forma ambientalmente correta, e 17% afirmaram que pagariam mais 

dependendo de quanto mais caro isso fosse. Este tipo de pesquisa indica a ideia de que a 

população possui uma consciência ambiental e que gostaria de comprar produtos menos 

agressivos ao meio ambiente, porém, na prática não possui ferramentas claras que auxiliem na 

Figura  - Selos de Sustentabilidade para o Processo Produtivo do Couro. 
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compra (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS, 2014). Os resultados 

reforçam o que Silva (2012) cita como uma nova perspectiva de compra, que além de 

valorizar as questões econômicas, o consumidor busca englobar uma maior quantidade de 

variáveis inerentes à oferta do produto. O Gráfico 2 mostra uma síntese da pesquisa. 

Gráfico - Consumidores dispostos a comprar produtos produzidos de forma 

ambientalmente correta 

 
Fonte: Confederação Nacional das Indústrias (2014) 

A escolha de produtos de acordo com atributos ambientais pode ser considerada o 

que Layrargues (2000) define como o ―consumidor verde‖, ou seja, aquele indivíduo que 

considera além da questão qualidade/preço, o meio ambiente como fator de decisão de 

compra, e assume que a sua escolha é o fator de predação ou preservação do ambiente, 

assumindo o ônus da responsabilidade ambiental à sociedade, não mais ao mercado ou 

Estado. 

Em 2012, uma pesquisa governamental sobre o assunto mostrou que os 49% 

entrevistados atribuíram a responsabilidade sobre os problemas ambientais para a esfera 

municipal, 44% para estadual e 37% para a esfera federal, e que quase metade da população 

classifica a atuação dessas esferas como ―ruim‖ e ―muito ruim‖, mostrando uma grande 

insatisfação (CRESPO, 2012). 

3.6  POSICIONAMENTO DAS EMPRESAS SOBRE O MEIO AMBIENTE 

A visão empresarial é fortemente influenciada pela sociedade. Layrargues (2000) 

comenta que, ao contrário do postulado referente à adesão empresarial voluntária ao pacto 
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ecológico, isso somente aconteceu como uma resposta aos condicionantes da legislação 

ambiental, das seguradoras, dos acionistas, das barreiras comerciais e da suposta pressão do 

consumidor, exigindo uma atuação empresarial mais responsável com o meio ambiente. 

Segundo Fenker (2014) para as empresas os custos ambientais vêm crescendo 

sistematicamente em função de exigências legais e sociais e por isso mesmo, sua 

identificação, mensuração, evidenciação e gestão passam a ser fator crítico de sucesso das 

empresas. Por outro lado, soluções que incluam a questão ambiental são desejos de uma 

parcela cada vez maior da sociedade, conforme mostram os dados apresentados no Gráfico 1 

com resultados da pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias - CNI e as empresas 

devem se adaptar para satisfazê-las. 

A visão de que as empresas devem desempenhar suas atividades visando atender 

necessidades sociais, e recebem autorização social para atuar, devendo ser eticamente 

responsáveis para corresponder aos anseios, crenças e valores desta mesma sociedade, 

consubstanciados no atendimento de suas aspirações maiores de qualidade de vida e garantia 

de futuro sustentável (FENKER, 2014) parece expressar de forma ampla um sentimento 

comum onde o consumidor cobra das empresas a responsabilidade por seus atos. Layrargues 

(2000) afirma que o mercado sozinho é insuficiente para alterar o comportamento das 

empresas em relação ao meio ambiente, o que nos sugere ser necessária a intervenção do 

Estado para que resultados efetivos relativos à preservação ambiental sejam alcançados. 

3.7  AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA DE PRODUTOS 

Faz-se necessário discorrer sobre a Avaliação do Ciclo de Vida de Produtos (ACV) 

uma vez que este é um dos principais métodos de avaliação de impactos ambientais adotados 

como referência quando se trata do tema meio ambiente. A norma ABNT NBR ISO 

14024:2004, que trata sobre rótulos ambientais, define impacto ambiental como qualquer 

modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das 

atividades, produtos ou serviços de uma organização (ABNT, 2004). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) define o ciclo de vida do produto 

como uma série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de 

matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final. Já a norma 

ABNT NBR ISO 14040:2009 - Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Princípios e 
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estrutura, define a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) como sendo a compilação e a avaliação 

das entradas e saídas e dos potenciais impactos ambientais de um produto ao longo do seu 

ciclo de vida (ABNT, 2009). 

A ACV é um instrumento de gestão ambiental que se aplica a um produto ou serviço 

específicos ou a um conjunto de produtos e serviços próximos substitutos de uma dada 

empresa (BARBIERI et al. 2009), motivo pelo qual parece ser um instrumento de 

fundamental importância ao ser considerado quando se propõem a avaliação da conformidade 

voltada ao meio ambiente. 

Apesar de várias iniciativas demonstrarem estar envolvidas na organização de dados 

sobre ACV, o Brasil encontra-se em estágio anterior em relação aos demais países 

(MORETTI, 2011). O uso de metodologias de ACV nos Programa de Avaliação da 

Conformidade voltado ao meio ambiente poderia contribuir para corrigir visões como a de 

Andrade et al. (2001) que cita que no Brasil as políticas públicas de meio ambiente 

concentram-se, geralmente no curtíssimo prazo, omitindo ou negligenciando os impactos 

ambientais de médio e longo prazo. 

Visando tornar o cenário favorável ao Brasil, o Governo Federal instituiu o Programa 

Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida (PBACV), que estabelece diretrizes no âmbito do 

Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Sinmetro, para dar 

continuidade e sustentabilidade às ações de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) no Brasil 

(INMETRO, 2012L). De acordo com a Resolução Conmetro nº 4 de 2010, o Programa visa 

apoiar o desenvolvimento sustentável, prevenção à poluição e a competitividade ambiental da 

produção industrial brasileira e a promover o acesso aos mercados interno e externo 

(COMETRO, 2010)q. 

O Programa Brasileiro de Ciclo de Vida, proposto pelo Conselho Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Conmetro, considerou a necessidade do 

desenvolvimento de métodos para melhor compreender e lidar com os diversos e possíveis 

impactos associados aos produtos e serviços, tanto na sua fabricação quanto no consumo 

(CONMETRO, 2010). 

Os resultados do ACV devem demonstrar que o desempenho ambiental está 

associado à obtenção de resultados mensuráveis da gestão de um produto, processo ou serviço 

em relação a seus aspectos e impactos ambientais (THE GLOBAL COMMISSION ON THE 
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ECONOMY AND CLIMATE, 2015). Para tanto é fundamental o estabelecimento das Regras 

de Categoria de Produtos (RCP), que apresentam um conjunto de informações fundamentais 

para a realização das Declarações Ambientais de Produto (DAP), específicos para cada 

produto. O Inmetro através da Portaria Inmetro n˚ 100 de 07 de março de 2016 dispôs sobre 

os requisitos gerais para a DAP no Brasil. 

3.8   POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Lei Federal nº 12.305/10 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), regulamentada pelo Decreto 7.404/10 (BRASIL, 2010) determinando que a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma 

individualizada e encadeada, abrange os fabricantes, os importadores, os distribuidores e 

comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos (BRASIL, 2010). É uma das ações governamentais mais 

concretas, atualmente em vigor no Brasil, com requisitos voltados ao meio ambiente que 

devem ser cumpridos pelas organizações. Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial ABDI (2012), a PNRS representa um marco para a sociedade brasileira no que toca 

à questão ambiental, com destaque para uma visão avançada na forma de tratar o lixo urbano. 

Traz uma concepção de vanguarda, ao priorizar e compartilhar, com todas as partes 

relacionadas ao ciclo de vida de um produto, a responsabilidade pela gestão integrada e pelo 

gerenciamento ambientalmente adequados dos resíduos sólidos. 

Siqueira (2012) comenta que para a efetivação da Lei é preciso que haja uma 

modificação de paradigmas e a quebra de alguns padrões comportamentais, até então 

arraigados em nossa cultura omissiva e permissiva, quanto ao manejo e gerenciamento de 

resíduos sólidos em todo o país. Siqueira (2012) também destaca que entre os princípios da 

nova Política Nacional de Resíduos Sólidos esta a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 

os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos. 

A Lei referida representa avanços significativos na forma como o país se posiciona 

em relação aos seus resíduos e vem enfrentando barreiras para sua efetivação, tanto politicas 

quanto econômicas. Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI 

(2012) a PNRS reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e 
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ações adotadas pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com 

Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas  gestão integrada e ao 

gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 

O artigo 31 da Lei 12305/2010 traz requisitos voltados à concepção do produto, 

buscando produtos que possam ser reciclados, gerem a menor quantidade de resíduos, e 

tragam informações para que o consumidor possa dar destino correto aos resíduos após o 

término da vida útil do produto (BRASIL, 2010): 

Art. 31. Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos e com vistas a fortalecer a 

responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que 

abrange: 

I - investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no 

mercado de produtos:  

a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem 

ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada; 

b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos 

possível; 

II - divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e 

eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos; 

III - recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, 

assim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, no 

caso de produtos objeto de sistema de logística reversa na forma do art. 33; 

IV - compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso 

com o Município, participar das ações previstas no plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos 

no sistema de logística reversa. (BRASIL, 2010) 

O artigo 32 da mesma Lei traz requisitos voltados à embalagem que deve possuir 

atributos que favoreçam a economia de recursos e a reciclagem (BRASIL, 2010): 

Art. 32.  As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem 

a reutilização ou a reciclagem.  

§ 1o Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam:  

I - restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do 

conteúdo e à comercialização do produto;  

II - projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável 

e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contêm;  

III - recicladas, se a reutilização não for possível.  

§ 2o O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem 

técnica ou econômica, não seja viável a aplicação do disposto no caput.  
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§ 3o É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele 

que:  

I - manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de 

embalagens;  

II - coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de 

embalagens ou produtos embalados, em qualquer fase da cadeia de 

comércio. (BRASIL, 2010) 

Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI (2012) o 

estabelecimento do sistema de logística reversa tem como principal virtude fortalecer o 

mercado da reciclagem no Brasil podendo trazer benefícios que vão além do impacto 

ambiental que se espera alcançar. O artigo 33 da Lei 12305/2010 traz obrigações voltadas ao 

sistema de logística reversa de alguns produtos (BRASIL, 2010): 

Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de 

forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos 

resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

de:  

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos 

cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as 

regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou 

regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e 

do Suasa, ou em normas técnicas;  

II - pilhas e baterias;  

III - pneus;  

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. (BRASIL, 2010) 

A ABDI (2012) reforça que além de estabelecer medidas como a erradicação dos 

lixões a céu aberto, a fiscalização de aterros sanitários e o incentivo à reciclagem de resíduos, 

a PNRS traz ainda diversos avanços, como a criação de instrumentos que reconhecem a 

potencial toxicidade de determinados tipos de resíduo e o estabelecimento da responsabilidade 

compartilhada entre indústria, comércio, usuários e poder público. 

3.9  COMÉRCIO INTERNACIONAL E MEIO AMBIENTE 

Questões ligadas ao comércio internacional devem ser consideradas no 

desenvolvimento de Programas de Avaliação da Conformidade, especialmente visando 

prevenir a criação de barreiras técnicas desnecessárias ao comércio internacional. Podemos 

entender o termo Barreiras Técnicas da seguinte forma:  
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Barreiras Técnicas são barreiras comerciais derivadas da utilização de normas ou 

regulamentos técnicos não transparentes ou não embasados em normas internacionalmente 

aceitas ou, ainda, decorrentes da adoção de procedimentos de avaliação da conformidade não 

transparentes e/ou demasiadamente dispendiosos, bem como de inspeções excessivamente 

rigorosas (INMETRO, 2012). 

Segundo Garrido (2004), o entendimento sobre barreiras técnicas é mais abrangente, 

pois não se considera somente, para fins práticos, como barreira técnica, aquela decorrente da 

intervenção direta do poder público do país importador, através da regulamentação técnica. 

Exigências dos compradores quanto ao cumprimento de normas, por exemplo, constituem-se 

em dificuldades de fato onde empresas importadoras criam seus próprios requisitos de 

avaliação da conformidade podendo ser até mais exigentes que o próprio governo. Estas 

exigências são utilizadas visando identificar falhas nos sistemas produtivos locais que sirvam, 

por exemplo, para evitar problemas na imagem da empresa (caso do bem estar animal, por 

exemplo) ou para servir de barganha em preços e negociações. 

Com o desenvolvimento de políticas tributárias que facilitam o comércio 

internacional alguns países passaram a buscar formas de proteger seus produtores locais sem 

violar os acordos firmados internacionalmente. A principal fórmula utilizada, por países 

desenvolvidos, foi a criação de barreiras não tarifárias, baseadas na adoção de regulamentos, 

normas e procedimentos de avaliação da conformidade para a comercialização de produtos. 

Tais regras normalmente beneficiam apenas os produtores locais, e criam dificuldades 

adicionais para estrangeiros não habituados às condições do mercado de destino.  

Os países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) estabeleceram, a 

partir da Rodada do Uruguai, o chamado acordo TBT (Technical Barriers to Trade) que , 

segundo Appleton (2003), tem a finalidade, de uma forma ampla, de assegurar que 

regulamentos técnicos, normas e procedimentos de avaliação de conformidade não criem 

obstáculos desnecessários ao comércio internacional, ao mesmo tempo em que fornece aos 

países membros a devida discricionariedade regulatória para proteger a vida e saúde humana, 

animal e vegetal, a segurança nacional, o meio ambiente, os consumidores além de outros 

interesses de políticas públicas. O Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT) da 

Organização Mundial do Comércio (OMC) estabelece que ―os elementos pertinentes a serem 

levados em consideração são, inter alia: a informação técnica e científica disponível, a 

tecnologia de processamento conexa ou os usos finais a que se destinam os produtos‖ 
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(INMETRO, 2012). O Acordo promove a troca tecnológica e estimula o desenvolvimento 

daqueles países menos favorecidos, que têm um incentivo para desenvolverem sua indústria 

local visando o atendimento de requisitos técnicos mais complexos. 

Questões ambientais envolvendo aspectos comerciais têm sido tratadas em eventos 

internacionais de líderes governamentais. Um dos mais importantes foi a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, promovida pelas Nações Unidas, 

no Rio de Janeiro em 1992, conhecida de maneira geral como Rio-92 ou Eco-92, evento cujo 

objetivo foi a celebração das diretrizes dominantes sobre a questão ambiental sob o manto da 

ideologia do Desenvolvimento Sustentável (OLIVEIRA, 2012). Vinte anos mais tarde, 

também no Rio de Janeiro, a Rio+20, reuniu Chefes de Estado e representantes de mais de 

180 países, porém com uma abordagem diferente, não apenas voltada à preservação ambiental 

mas visando a construção de uma agenda de desenvolvimento sustentável para os próximos 

20 anos (COMITÊ NACIONAL DE ORGANIZAÇÃO RIO+20, 2011). 

Um dos documentos gerados durante a Rio-92 foi a Declaração do Rio, que em seu 

Principio 12 traz o seguinte texto: 

PRINCÍPIO 12 - Os Estados devem cooperar na promoção de um sistema 

econômico internacional aberto e favorável, propício ao crescimento 

econômico e ao desenvolvimento sustentável em todos os países, de forma a 

possibilitar o tratamento mais adequado dos problemas da degradação 

ambiental. As medidas de política comercial para fins ambientais não devem 

constituir um meio de discriminação arbitrária ou injustificável, ou uma 

restrição disfarçada ao comércio internacional. Devem ser evitadas ações 

unilaterais para o tratamento dos desafios internacionais fora da jurisdição 

do país importador. As medidas internacionais relativas a problemas 

ambientais transfronteiriços ou globais deve, na medida do possível, basear-

se no consenso internacional. (ONU, 1992).  

Segundo Godoy et al (2001), o Princípio 12 da Declaração do Rio reitera os 

princípios fundamentais do General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) de não 

discriminação, de todas as formas de protecionismo ainda que disfarçadas de propósitos 

ambientais fora da jurisdição do país importador. O GATT foi um acordo assinado em 1948 e 

que foi substituído pela Organização Mundial do Comércio - OMC, organização internacional 

que atualmente possui cerca de 128 países membros e trata de praticamente todos os tipos de 

comércio global, incluindo o comércio de serviços, têxteis, agricultura além das regras 

internacionais para a proteção das patentes, marcas (WORLD TRADE ORGANIZATION – 

WTO, 1998).  
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De acordo com a Agenda 21, acordo assinado pelos participantes da Rio-92, as 

medidas de política comercial para fins ambientais não devem constituir um meio de 

discriminação arbitrária ou injustificável, ou uma restrição disfarçada ao comércio 

internacional (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU, 1992). Com isso, devem 

ser evitadas ações unilaterais para o tratamento dos desafios internacionais.  

Godoy et al. (2000) também chamam a atenção para o princípio 11 da Declaração do 

Rio, que pode ser aplicado aos selos verdes, ao relacionar os objetivos e prioridades 

ambientais de cada país ao seu próprio contexto ambiental e de desenvolvimento, sublinhando 

que padrões adotados por alguns países podem ser inadequados para outros, especialmente 

para os países em desenvolvimento. O principio 11 da Declaração do Rio traz o seguinte 

texto: 

PRINCÍPIO 11 - Os Estados devem adotar legislação ambiental eficaz. 

Padrões ambientais e objetivos e prioridades em matéria de ordenação do 

meio ambiente devem refletir o contexto ambiental e de desenvolvimento a 

que se aplicam. Padrões utilizados por alguns países podem resultar 

inadequadamente para outros, em especial países em desenvolvimento, 

acarretando custos sociais e econômicos injustificados.  

Isso é totalmente aplicável aos objetivos do estabelecimento de Programas de 

Avaliação da Conformidade, não apenas na questão ambiental, mas em todos os aspectos, que 

devem ser motivados pela realidade do país e não serem influenciados por interesses ou 

necessidades de outros países. 

3.10  INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - ISO 

A International Organization for Standardization (ISO), com sede em Genebra, na 

Suíça foi criada em 1946 e tem como associados organismos de normalização de 162 países 

(ISO, 2015) sendo estes organismos os principais órgãos de normalização de seus países. A 

ISO tem como objetivo criar normas que facilitem o comércio e promovam boas práticas de 

gestão e o avanço tecnológico, além de disseminar conhecimentos (INMETRO, 201-). 

A sigla ISO não é um acrônimo mas uma derivação do grego ―isos‖, que significa 

―igual‖, e foi estabelecida pelos fundadores para representar a organização o independente da 

língua adotada no país, com isso em todos os países membros a organização é conhecida pela 

mesma forma (ISO, 2015). 
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A ISO é uma rede global que identifica quais normas internacionais são requeridas 

pelas empresas, governo e sociedade, desenvolvendo–as em parceria com os setores que irão 

utilizá-las, adotando–as através de procedimentos transparentes com base nas contribuições 

das várias partes interessadas nacionais e as distribuindo o produto final (normas) para serem 

implementadas mundialmente (ISO, 2009). 

Cada membro da ISO é a principal organização de normalização no país de origem 

(ISO, 2015), sendo o Brasil representado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT (ABNT, 2015). 

A crescente preocupação ambiental motivou a ISO à estabelecer em 1993 o Comitê 

Técnico 207, responsável por desenvolver a série de normas internacionais de gestão 

ambiental (família de normas ISO 14.000). No Brasil o Comitê é representado pelo Comitê 

Brasileiro de Gestão Ambiental (CB-38), gerido pela ABNT (ABNT, 2015). 

3.11  RÓTULOS AMBIENTAIS - SELOS VERDES – DECLARAÇÕES 

AMBIENTAIS - ETIQUETAS 

Os termos rótulo, selo, declaração e etiqueta são comuns na literatura ao se referir 

aos temas meio ambiente e avaliação da conformidade, o que torna necessária sua distinção 

para efeitos desta pesquisa.  

3.11.1  SIGNIFICADO DE ETIQUETA, SELO, RÓTULO E DECLARAÇÃO. 

Para o cidadão comum, que não possui conhecimentos de avaliação da 

conformidade, os termos etiqueta, selo, rótulo, e declaração podem possuir significados 

simplificados, da forma como aparecem no dicionário, motivo pelo qual se faz necessário seu 

entendimento. O Quadro 1 compara os significados destes termos encontrados no dicionário 

de língua portuguesa, selecionados de acordo para o contexto da pesquisa: 
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Quadro  – Significados na Língua Portuguesa dos Termos Etiqueta, Selo, Rótulo e 

Declaração 

Etiqueta Selo Rótulo Declaração 

1. Pedaço de papel 

gomado com 

inscrição ou 

impressão 

apropriada, colado 

sobre mercadorias ou 

seu invólucro, para 

indicar conteúdo, 

procedência, uso, 

preço;  

2. Rótulo;  

3. Pedaço de papel, 

cartolina, lâmina de 

metal ou outro 

material, inscrito e 

afixado em alguma 

coisa para 

identificação, 

descrição, indicação 

de proprietário, 

procedência ou 

destinatário. 

1. Marca, tal como 

emblema, símbolo, 

palavra, monograma 

etc. usada para 

identificar ou 

substituir a assinatura 

de um indivíduo ou 

de uma organização 

ou autenticar os 

escritos emitidos por 

esse indivíduo ou 

organização. 

2. Carimbo de uma 

autoridade, com as 

armas ou a divisa do 

Estado, posto em 

documentos, para 

autenticá-los ou 

validá-los.  

3. Qualquer coisa que 

autentica, confirma, 

ratifica. 

4. Marca impressa 

pelo Estado no papel 

que se emprega em 

certidões, escrituras, 

requerimentos etc.  

1.  Pequeno impresso 

de formato variável, 

geralmente em cores, 

quase sempre 

ornamentado com 

filetes, gravuras etc., 

e que serve para colar 

em frascos, garrafas, 

latas, caixas etc., para 

indicar o seu 

conteúdo.  

2. Dístico, etiqueta, 

legenda, marca, 

letreiro. 

1.  Documento em 

que se declara 

alguma coisa. Ação 

ou efeito de declarar.  

2. Aquilo que se 

declara; afirmação 

formal; asserção 

explícita.  

3. Depoimento.  

4. Informação ou 

documento que 

informa a respeito de 

quantia, número e 

espécie de rendas, 

lucros, bens ou 

objetos sujeitos a 

impostos ou direitos.   

Fonte: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/  

Como pode ser observado no Quadro 1, na língua portuguesa, rótulos e etiquetas 

podem ser sinônimos, com a ideia de algo que contém informações sobre o conteúdo de um 

produto, enquanto declaração remete a ideia de um documento formal e selo de uma 

simbologia, uma marca, geralmente emitida por uma entidade competente. 

3.11.2  SELO, RÓTULO, ETIQUETA E DECLARAÇÃO NO CONTEXTO DE 

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

O Vocabulário Inmetro de Avaliação da Conformidade traz os principais conjuntos 

de termos, definições e conceitos, adotados na atividade de Avaliação da Conformidade pelo 

Inmetro, visando facilitar a consulta e uniformizar o entendimento de termos e conceitos 
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adotados (INMETRO, 2015). As definições apresentadas no Vocabulário são referenciais que 

devem nortear o desenvolvimento de Programas de Avaliação da Conformidade. 

Tanto Selos quanto Etiquetas são Marcas da Conformidade, cuja definição é a 

seguinte: 

Marca da Conformidade (Conformity Mark) - Forma de evidenciar a 

conformidade de um objeto submetido a um processo de Avaliação da 

Conformidade. 

Nota – No âmbito do SBAC a marcação da conformidade pode dar-se por meio 

do Selo de Identificação da Conformidade, da Etiqueta ou por meio eletrônico. 

(INMETRO, 2015). 

O Vocabulário Inmetro de Avaliação da Conformidade apresenta definições 

específicas para Selo de Identificação da Conformidade, Etiqueta Nacional de Conservação de 

Energia (ENCE) e Declaração do Fornecedor:  

Selo de Identificação da Conformidade (Conformity Assessment Mark) - 

Forma de atestar a conformidade, que informa o foco do Programa de Avaliação 

da Conformidade (saúde, segurança, meio ambiente, desempenho), bem como o 

campo de aplicação (voluntário ou compulsório), e evidencia que o objeto 

avaliado está em conformidade com os critérios estabelecidos em RAC, RGAC, 

na Portaria Inmetro nº 274/2014 e nas suas substitutivas, bem como no Manual 

de Aplicação de Selos de Identificação da Conformidade do Inmetro. 

(INMETRO, 2015). 

ENCE – Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - Selo de 

Identificação da Conformidade para Programas de Avaliação da Conformidade 

que informam sobre a eficiência energética ou desempenho do objeto, tendo por 

objetivo disponibilizar ao consumidor importantes informações para a decisão 

de compra, devendo ser consideradas juntamente com outras variáveis como a 

segurança, os aspectos ambientais e o preço (Inmetro). (INMETRO, 2015). 

Declaração da Conformidade do Fornecedor (Self Declaration of 

Conformity – SDoC) - Procedimento pelo qual um fornecedor garante, por 

escrito, que um produto está em conformidade com os requisitos especificados. 

(INMETRO, 2015). 

Note-se que não foi localizado no Vocabulário Inmetro de Avaliação da 

Conformidade uma definição para o termo Rótulo. 

Apesar de tanto Selos de Identificação da Conformidade quanto Etiquetas serem 

Marcas da Conformidade, os Selos basicamente apresentam informações quanto ao campo de 

aplicação (Compulsório ou Voluntário) e foco do Programa (saúde, segurança, meio ambiente 

e desempenho) enquanto etiquetas informam dados sobre a eficiência energética ou 

desempenho do objeto. Já a declaração do fornecedor é uma afirmação por escrito de que 

determinados requisitos foram cumpridos pelo fornecedor. 
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No contexto de avaliação da conformidade selos e etiquetas apesar de igualmente 

serem representações da conformidade, possuem enfoques diferentes, como pode ser 

observado no Quadro 2 que as compara: 

Quadro  – Comparativo entre Selo de Identificação da Conformidade e Etiqueta 

Nacional de Conservação de Energia 

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Selo de Identificação da Conformidade 

 

 

Fonte da imagem: 

http://consul.vteximg.com.br/arquivos/ids/158905-580-

580/ENCE-CF575ABUNA.jpg 

Fonte da imagem: Inmetro, 2014 

Ambas são marcas de identificação da conformidade de objetos avaliados 

Apresenta informações específicas sobre o objeto 

como, por exemplo, a identificação do produto e do 

fornecedor. 

É uma marca, uma representação da 

conformidade de um objeto, não traz a 

identificação do fornecedor. 

Informa sobre a eficiência energética ou desempenho 

do objeto avaliado. 

Informa o foco do Programa de Avaliação da 

Conformidade (saúde, segurança, meio 

ambiente, desempenho) e o campo de 

aplicação (voluntário ou compulsório), 
Fonte: elaborado pelo autor 

3.11.3  SELO VERDE, SELO AMBIENTAL, RÓTULO AMBIENTAL, 

DECARAÇAO AMBIENTAL 

Partindo-se para uma abordagem voltada ao meio ambiente percebe-se uma 

dificuldade em definir termos como selo verde, selo ambiental, rótulo ambiental e declaração 

ambiental. Em 2010, o Word Resources Institute e o Big Room Inc. manifestaram esta 

dificuldade ao realizar uma pesquisa em 42 países, com 340 organizações onde consideraram 

como qualquer representação voltada ao consumidor com alguma afirmação ambiental como 

um selo ambiental. (WORD RESOURCES INSTITUTE, BIG ROOM INC, 2010). 
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A norma NBR ISO 14020 (2002) – Rótulos e declarações ambientais – Princípios 

gerais, em sua introdução, afirma que Rótulos e declarações ambientais fornecem informações 

sobre um produto ou serviço em termos de suas características ambientais gerais, ou de um ou 

mais aspectos ambientais específicos e utiliza a seguinte definição de rótulo – declaração 

ambiental: 

Rótulo – declaração ambiental: Afirmação que indica aspectos ambientais 

de um produto ou serviço.  

NOTA – Um rótulo ou declaração ambiental pode aparecer sob a forma de 

um texto, um símbolo ou elemento gráfico no rótulo de um produto ou numa 

embalagem, na literatura sobre o produto, em boletins técnicos, em 

propaganda ou publicidade, entre outras coisas (ABNT, 2002). 

Ainda segundo a norma NBR ISO 14020 (2002), o objetivo geral dos rótulos e 

declarações ambientais é, por meio da comunicação de informações verificáveis e precisas, ou 

seja, não enganosas, sobre ambientais de produtos e serviços, estimular a oferta e a demanda 

desses produtos e serviços que causem menos impacto sobre o meio ambiente, estimulando 

assim a melhoria contínua ambiental orientada para o mercado.  

Sobre a dificuldade de definir selos verdes e certificações ambientais Biazin e Godoy 

(2000) concluíram que: 

- Selo Verde – é o nome genérico para qualquer programa de rotulagem, que 

evidencia um aspecto ambiental. Nesse contexto, Selo Verde, Selo 

Ambiental, Rotulagem Ambiental, Rótulo Ambiental e Rótulo Ecológico são 

tratados como sinônimos. (BIAZIN, GODOY, 2000) 

- A Certificação Ambiental – é um processo diferente, pois, a empresa passa 

por um programa para tender a determinadas exigências para obter um 

diploma/certificado (BIAZIN, GODOY, 2000). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), segundo Voltolini (2010), 

define rotulagem ambiental como uma certificação que atesta, por meio de uma marca 

inserida no produto ou na embalagem que determinado produto/serviço apresenta menor 

impacto ambiental em relação a outros produtos ―comparáveis‖ disponíveis no mercado. 

A Associação Brasileira de Embalagens – ABRE (2010) define rotulagem ambiental 

como uma ferramenta de comunicação que objetiva aumentar o interesse do consumidor por 

produtos de menor impacto possibilitando a melhoria ambiental contínua orientada pelo 

mercado. 
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Importante salientar que o objetivo geral dos selos e declarações ambientais é de 

incentivar a demanda e oferta de produtos que causem menos impacto ao ambiente, por meio 

da comunicação de informações precisas, verificáveis e confiáveis, estimulando assim o 

potencial para a contínua melhoria ambiental voltada para o mercado (ABNT, 2004). 

Seguindo as abordagens da norma ISO 14020, os tipos de rotulagem ambiental 

envolvem os selos e as declarações ambientais, e serão descritas a seguir. 

3.11.4  TIPOS DE ROTULAGEM AMBIENTAL 

Segundo Barboza (2001) a International Organization for Standardization (ISO) 

define três tipos de rotulagem voluntária de desempenho: 

Tipo I – um Programa voluntário, baseado em múltiplos critérios, aplicado 

por terceiros, que concede um a licença que autoriza o uso de selos 

ecológicos em produtos, sugerindo a escolha, por critérios ambientais, de um 

produto dentro de uma categoria específica baseada em avaliações do ciclo 

de vida do produto. 

Tipo II – declarações ambientais das próprias organizações. 

Tipo III – Programas voluntários que fornecem dados ambientais 

quantitativos sobre um produto dentro de parâmetros preestabelecidos por 

uma organização de verificação externa comprovadamente competente, com 

base em avaliações do ciclo de vida do produto e verificados por essa ou 

outra organização (BARBOZA, 2001). 

3.11.4.1  ROTULAGEM AMBIENTAL TIPO I 

Segundo Coltro (2015), os selos do tipo I são conhecidos como ―Selo Verde‖, e 

baseiam-se em critérios múltiplos obtidos de estudos de ACV setoriais com o objetivo reduzir 

os impactos ambientais da categoria de produto selecionada. O Selo Verde consiste em um 

símbolo gráfico impresso no rótulo da embalagem e é concedido por um Programa de terceira 

parte, normalmente um órgão de certificação nacional, que fornece uma licença autorizando o 

uso do rótulo ambiental. Os dados das ACVs setoriais são utilizados como orientação na 

definição das categorias de produtos. 

Para Barboza (2001), os selos do tipo I são aqueles que comparam os produtos com 

outros da mesma categoria, e concedidos àqueles que são ambientalmente preferíveis devido 

ao seu ciclo de vida total (ACV), são multicriteriosos e são certificados por entidades de 

Programas de 3ª Parte, que estabelece os critérios e os monitora através de certificação, 

auditoria e processo. 
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3.11.4.2  ROTULAGEM AMBIENTAL TIPO II 

Segundo Barboza (2001), nos selos do tipo II, as reinvindicações ambientais são 

feitas pelos próprios fabricantes, importadores ou distribuidores para os seus produtos, sem 

avaliação de organizações de 3ª Parte, não sendo verificados independentemente. Neste tipo 

de selos não se utilizam critérios pré-estabelecidos e aceitos como referência, e 

consequentemente podem ser questionáveis quando as informações que apresentam. 

Para Coltro (2015), as declarações de cunho ambiental que a empresa divulga no 

rótulo das embalagens de seus produtos e que fazem referência ao desempenho ambiental do 

produto, como ―consumo de energia reduzido‖. 

3.11.4.3  ROTULAGEM AMBIENTAL TIPO III 

A rotulagem Tipo III apresenta a declaração ambiental do produto, baseada em ACV, 

que resume o perfil ambiental de um componente, um produto ou um serviço, fornecendo 

informações sobre suas propriedades ambientais de forma padronizada e objetiva (PIRES, 

2004). Dessa forma, as trocas comerciais são facilitadas dado que a noção de ―desempenho 

ambiental‖ está associada à obtenção de resultados mensuráveis da gestão de um produto, 

processo ou serviço em relação a seus aspectos e impactos ambientais. Os métodos utilizados 

para mensuração são padronizados propiciando a avaliação das mesmas categorias de impacto 

ambiental para que o produto seja comparável, independentemente da região ou país onde é 

produzido. 

3.11.5  CLASSIFICAÇÕES DOS RÓTULOS AMBIENTAIS 

3.11.5.1  Quanto à Compulsoriedade 

De acordo com a U.S. Environmental Protection Agency – EPA (1998), o tipo de 

informações apresentadas nos rótulos varia dependendo de questões específicas ao produto e 

quanto ao seu caráter voluntário ou compulsório: 

a) Compulsórios – São aqueles exigidos por um governo, ou entidade oficial. 

Representam uma obrigação a ser cumprida. 
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b) Voluntários – São aqueles opcionais, onde a organização busca a representação de 

que cumpre com determinados requisitos. Seguindo as normativas ISO, os rótulos ambientais 

dos tipos I, II ou III são sempre de natureza voluntária e envolvem ACV. 

3.11.5.2  Quanto à organização que o administra. 

Barboza (2001) afirma que uma das características mais importantes dos rótulos 

ambientais é quanto à organização que os administra, podendo ser: 

a) 1ª parte, quando quem emite a informação é diretamente relacionado ao produto, 

são também conhecidas como ―auto declarações‖, como as do próprio fabricante, por 

exemplo;  

b) 2ª parte, quando a organização que administra a informação é diretamente 

interessada, como o varejista, por exemplo; e, 

c) 3ª parte, quando a informação é administrada por uma organização que não possui 

interesses diretos no produto, é realizado por uma empresa certificadora independente. 

3.11.5.3  Quanto às informações que apresenta 

Diversos autores apresentam classificações quanto às informações dos selos 

ambientais, podendo ser positivos, negativos e neutros, representando a mesmas ideias 

apresentadas por Voltolini (2010): 

- Selos Positivos: visam garantir que determinados produtos apresentem um 

ou mais atributos ―ambientalmente preferíveis‖ sendo que entre os positivos, 

há aqueles que certificam apenas um atributo, como por exemplo, 

―reciclado‖ e ―biodegradável‖ (VOLTOLINI, 2010). 

- Selos Negativos: visam ressaltar aspectos negativos, como a presença de 

determinadas substâncias químicas, e incentivar o uso adequado de produtos 

com potencial risco para a saúde e a segurança dos consumidores 

(VOLTOLINI, 2010). 

- Selos Neutros: são ―informativos‖ e aparecem como os mais comuns, 

objetivando destacar as destacar informações que podem ser úteis para uma 

tomada de decisão do consumidor. (VOLTOLINI, 2010). 

Segundo a norma ABNT NBR ISO 14024:2004, os critérios ambientais do produto 

devem ser estabelecidos para diferenciar produtos preferíveis do ponto de vista ambiental a 

outros na categoria de produto, com base em uma diferença mensurável e somente quando 

essas diferenças forem significativas (ABNT, 2004). 
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Barboza (2001) define como mocritério quando um selo é emitido com base em 

apenas uma reinvindicação feita para um atributo específico de um determinado produto que 

alcançou a definição especificada. Um exemplo seria termos como ―reciclado‖ ou 

―biodegradável‖ onde uma vez verificada a conformidade do produto com a definição, o 

Programa concede o uso do logo ao comerciante. Já os multicriteriosos envolvem vários 

requisitos que devem ser atingidos para que seja concedido o selo. 

A Figura 11 apresenta um resumo quanto às classificações adotadas para os rótulos 

ambientais: 

Figura  - Resumo das classificações dos rótulos ambiental 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

3.12  BENEFÍCIOS E DESVANTAGENS DOS PROGRAMAS DE 

ROTULAGEM AMBIENTAL 

Além de proporcionarem benefícios ambientais, como os apontados por Shingrup 

(2013) relativos à reciclagem, ao uso de materiais menos tóxicos, à redução da quantidade de 

material utilizado, à substituição de materiais por outros ambientalmente renováveis, Godoy e 

Biazin (2000) apontam que para o produtor também há benefícios, já que a rotulagem traz 

benefícios sociais ao internalizar nos custos de produção as externalidades ambientais 

negativas; diferencia os produtos em relação aos concorrentes; incentiva o desenvolvimento 

de tecnologias apropriadas; amplia o mercado para novos produtos ambientalmente 

sustentáveis quanto ao uso dos recursos naturais; possibilita a obtenção de preços 

diferenciados e diminui os custos com seguros. 
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Shingrup (2013) cita como benefícios para o consumidor a orientação na tomada de 

decisões ao comprar um produto, já que rótulos ecológicos são uma fonte de informação, 

servindo como um direcionamento para o consumo sustentável. Godoy e Biazin (2000) citam 

também que para o consumidor os rótulos ambientais são um importante instrumento de 

educação em direção à mudança para hábitos de consumo mais positivos do ponto de vista 

ambiental, possibilitando a incorporação dos aspectos ambientais no dia-a-dia dos cidadãos e 

evidencia a sua capacidade de interferência. Importante mencionar que os selos ambientais 

podem fazer parte de instrumentos adotados na política ambiental, o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada - IPEA (2011) afirma que por seu turno, a política ambiental pode 

assumir três recortes tipológicos, conforme os instrumentos que utiliza, não necessariamente 

excludentes entre si, instrumentos de comando e controle, instrumentos econômicos e 

instrumentos de comunicação. O Quadro 3, na página seguinte, detalha cada categoria de 

instrumentação da política ambiental e mostra a inserção dos selos ambientais como 

instrumentos de comunicação. Campos e Correa (1998) salientam que os Programas de 

rotulagem ambiental são desenvolvidos à luz dos problemas e prioridades ambientais do país 

e região onde são implementados, privilegiando o tratamento de questões específicas como a 

redução de emissões atmosféricas, o estímulo à reciclagem e a minimização de resíduos 

sólidos. 

Segundo Odum (2004), a lei, sustentada por uma opinião pública forte, é a principal 

retroação forte que estabelece os controles necessários ao meio ambiente. A combinação do 

desejo da população com a lei é o fator decisivo na efetividade das ações necessárias. Isso 

pode ser observado nos Programas de Avaliação da Conformidade, cujos requisitos 

estabelecidos são os fatores que retroagem ao cerne dos problemas para solucioná-los de 

modo efetivo e à medida que o consumidor toma conhecimento das ações passam a cobrar por 

elas. 
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Quadro  – Tipologia e instrumentos de política ambiental 

Instrumentos de comando e 

controle 

Instrumentos econômicos Instrumentos de comunicação 

1. Controle ou proibição do 

produto  

2. Controle de processo de 

produção  

3. Proibição ou restrição de 

atividades  

4. Especificações 

tecnológicas  

5. Controle do uso de 

recursos naturais  

6. Padrões de poluição para 

fontes específicas  

1. Taxas e tarifas 

2. Subsídios.  

3. Certificados 

transacionáveis de emissão de 

poluentes (DAP). 

4. Sistemas de devolução de 

depósitos 

 

1. Fornecimento de 

informação – educação 

ambiental, programas de 

rádio, TV, jornais e revistas 

etc. 

2. Acordos. 

3. Criação de redes de 

conhecimento e ação. 

4. Sistema (público) de 

gestão ambiental. 

5. Selos ambientais. 

6. Marketing ambiental. 
Fonte: IPEA, 2011 – Adaptado de Lustosa e Young (2002). 

Oliveira et al. (2012) comentam que as organizações de grande porte possuem 

grande interação com o ambiente e as comunidades do entorno da área de operação, 

demandando, muitas vezes, grandes quantidades de investimento financeiro, e que o crescente 

número de leis e regulamentações, criadas nos últimos anos, faz com que as questões de 

controle e mitigação de impactos ambientais se tornem praticamente obrigatórias para essas 

organizações. 

A ABNT (2015a) atribui ao seu rótulo ecológico, em sua página de internet os 

seguintes benefícios, e que parecem refletir os principais benefícios associados aos rótulos 

ambientais: 

a) Garantia de que o produto/serviço possui menor impacto ambiental do 

que seu similar que não tem o rótulo;  

b) Garantia ao mercado de que a empresa está preocupada com as próximas 

gerações; 

c) Preservação do meio ambiente;  

d) Redução de desperdícios (reciclagem);  

e) Aumento da receita (venda de refugos para reciclagem);  

f) Visibilidade da empresa no mercado;  

g) Diferenciação no mercado;  

h) Aumento das possibilidades de exportação (ABNT, 2015a). 

3.13  NORMAS ISO VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE E ROTULAGEM 

AMBIENTAL 

A existência de normas ISO voltadas ao meio ambiente é relevante, pois apresenta 

conceitos que podem ser aplicados em Programas voltados à concessão de rótulos ambientais 

e foram definidos em fóruns com participação de representantes internacionais. A família de 
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normas ISO 14000 reflete um consenso internacional sobre boas práticas ambientais e de 

negócios e podem ser aplicadas por organizações em todo o mundo no seu contexto específico 

(ISO, 2010, tradução nossa). As principais normas ISO, voltadas ao meio ambiente e a 

rotulagem ambiental, foram incorpora as pela ABNT, e estão relacionadas abaixo: 

 ABNT ISO 14001:2015 – Sistemas de gestão ambiental — Requisitos com 

orientações para uso. É a mais conhecida entre todas as normas da série 14000. 

 ABNT NBR ISO 14020:2000 – Rótulos e declarações ambientais – Princípios 

Gerais: Estabelece os princípios básicos para os rótulos e declarações ambientais. 

 ABNT NBR ISO 14021:2013 – Rótulos e declarações ambientais-Auto 

declarações ambientais (Rotulagem do tipo II) estabelece as auto declarações ambientais – 

Tipo II – Auto declarações ambientais. 

 ABNT NBR ISO 14024:2004 – Rótulos e declarações ambientais – Rotulagem 

ambiental do tipo l – Princípios e procedimentos: Estabelece os princípios e procedimentos 

para o rótulo ambiental Tipo I – Programas de Selo Verde. 

 ABNT NBR ISO 14025:2015 – Rótulos e declarações ambientais – Declarações 

ambientais de Tipo III – Princípios e procedimentos: Estabelece os princípios e 

procedimentos para o rótulo ambiental Tipo III – Inclui avaliações de Ciclo de Vida. 

 ABNT ISO/TR 14062:2002 – Gestão ambiental – Integração de aspectos 

ambientais no projeto e desenvolvimento do produto: Estabelece a integração de aspectos 

ambientais no projeto e desenvolvimento de produtos. 

3.13.1  ABNT NBR ISO 14001:2015 – SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

– REQUISITOS COM ORIENTAÇÕES PARA USO 

Considerada a precursora de várias inciativas de cunho ambiental, a norma ISO 

14001 pode ser considerada a mais conhecida dentre as normas da série 14.000. Além disso, é 

uma norma ―verificável‖, ou seja, uma organização pode certificar seu Sistema de Gestão 

Ambiental de acordo com requisitos auditáveis, motivo pelo qual será detalhada a seguir. 

Através da obtenção da certificação, de acordo com os requisitos da norma ABNT 

NBR ISO 14001:2015 – Sistemas de gestão ambiental – Requisitos com orientações para uso, 
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uma organização passa a ser reconhecida internacionalmente por desenvolver seus processos, 

produtos e serviços  em conformidade com padrões aceitos mundialmente. Demonstrando 

estar comprometida com a melhoria contínua em seus processos e na redução de riscos e 

danos ambientais, uma organização que busca a certificação ISO 14001 está atuando in loco e 

pensando globalmente numa forma de mitigar ou reduzir os problemas ambientais por ela 

gerados. 

Segundo Brito (2008), para que esse certificado tenha reconhecimento internacional, 

a empresa deve passar  periodicamente por auditorias ambientais externas ou de terceira parte, 

sendo assim considerada auditoria independente. A auditoria deve ser conduzida por empresa 

qualificada que deve ser, obrigatoriamente, um Organismo Certificador Acreditado pelo 

Inmetro.  

Essas auditorias externas são realizadas com base nos requisitos da ABNT NBR ISO 

14001, e cabendo ao auditor externo  evidenciar o atendimento aos requisitos por ela 

estabelecidos. Os requisitos da norma que não estão sendo cumpridos serão relacionados 

juntamente com as evidências da não conformidade, gerando ações corretivas. As ações 

corretivas deverão ser encaminhadas para tratamento num determinado período de tempo (em 

geral trinta dias), sob o risco de a empresa perder o certificado, caso não seja cumprido o 

plano de ação acordado. 

De forma resumida, estão elencados no Quadro 4, na página seguinte, assuntos que 

compõe a ABNT NBR ISO 14001:2015 – Sistemas de gestão ambiental – Requisitos com 

orientação para uso: 

 

 

 

 

 

 



96 

Quadro  – Norma ABNT NBR ISO 14001:2015- Sistemas de gestão ambiental – 

Requisitos com orientações para uso 

Item da 

norma 

Título Comentários 

1 Escopo Define o escopo da certificação. 

2 Referências 

normativas 

Não há outras referências normativas. 

3 Termos e definições Apresenta os termos e definições adotados na norma 

dividindo-os em três partes: os termos referentes à 

organização e liderança, os referentes ao planejamento e 

os referentes à avaliação de desempenho e melhoria. 

4 Contexto da 

organização 

Aponta itens que devem ser considerados visando 

identificar condições que podem interferir na 

capacidade de uma organização alcançar os resultados 

ambientais pretendidos. 

5 Liderança Aponta itens que demonstrem que a alta administração 

possui liderança e comprometimento com relação ao 

sistema de gestão ambiental. 

6 Planejamento Aborda aspectos relativos a como alcançar os resultados 

ambientais pretendidos. 

7 Apoio Envolve os aspectos de como a organização determina e 

promove os recursos necessários para o 

estabelecimento, implementação, manutenção e 

melhoria contínua do sistema de gestão ambiental. 

8 Operação Aborda itens de como a organização estabelece, 

implementa, controla e mantem os processos 

necessários para atender os requisitos de gestão 

ambiental. 

9 Avaliação de 

desempenho 

Envolve o monitoramento, medição, análise e avaliação 

do desempenho ambiental da organização. 

10 Melhoria Envolve os aspectos envolvidos na determinação de 

oportunidades de melhoria do sistema de gestão 

ambiental. 

Anexo A Orientações para uso 

desta Norma 

Traz orientações gerais para o uso da norma. 

Fonte: ABNT NBR ISO 14001:2015b – Sistemas de gestão ambiental – Requisitos com orientação para uso. 

(adaptado pelo autor). 

3.13.2  NORMA ABNT ISO 14020:2002 – RÓTULOS E DECLARAÇÕES 

AMBIENTAIS – PRINCÍPIOS 

A norma ABNT ISO 14020 – Rótulos e declarações ambientais – Princípios Gerais 

estabelece nove princípios básicos orientadores para o desenvolvimento e uso de rótulos e 

declarações ambientais (ABNT, 2002). Esta norma representa diretivas básicas para o 

desenvolvimento de um rótulo ambiental e a partir dela, foram publicadas três outras normas 
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específicas voltadas ao desenvolvimento dos rótulos ambientais dos tipos I, II e III. O Quadro 

5 apresenta um os princípios apresentados nesta norma. 

Quadro  – Resumo dos princípios estabelecidos na norma ABNT ISO 14020:2002 – 

Rótulos e declarações ambientais – Princípios gerais 

Princípio Descrição sucinta 

1 Critérios precisos, verificáveis, relevantes e não enganosos. 

2 Não criar obstáculos ao comércio internacional. 

3 Critérios baseados em metodologias científicas precisas e comprovadas. 

4 Transparência – fornecer às partes interessadas informações sobre os critérios de 

concessão sempre que solicitadas. 

5 Considerar todos os aspectos relevantes do ciclo de vida do produto. 

6 Não devem inibir inovações. 

7 Não exigir procedimentos burocráticos desnecessários. 

8 As partes interessadas devem ser consultadas, com esforços razoáveis para se 

buscar um consenso durante o processo de desenvolvimento. 

9 As informações sobre aspectos ambientais do produto devem ser facilmente 

disponibilizadas aos compradores. 
Fonte: ABNT (2002) – Quadro elaborado pelo autor com base norma ABNT ISO 14020:2002 – Rótulos e 

declarações ambientais – Princípios gerais 

3.13.3  NORMA ABNT ISO 14024:2004 – RÓTULOS E DECLARAÇÕES 

AMBIENTAIS – ROTULAGEM AMBIENTAL TIPO I – PRINCÍPIOS E 

PROCEDIMENTOS 

Esta norma está intimamente relacionada com a norma ABNT NBR 14020:2002, 

Rótulos e declarações ambientais – Princípios, e nela são estabelecidos os princípios de 

procedimentos para o desenvolvimento de Programas de rotulagem ambiental do Tipo I, 

incluindo a seleção de categorias de produtos, critérios ambientais dos produtos e 

características funcionais dos produtos, para avaliar e demonstrar sua conformidade (ABNT, 

204). No Quadro 6, na página seguinte, apresenta-se um resumo dos princípios que regem 

sua aplicação. 
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Quadro  – Resumo dos princípios estabelecidos na norma ABNT ISO 14024 – Rótulos e 

declarações ambientais – Princípios e procedimentos 

Princípio Descrição sucinta 

5.1 – Natureza voluntária 

do Programa 

Estabelece que os Programas de rotulagem Tipo I, incluindo 

aqueles desenvolvidos ou operados por entidades do governo 

sejam de natureza voluntária. 

5.2 – Relação com a 

norma ABNT NBR ISO 

14020 

Estabelece que esta norma deve estar correlacionada com os 

princípios definidos na norma ABNT ISO 14020 – Rótulos e 

declarações ambientais – Princípios gerais. 

5.3 – Relacionamento com 

a legislação 

Apresenta como condição para a concessão de rótulos tipo I o 

cumprimento da legislação ambiental e outras legislações 

pertinentes. 

5.4 – Considerações sobre 

o ciclo de vida 

Com o objetivo de reduzir os impactos ambientais e não 

simplesmente transferi-los de um meio pra outro, os critérios de 

concessão de um rótulo ambiental devem considerar aspectos da 

Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) do produto. 

5.5 - Seletividade Os critérios ambientais do produto devem ser estabelecidos 

visando diferenciar produtos sob o ponto de vista de ambiental. 

5.6 – Critérios ambientais 

do produto 

Os critérios ambientais do produto devem ser baseados em 

indicadores originados das considerações sobre o ciclo de vida 

do produto. 

5.7 – Características da 

função do produto 

Nos critérios devem ser considerados os níveis de desempenho e 

adequação ao uso. 

5.8 Validade dos 

requisitos do Programa 

Para cada categoria de produto deve ter estabelecida a validade 

dos critérios adotados e o seu período de revisão  

5.9 – Consulta Deve ser estabelecido um processo foral para a participação das 

partes interessadas. 

5.10 – Conformidade e 

verificação 

Estabelece que os critérios devem ser verificáveis. 

5.11 - Transparência O Programa deve prever o acesso de informações às partes 

interessadas. 

5.12 – Aspectos do 

comércio internacional 

Não devem ser criadas barreiras ao comércio internacional. 

5.13 - Acessibilidade O Programa deve propiciar a participação de todos os 

interessados que cumpram seus requisitos. 

5.14 – Base científica dos 

critérios ambientais 

A base do Programa deve ser em princípios científicos e de 

engenharia comprovados. 

5.15 – Evitar o conflito de 

interesses 

As fontes de financiamento do Programa não devem criar 

conflitos de interesse. 

5.16 – Custos e taxas Deve-se priorizar que os custos sejam mantidos tão baixos 

visando maximizar a acessibilidade. 

5.17 - Confidencialidade A confidencialidade de dados é fundamental. 

5.18 – Reconhecimento 

mútuo 

Convém que o reconhecimento mútuo de ensaios, inspeções, 

avaliações e procedimentos administrativos sejam mantidos na 

base da confiança. 
Tabela elaborada pelo autor com base norma ABNT ISO 14024 – Rótulos e declarações ambientais – Rotulagem 

ambiental do tipo I – Princípios e procedimentos. 

Fonte: ABNT (2002) 
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3.14  PROGRAMAS DE ROTULAGEM AMBIENTAL NO MUNDO 

Não é possível identificar com exatidão quantos Programas voltados à concessão de 

selos verdes existem no mundo. Segundo Stweart (2009) existem mais de 400 sistemas de 

certificação verde que são utilizados para distinguir produtos e marcas verdes, além desses, 

grandes varejistas, como por exemplo, o Walmart, criaram seus próprios sistemas de 

rotulagem. De acordo com o site EcolabelingIndex (2015), instituição privada europeia que 

presta consultoria na área ambiental, existem atualmente 463 Programas em 199 países, são 

tanto privados quanto governamentais, voltados a 25 setores diferentes, sendo citados como 

de origem brasileira apenas o Programa Ecolabel da ABNT e o Selo ABIO, da Associação 

dos Agricultores Biológicos do Rio de Janeiro, voltado à agricultura orgânica.  

Uma pesquisa conduzida pelo Word Resources Institute e pelo Big Room Inc. em 

2010, em 42 países, com 340 organizações que mantém Programas voltados a selos 

ambientais, apontou que 92% dos Programas existentes adotam a certificação como 

mecanismo de avaliação da conformidade, e a maioria deles diz não possuir fins lucrativos 

(58%), sendo apenas 8% do total conduzidos por entidades governamentais (WORD 

RESOURCES INSTITUTE, BIG ROOM INC, 2010). 

Em 1998 a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos avaliou 49 

Programas de rotulagem ambiental que estavam em andamento no mundo à época. Esta 

publicação ainda hoje é referenciada por diversos autores e é um dos maiores levantamentos 

encontrados sobre o assunto. Através dos dados apresentados por este relatório é possível 

concluir que, já naquela época, a Avaliação do Ciclo de Vida era a principal metodologia 

utilizada, considerando que aproximadamente 43% dos Programas avaliados a utilizam esta 

metodologia, como pode ser observado na Tabela 1. (UNITED STATES ENVIROMENTAL 

PROTECTION AGENCY, 2008). 

Tabela  – Metodologias utilizadas nos Programas de Rotulagem Ambiental avaliados 

pela EPA - United States Enviromental Protection Agency em 1998. 

Metodologia Número de Programas % de Programas 

Avaliação do Ciclo de Vida 21 42,86 

Requisito único/ reduzidos 11 22,45 

Não aplicável 8 16,33 

Outros 6 12,24 

Avaliação do Ciclo de Vida - Parcial 3 6,12 

Total Geral 49 100,00 
Fonte: UNITED STATES ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY (1998) 
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A Basf, uma das maiores empresas de produtos químicos do mundo, disponibiliza 

aos interessados um banco de dados onde apresenta as principais características de cerca de 

120 Programas votados a selos ecológicos, certificações ambientais e políticas de compras 

adotadas por empresas e governos (BASF, 2016). Levantamentos realizados neste banco de 

dados mostram que a concessão de selos ecológicos é realizada principalmente considerando 

os aspectos apresentados na Tabela 2, que também apresenta a frequência com que cada 

critério é citado nos Programas de concessão de selos verdes voltados ao consumidor (BASF, 

2016). Apenas 43 Programas consideram a análise completa do ciclo de vida do produto, 

sendo os demais consideram aspectos relevantes ao ciclo de vida de acordo com o produto 

avaliado. 

Tabela  – Frequência de critérios para a concessão de selos ecológicos voltados ao 

consumidor 

Critérios adotados Número de Programas 

Avaliação do ciclo de vida 43 

Consumo de energia 90 

Fontes de energia 100 

Consumo de água 72 

Uso de recursos da terra 42 

Emissões ao ar 132 

Emissões em águas 77 

Emissões de resíduos sólidos 72 

Reciclagem 87 

Reuso 36 

Logística reversa 36 

Biodegradável e compostagem 68 
Nota: O banco de dados avaliado possui 120 Programas que podem se subdivir em subprogramas com 

critérios específicos ao grupo de produtos avaliados, motivo pelo qual o número de critérios considerado é maior 

que o numero de Programas existentes.  

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base em dados fornecidos por BASF, 2016. 

Voltolini (2010) comenta sobre o histórico dos rótulos ambientais no mundo, e cita 

que, em 1977, a Alemanha instituiu o Anjo Azul (Blue Angel), em 1988, o Canadá criou o seu 

Eco-logo e, em 1989, foi a vez do Japão implantar o Ecomark. Biazin e Godoy (2000) 

também comentam que diversos países criaram seus próprios rótulos ecológicos, os quais 

passaram a ser um diferencial competitivo sendo o Blue Angel, da Alemanha, o Green Seal 

dos Estados Unidos, e o Ecolabel da União União Europeia, os pioneiros na utilização da 

rotulagem ambiental de produtos. Barboza (2001) cita além do Blue Angel, da Alemanha e o 

Green Seal, dos Estados Unidos, o Eco-logo do Canadá. 
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O levantamento realizado por Campos e Côrrea (1998) em diversos Programas de 

rotulagem ambiental citou as seguintes características comuns a esses selos, que ainda hoje 

podem ser consideradas como relevantes: 

A voluntariedade, a administração por órgãos de governo ou entidades sem 

fins comerciais, mas com participação e apoio do governo; decisões sobre 

seleção de categorias e formulação de critérios correspondentes tomadas por 

conselho independente, com representação dos diversos grupos de interesse; 

logotipo como marca registrada; determinação de critérios com base em 

análise de ciclo de vida do produto; aceitação de candidaturas de produtos 

estrangeiros; critérios traduzidos por índices quantitativos; e reavaliação 

periódica das categorias e critérios para levar a consideração 

desenvolvimentos tecnológicos (CAMPOS, CORRÊA, 1998). 

3.14.1  EXEMPLOS DE PROGRAMAS DE ROTULAGEM AMBIENTAL 

UTILIZADOS NO MUNDO 

Apenas o Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro para o meio ambiente 

foi identificado como sendo voltado a produtos e concedido por um órgão do Governo 

Federal brasileiro. Visando representar a diversidade de conceitos e aplicações existentes, 

pode-se verificar abaixo alguns selos ambientais existentes no mundo: 

3.14.1.1  Blue Angel 

Voltolini (2010) comenta que a Alemanha instituiu o Anjo Azul (Blue Angel) em 

1977 e que ainda hoje é garantido pelo Ministério do Meio Ambiente alemão, que já 

certificou e atestou 3,6 mil produtos segundo critérios como, por exemplo, reciclagem e baixa 

toxicidade. O sítio do programa Blue Angel, em janeiro de 2016 apresenta a informação de 

que 12.000 produtos de 1500 empresas participam do Programa (THE BLUE ANGEL, 2016), 

o que demostra um grande crescimento da marca nos últimos anos.  

De acordo com Godoy e Biazin (2000), o rótulo ecológico Blue Angel é um selo 

governamental de adesão voluntária, de iniciativa do Ministério do Meio Ambiente 

Conservação da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha. Para concessão do selo é 

realizada uma revisão de todo o ciclo de vida dos produtos considerando aspectos da proteção 

do ambiente e de saúde para o respectivo produto, cujos critérios adotados são específicos 

para cada grupo de produtos, mantendo-se os documentos analisados, disponíveis para os 

interessados no site do Programa (THE BLUE ANGEL, 2016). 
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O rótulo ambiental Blue Angel possui critérios de concessão básicos de acordo com 

cada grupo de produtos, compostos por uma grande variedade de itens como materiais de 

construção, eletrodomésticos, aquecedores solares, equipamentos para escritório, jardim e 

lazer (BLAUER- ENGEL, 2015). O selo empregado pelo Programa Blue Angel aos produtos 

certificados é apresentado na Figura 12. 

Figura – Selo de Identificação utilizado pelo Programa Blue Angel 

 
Fonte: Blauer- Engelhttps

7
 

3.14.1.2  Ecolabel 

O selo ecológico da União Europeia ajuda a identificar produtos e serviços com um 

impacto ambiental reduzido durante todo o seu ciclo de vida, desde a extração da matéria-

prima até a produção, utilização e eliminação. Reconhecido em toda a Europa, o selo 

ecológico da Comunidade europeia é um rótulo voluntário que visa promover a excelência 

ambiental (ENVIRONMENT EUROPEAN COMISSION, 2015). O selo empregado pelo 

Ecolabel é apresentado na Figura 13. 

De acordo com a Comissão responsavel pelo Meio Ambiente na Europa, o rótulo 

ecológico da União Europeia, EcoLabel, é obtido após a avaliação por peritos independentes 

visando garantir que os produtos atendam seus critérios e auxilia o consumidor na 

identificação de produtos e serviços com impacto ambiental reduzido (EUROPEAN 

DIRECTORATE-GENERAL FOR ENVIRONMENT, 2016).  

                                                           

 
7
 Disponível em <www.blauer-engel.de/em> 
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Atualmente mais de 37.000 produtos vendidos no mercado da UE ostentam o rótulo 

ecológico da UE. (EUROPEAN DIRECTORATE-GENERAL FOR ENVIRONMENT, 2015a). 

De acordo com informações disponíveis no site da Comissão Europeia para o Meio 

Ambiente, os critérios adotados para a concessão do Ecolabel são desenvolvidos por 

especialistas em consulta às principais partes interessadas, para cada grupo de produtos, e 

visam diminuir os principais impactos ambientais ao longo de todo o ciclo de vida do produto. 

A cada quatro anos, em média, os critérios são revistos para refletir a inovação técnica, tais 

como a evolução dos materiais, processos de produção ou na redução das emissões e 

mudanças no mercado (EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE-GENERAL FOR 

ENVIRONMENT, 2015). 

Figura – Selo do Programa Ecolabel. 

 

Fonte: ENVIRONMENT EUROPEAN COMISSION, 2015. 

3.14.1.3  Energy Star 

De acordo com Departamento de Estado dos Estados Unidos da América (2009) o 

Programa Energy Star foi lançado em 1992 pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (EPA) como um Programa de rotulagem voluntário, com diretrizes rigorosas de 

eficiência energética, abrangendo categorias de produtos como computadores, luminárias e 

equipamentos eletrônicos domésticos. 

O selo empregado pela Energy Star é apresentado na Figura 14. 
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Figura – Selo do Programa Energy Star 

 

Fonte: Programa Energy Star (site)
8 

3.14.1.4  SCS Certified Calcompliant 

O SCS Certified Calcompliant é um selo especificamente focado em produtos de 

madeira composta, objetivando garantir a seus clientes que os requisitos do Califórnia Air 

Resources Board (CARB) foram atendidos. Produtos vendidos no Estado da Califórnia 

(EUA) devem cumprir estes requisitos que estão voltados principalmente aos limites de 

emissão de formaldeído (SCS Global Services). 

O selo empregado pela SCS é apresentado na Figura 15. 

Figura  – Selo da SCS. 

 

Fonte: SCS (site)
9
 

3.14.1.5  FSC (Forest Stewardship Council)  

O Forest Stewardship Council – FSC (2015), é uma organização não-governamental, 

independente, sem fins lucrativos que promove a certificação totalmente voluntária visando 

identificar, através de sua logomarca, produtos madeireiros e não madeireiros originados do 

bom manejo florestal (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL – FSC, 2015). 

                                                           

 
8
Disponível em < www.energystar.gov/> 

9
Disponível em <http://www.scsglobalservices.com/carb-formaldehyde-compliance?scscertified=1> 
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Há três modalidades de certificação: Manejo Florestal, Cadeia de Custódia, Madeira 

Controlada. Esta certificação credencia os gestores florestais, empresas de fabricação e 

produtos de madeira controlados que exibem o consumo responsável de produtos florestais 

cujo selo de identificação é apresentado na Figura 16. 

O FSC estabelece as normas para manejo florestal e cadeia de custódia, e define os 

procedimentos que os organismos de certificação devem seguir em suas avaliações 

de certificação (FSC BRASIL, 2015). 

Figura  – Selo do Programa FSC 

 
Fonte: Rainforest - Alliance

10
 

3.14.1.6  Dark Sky 

De acordo com The International Dark Sky Association, organização não 

governamental dos Estados Unidos, este Programa de certificação visa equipamentos de 

iluminação exterior que não poluem o céu noturno, não perturbando a vida selvagem, e não 

dificultando a visão de astrônomos e cientistas. O selo empregado pela Dark Sky é 

apresentado na Figura 17. 

                                                           

 
10

Disponível em <http://www.rainforest-alliance.org/forestry> 

http://br.fsc.org/manejo-florestal.258.htm
http://br.fsc.org/cadeia-de-custdia.259.htm
http://br.fsc.org/madeira-controlada.260.htm
http://br.fsc.org/madeira-controlada.260.htm
http://br.fsc.org/certificao.177.htm
http://www.rainforest-alliance.org/forestry
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Figura  – Selo do Programa Dark-sky 

 

Fonte: Siteligthing.com
11 

3.14.1.7  CRI Green Label&Green Plus Label 

O Carpet and Rug Institute, organização não governamental americana, demonstra 

através de seus selos que tapetes, revestimentos, estofados, e produtos adesivos, cumprem 

requisitos relacionados a baixos teores de Compostos Orgânicos Voláteis (COV), a ausência 

de retardantes de chama a base de éteres de difenilapolibromados (PBDE), avaliação do ciclo 

de vida e reciclagem. Além disso, tenta simbolizar o compromisso da indústria de 

revestimentos por ambientes melhores para se viver. (THE CARPET HUG INSTITUTE, 

2015). O selo empregado pelo CRI é apresentado na Figura 18. 

Figura  – Selo CRI Green Label Plus 

 

Fonte: The Carpet Hug Institute (site)
12

 

                                                           

 
11

Dísponível em <http://www.sitelighting.com/proddarksky.cfm?Style=lps&Brand=gar&ProLine=LPS> 
12

 Disponível em <http://www.carpet-rug.org/CRI-Testing-Programs/Green-Label-Plus.aspx> 

http://www.carpet-rug.org/CRI-Testing-Programs/Green-Label-Plus.aspx
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3.14.1.8  Smart – Certificação concedida pelo MTS 

The Institute for Market Transformation to Sustenintability, organização não 

governamental americana, concede selos a produtos de construção civil, tecidos, vestuário, 

têxteis e revestimentos de pavimentos que atendem padrões pré-estabelecidos de avaliação do 

ciclo de vida e práticas verdes, em toda a cadeia de abastecimento. O selo empregado pela 

Smart é apresentado na Figura 19. 

Figura  – Selo Smart 

 

Fonte: MTS – The Institute for Market Transformation to Sustenintability
13

 

3.14.1.9  Level 

A certificação Level, de terceira parte, visa avaliar e comunicar os impactos 

ambientais e sociais dos mobiliários, baseada em padrões criados pela BIFMA (Business and 

Institutional Furniture Manufacturers Association), associação americana não governamental, 

que reúne os principais fabricantes de móveis dos EUA. As normas utilizadas abordam ações 

sociais da empresa, o uso de energia, a seleção de materiais, e os impactos a saúde humana e 

ao ecossistema. (BIFMA, 2015). A marca emprega da pela Level é apresentado na Figura 20. 

Figura  – Marca Utilizada pelo Programa Level. 

 

Fonte: BIFMA
14

 

                                                           

 
13

 Dísponível em <http://mts.sustainableproducts.com/SMaRT_product_standard.html> 

 
14

Disponível em <http://levelcertified.org/> 

http://mts.sustainableproducts.com/SMaRT_product_standard.html
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3.14.1.10  Recycled Content Certification 

Trata-se de uma certificação concedida pela SCS Global Service, organização não 

governamental americana, para produtos que contém materiais reciclados. (SCS GLOBAL 

SERVICES). O selo empregado pela Recycled Content Cerification é apresentado na Figura 

21. 

Figura  – Selo utilizado pelo Programa Recycled Contend Certification. 

 

Fonte: SCS Global Services
15

 

3.14.1.11  Rótulo Ecológico ABNT 

Trata-se de um rótulo ecológico do tipo I concedido pela ABNT Certificadora, 

organização não governamental brasileira. Atualmente 34 critérios de concessão deste rótulo 

ecológico estão disponíveis no site da ABNT, envolvendo as seguintes categorias de 

produtos: aço, borracha, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, papel e celulose, 

eletroeletrônicos, linha branca (geladeiras, fornos micro-ondas e fogões), plásticos, têxteis e, 

serviços e eventos.  

Segundo ABNT (2014), o Programa de Rotulagem Ambiental da ABNT foi 

desenvolvido para apoiar um esforço contínuo para melhorar e/ou manter a qualidade 

ambiental através da redução do consumo de energia e de materiais, bem como da 

minimização dos impactos de poluição gerados pela produção, utilização e disposição de 

produtos e serviços. 

Os critérios ambientais para cada tipo/categoria de produto são elaborados pelo 

Comitê Técnico de Certificação ABNT/CTC–20, com participação de especialistas da 

comunidade científica, de ONGs ambientalistas, dos órgãos de defesa do consumidor e do 

                                                           

 
15

Disponível em <http://www.scsglobalservices.com/carb-formaldehyde-compliance?scscertified=1> 

http://www.scsglobalservices.com/carb-formaldehyde-compliance?scscertified=1


109 

setor produtivo (ABNT, 2016). O rótulo utilizado para identificar os produtos certificados 

pode ser visualizado na Figura 22. 

Figura  – Selo do Programa de Rotulagem Ambiental ABNT 

 

Fonte: ABNT, 2016
16

 

O Quadro 7 apresenta um resumo com as principais características de cada Programa 

apresentado onde a coluna ―Principal Requisito‖ mostra a característica mais importante de 

cada programa e é, na prática, a informação que melhor o caracteriza. 

Quadro  – Principais características de alguns Programas de Avaliação da 

Conformidade com ênfase ambiental existentes no mundo 

Nome do 

Programa 
Produto 

Governamental

/ Particular 
País de 

origem 
Caráter 

Principal 

Requisito 

Blue Angel Diversos Governamental Alemanha Voluntário Avaliação do 

Ciclo de vida 
Ecolabel Diversos Governamental Europa Voluntário Avaliação do 

Ciclo de vida 
FSC (Forest 

Stewardship 

Council)  

Produtos 

madeireiros e não 

madeireiros 

Particular EUA Voluntário Consumo 

responsável 

da madeira 
SCS Certified 

Carbcompliant 
Madeira 

composta 
Governamental EUA Voluntário Emissão de 

formaldeído 
Energy Star Eletrodomésticos, 

produtos 

eletrônicos, 

equipamentos de 

iluminação 

Governamental EUA Compulsório Eficiência 

energética 

Dark Sky Equipamentos de 

iluminação 

exterior 

Particular EUA Voluntário Poluição 

visual 

Continua  

                                                           

 
16

 Disponível em 

http://www.abnt.org.br/rotulo/pt/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=435 
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Quadro 7 – Principais características de alguns Programas de Avaliação da 

Conformidade com ênfase ambiental existentes no mundo 

Continuação 

Nome do 

Programa 
Produto 

Governamental

/ Particular 
País de 

origem 
Caráter 

Principal 

Requisito 

Energy guide Eletrodomésticos Governamental EUA Compulsório Eficiência 

Energética 
WELS Produtos 

hidráulicos 
Governamental Austrália Compulsório Eficiência 

hídrica 
CRI Green 

Label & Green 

LAbel Plus 

Tapetes, 

revestimentos, 

estofados, 

produtos adesivos 

Particular EUA Voluntário Baixos teores 

de 

compostos 

orgânicos 

voláteis 
Smart Materiais da 

construção civil 
Particular EUA Voluntário Avaliação do 

ciclo de vida 
Level Mobiliários Particular EUA Voluntário Ações 

sociais, uso 

de energia 
Recycled 

Content 

Certification 

Produtos que 

contenham 

material reciclado 

Particular EUA Voluntário Materiais 

reciclados 

Rótulo 

Ecológico 

ABNT 

Aço, borracha, 

higiene pessoal, 

perfumaria e 

cosméticos, papel 

e celulose, 

eletroeletrônico, 

linha branca, 

plásticos, têxteis 

e, serviços e 

eventos 

Particular Brasil Voluntário Variável de 

acordo com a 

categoria de 

produto. 

Avaliação do 

Ciclo de 

Vida, 

elementos 

tóxicos, 

reciclagem, 

entre outros.  
Fonte: Quadro estruturado pelo autor com base em informações de cada Programa disponíveis na internet. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1  MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E BARREIRAS TÉCNICAS 

A definição do que a expressão ―meio ambiente‖ representa evoluiu ao longo do 

tempo incorporando aspectos que vão além do simples ―meio que nos cerca‖, para o conjunto 

de aspectos que efetivamente o influenciam. Não foi identificada uma visão clara do Inmetro 

sobre o conceito de meio ambiente voltado a sua atuação, apenas nas suas leis de formação há 

referência à atribuição relativa à sua proteção. Considerando que o Inmetro faz parte da 

estrutura governamental, parece ser coerente que a definição adotada pela Instituição, ao se 

tratar do assunto, seja a mesma adotada pelo Conama, Conselho máximo do meio ambiente 

no Brasil, apresentada no referencial teórico. 

A adoção de uma definição ampla, padronizada em relação à adotada pelo governo 

federal, pode interferir positivamente na concepção de PAC do Inmetro voltados ao meio 

ambiente. Parece ser intangível que se consiga avaliar todas as leis, influências e interações 

que possam ocorrer naquilo que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, mas é 

justamente a amplitude da definição que pode gerar perspectivas de proteção ambiental 

inovadoras concebidas de acordo com o escopo de cada PAC. Recomenda-se a padronização 

em todos os trabalhos do Inmetro, com base na definição adotada pelo Conama. 

A Lei que rege as atividades do Inmetro não prevê o termo sustentabilidade e mesmo 

assim foram localizadas duas Portarias do Inmetro que tratam especificamente do assunto. 

Considerando que o tema sustentabilidade envolve questões de meio ambiente, a sua 

abordagem poderia ser justificada dentro da prerrogativa existente na Lei de ―proteção do 

meio ambiente‖. Em muitas situações, o termo sustentabilidade confunde-se com o termo 

meio ambiente, motivo pelo qual é fundamental sua diferenciação. Ao se abordar 

sustentabilidade, o tema meio ambiente deve sempre ser considerado, pois envolve as 

questões ambientais, sociais e econômicas. Porém, ao se tratar a proteção do meio ambiente, 

não é obrigatório que aspectos de sustentabilidade sejam considerados, o que justifica a 

abordagem adotada pelo Inmetro tratando sustentabilidade e meio ambiente de forma 

diferenciada, através de Selos de Identificação da Conformidade diferentes. 

A existência de uma Portaria com os princípios gerais de sustentabilidade poderia ser 

adotada ao se tratar o tema meio ambiente, porém ao que parece, a iniciativa não surtiu 

efeitos, já que não foram localizadas citações em outros PAC desde sua emissão em 2012. 
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Na avaliação da conformidade compulsória de produtos devem prevalecer requisitos 

técnicos relativos ao seu uso e às suas características físicas, sob o risco de serem 

consideradas barreiras técnicas ao comércio internacional. Características que não se fazem 

presentes no produto (inerentes ao processo produtivo, por exemplo) poderiam criar 

diferenças entre produtos nacionais e importados considerando que leis válidas em um país, 

podem ser diferentes em outros. Importante considerar que o Acordo TBT prevê que medidas 

sejam adotadas visando a proteção da saúde ou segurança humana, da saúde ou vida animal 

ou vegetal, ou do meio ambiente. Com isso, características que venham a comprometer 

qualquer um desses campos podem ser avaliadas, desde que façam parte do produto avaliado 

e não de seu processo produtivo. Importante salientar que ao entrar no campo voluntário, 

todas as questões relativas ao acordo TBT tornam-se desnecessárias, já que não há 

obrigatoriedade no cumprimento de regras estabelecidas para a concessão de Selos de 

Identificação da Conformidade. 

A certificação de produtos quando realizada através do modelo 5 (ver definição no 

Anexo A), previsto na norma ABNT NBR ISO/ IEC 17000 - Avaliação da conformidade – 

Vocabulário e princípios gerais, prevê a auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade (ABNT, 

2005), mas neste caso considera-se que o sistema é o responsável pela manutenção da 

qualidade do produto, e que isto interfere diretamente em suas características, diferente de 

requisitos voltados à gestão ambiental, que podem não se manifestar no produto. Por outro 

lado, sistemas de gestão ambiental, como os preconizados pela norma ABNT NBR ISO 

14001, denotam a preocupação das empresas em seguir a legislação ambiental e proteger o 

meio ambiente, o que se refletirá nos produtos por elas produzidos. 

Ao se desenvolver Programas de Avaliação da Conformidade compulsórios suas 

características devem ser avaliadas à luz dos acordos internacionais firmados pelo Brasil. 

Conforme exposto no capítulo 3, os objetivos deste tipo de Programa devem ser motivados 

pela realidade do país e não influenciados por interesses ou necessidades de outros países, 

evitando a criação de barreiras técnicas que possam ser interpretadas como protecionistas. 

Conforme exposto no Capítulo 3, o acordo TBT firmado entre os membros da OMC 

é um importante marco para o comércio internacional e o cumprimento de suas prerrogativas 

pode ser visto também como um incentivo à cooperação técnica e ao comércio internacional. 

A adoção de normas reconhecidas internacionalmente promove a troca tecnológica e o 

desenvolvimento de países menos favorecidos, que se obrigam seguir os requisitos técnicos 
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estipulados para comercializar seus produtos e com isso têm um incentivo para 

desenvolverem sua indústria local. 

Programas de Avaliação da Conformidade voluntários também devem ser 

concebidos de modo a não promoverem ações que possam ser consideradas barreiras técnicas 

internacionais. A adesão ao Programa é opcional, mas é obrigatório o cumprimento de seus 

requisitos por aqueles que tiverem interesse em participar. O maior incentivo à sua adesão é a 

pressão exercida pelo comprador que tem a oportunidade de selecionar seus produtos e 

serviços com base em suas convicções e necessidades. Programas deste tipo, quando de cunho 

governamental, voltado ao meio ambiente, podem ir ao encontro daquilo preconizado na 

Declaração do Rio, ou Agenda 21, citada no capítulo 3, onde os Estados devem promover um 

sistema econômico internacional aberto e favorável de forma a possibilitar o tratamento mais 

adequado dos problemas da degradação ambiental (ONU, 1992). 

4.2  PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO 

O Inmetro possui entre suas atribuições legais o desenvolvimento de Programas de 

Avaliação da Conformidade de produtos e serviços que não sejam de competência de outros 

órgãos regulamentadores brasileiros. Os principais focos dos Programas de Avaliação da 

Conformidade desenvolvidos pelo Inmetro, de acordo com as Portarias da Instituição, são: 

Segurança, Desempenho, Conformidade, Sustentabilidade e Meio Ambiente, porém não 

foram encontrados elementos que caracterizem exatamente o que cada foco representa. A 

partir do foco do Programa se estabelece qual Selo de Identificação da Conformidade será 

utilizado para o objeto avaliado. 

Apesar de não terem sido localizadas pesquisas sobre o assunto, a experiência prática 

mostra que muitos consumidores, ao verificarem que um determinado produto possui o Selo 

do Inmetro, relacionam que o uso do Selo é uma garantia de que todos os aspectos relativos à 

qualidade do produto estão sendo atendidas. O Selo de Identificação da Conformidade 

representa o atendimento a requisitos específicos, geralmente previstos em normas técnicas, e, 

dificilmente conseguiria representar todos os aspectos possíveis inerentes a um determinado 

produto.  

Os métodos para demonstrar a conformidade de um objeto incluem ensaios, 

inspeção, declarações de conformidade dos fornecedores e certificação (ISO/IEC, 2005), 
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porém, como se observa na Tabela 3, a certificação é o mecanismo mais utilizado nos PAC do 

Inmetro. Levantamento realizado no sítio do Instituto apontou que, entre os 206 Programas de 

Avaliação da Conformidade do Inmetro existentes em março de 2016, 151 (73.3%) utilizaram 

a certificação como mecanismo de avaliação da conformidade, 32 (15.5%) a declaração de 

fornecedor e 12 (5,8%) a inspeção. Como foi apresentado no Capítulo 3, a escolha pela 

aplicação destas diferentes metodologias depende do contexto que levou a criação de um PAC 

e considera fatores como os riscos envolvidos no objeto certificado e a confiabilidade que se 

espera do processo. 

Como observado através dos dados da Tabela 3, os Programas de Avaliação da 

Conformidade publicados pelo Inmetro podem ser estruturados em conjunto com outros 

órgãos regulamentadores. Dos 206 PAC apresentados em março de 2016, em 130 o Inmetro 

atua sozinho e em 76 atua em conjunto como outros órgãos, sendo o Contran, o Conama e a 

Anvisa os que aparecem com mais frequência nos PAC do Instituto, representando 6,8%, 

4,4% e 4,4%, respectivamente, do total de PAC publicados. 

Tabela  –Mecanismos de Avaliação da Conformidade Adotados pelo Inmetro de Acordo 

com os Órgãos Regulamentadores 

Órgão 

Regulamentador 
Certificação 

Declaração 

do 

Fornecedor 

Inspeção 

Não 

Aplicável/ 

Outros 

Total 

ANP 3 
   

3 

ANTT 6 2 1 
 

9 

Anvisa 9 
   

9 

Anvisa e MTE 1 
   

1 

CGIEE - MME, 

MDIC e MCT  
1 

  
1 

Conama 9 
   

9 

Contran 6 3 4 1 14 

Corde 1 1 
  

2 

Denatran 
 

1 
  

1 

Inmetro 97 23 1 9 130 

MAPA 3 
   

3 

MMA 
   

1 1 

MMA - IBAMA 
 

1 
  

1 

MT 1 
 

4 
 

5 

TEM 8 
   

8 

MTur 5 
   

5 

SNPD 2 
 

2 
 

4 

Total 151 32 12 11 206 
Fonte: Inmetro (2016) – Tabela estruturada pelo autor com base em informações disponíveis no site do Inmetro.  
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A Portaria Inmetro nº 274/2014, que aprova o Manual das Marcas, dos Símbolos, dos 

Selos e das Etiquetas do Inmetro, há 25 Selos de Identificação da Conformidade disponíveis 

para uso em Programas de Avaliação da Conformidade do Inmetro. Estes selos possuem 

versões para Programas Volntários, Compulsórios, e, em alguns casos sem uma definição 

quanto à quando são utilizados. No Quadro 8 são apresentados de modo resumido os Selos do 

Manual das Marcas, dos Símbolos, dos Selos e das Etiquetas do Inmetro. 

Quadro  – Selos de Identificação da Conformidade listados na Portaria Inmetro nº 

274/2014. 

Nome do Selo Objeto avaliado 
Voluntário

* 

Compulsório

* 

Não 

especificado

* 

Cachaça Cachaça x 
  

Ceflor Florestas 
  

x 

Conformidade Geral x x 
 

Desempenho Geral x x 
 

Meio Ambiente Geral x x 
 

Meio Ambiente 

Tanque de 

Armazenamento de 

Combustíveis 
 

x 
 

Selo Ruído Eletrodomésticos 
  

x 

Produção 

Integrada 
Agricultura/ Pecuária 

  
x 

Segurança Não especificado x x 
 

Segurança Caminho da Escola 
  

x 

Segurança Disjuntor 
 

x 
 

Segurança 

Capacetes para 

condutores e passageiros 

de motocicletas 
  

x 

Segurança Mangueira de GLP 
 

x 
 

Segurança 
Regulador de pressão 

GLP  
x 

 

Segurança Isqueiro a gás 
  

x 

Segurança 

Requalificação de 

Cilindros de 

Armazenamento de GNV 
 

x 
 

Segurança 
Painel de Madeira 

Compensado 
x 

  

Segurança 

Adaptação de Eixo 

Veicular Auxiliar em 

Caminhões 
 

x 
 

Segurança Veículo porta-container 
 

x 
 

Segurança Selo gás natural veicular 
 

x 
 

Segurança Vidro temperado plano x 
  

Continua 
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Quadro 8 – Selos de Identificação da Conformidade listados na Portaria Inmetro nº 

274/2014. 

Continuação 

Nome do Selo Objeto avaliado 
Voluntário

* 

Compulsório

* 

Não 

especificado

* 

Segurança Certificação digital 
  

x 

Segurança 
Extintor de Incêndio – 

Fabricação  
x 

 

Segurança 
Extintor de Incêndio – 

Manutenção  
x 

 

Sustentabilidade Não especificado x x 
 

Número Total 25 08 15 07 
* Estas informações baseiam-se apenas no desenho do Selo que consta no Manual das Marcas, dos Símbolos, 

dos Selos e das Etiquetas do Inmetro e não na Portaria que dá origem ao respectivo Programa de Avaliação da 

Conformidade. 

Fonte: Inmetro 2014. - Tabela elaborada pelo autor com base em INMETRO (2014). 

 

Interessante notar que cada um dos Selos de Identificação da Conformidade para Meio 

Ambiente, Desempenho, Conformidade, Saúde e Segurança, que podem ser utilizados de 

modo genérico em qualquer PAC, apresentam versões compactas onde o campo de aplicação 

(voluntário ou compulsório) não é identificado. O posicionamento da logomarca do Inmetro é 

à direita do espaço reservado para a identificação do OCP em PAC voluntários e a esquerda 

do espaço reservado para a identificação do OCP em PAC compulsórios, porém esta 

característica não é facilmente identificada pelo usuário (ver como exemplo a Figura 13). 

4.2.1  PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO 

COM FOCO EM MEIO AMBIENTE 

O tema meio ambiente envolve interesses do governo, da indústria, do comércio e do 

consumidor, e é uma das áreas de maior dificuldade para delimitar o campo de atuação do 

Inmetro, justamente pela amplitude que representa e pela existência de órgãos como o Ibama, 

que atua especificamente neste tema. A importância desta atribuição legal pode ser justificada 

quando se utiliza a visão de Vieira e Cader (2007), que citam a efetivação do chamado 

princípio da transversalidade, adotado pelo Ministério do Meio Ambiente, no qual a política 

ambiental deixa de ser setorial para entrar na agenda dos diversos ministérios e órgãos 

públicos como um importante fator para a efetivação da Política Nacional de Meio Ambiente 

refletindo como o tema é relevante para o Inmetro. A expressão ―impondo-se ao Poder 

Público o dever de defendê-lo e preservá-lo‖ que consta na definição de meio ambiente da 
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Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) mostra a obrigação das entidades que 

compõem o Poder Público em buscar alternativas de preservação dos recursos naturais. A 

intervenção governamental é mais intensa quando estabelecida por meio de obrigações 

compulsórias e branda quando tratada em caráter voluntário. Os selos verdes podem ser 

considerados como interferências brandas, especialmente quando voluntários, atuando como 

instrumentos de informação para o consumidor, servindo de orientação para escolhas de 

consumo. 

O Inmetro faz parte do Poder Público, o que torna explícito pelo imposto na 

Constituição Federal, e na própria lei que o criou, que a proteção do meio ambiente faz parte 

das suas atribuições legais e deve ser abordada em suas atividades, além disso, possui uma 

estrutura administrativa robusta e adequada a formação de Programas de Avaliação da 

Conformidade. A inserção de requisitos voltados ao meio ambiente nos Programas de 

Avaliação da Conformidade desenvolvidos pelo Inmetro podem resultar numa mudança 

significativa na forma como o assunto é tratado pelas empresas e pelos consumidores.  

Os Programas de Avaliação da Conformidade (PAC) do Inmetro se caracterizam 

como ações governamentais relevantes e podem colaborar para incentivar as organizações a 

buscar minimizar os impactos ambientais que seus produtos podem causar. Programas de 

Avaliação da Conformidade voltados ao meio ambiente devem ser concebidos visando o 

menor custo associado e os melhores benefícios à sociedade, atendendo a anseios específicos 

dos consumidores. 

Um bom exemplo da atuação do Inmetro em avaliação da conformidade na área 

ambiental é o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), principalmente devido ao cunho 

preservacionista de recursos naturais como energia elétrica e combustíveis. Cada grupo de 

produtos avaliado possui requisitos técnicos concebidos especificamente para eles, baseados 

em normas técnicas e assumindo também questões quanto à segurança. Possui uma identidade 

visual própria que o identifica, o que facilita o reconhecimento de seus conceitos pela 

população. O PBE adota etiquetas que informam diretamente o consumidor sobre 

características do produto, e cujos critérios de concessão já estão consolidados pelo Inmetro 

adotando um padrão semelhante em todos os PAC que utilizam a etiqueta. 

A Tabela 4, na página seguinte, representa o foco dos Programas de Avaliação da 

Conformidade da Diretoria de Avaliação da Conformidade (Dconf) do Inmetro de acordo com 
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o mecanismo adotado para a avaliação da conformidade, segundo análise de dados 

disponibilizados no site do Inmetro em março de 2016. Nos 206 Programas de Avaliação da 

Conformidade da carteira do Inmetro de janeiro de 2006, 160 (77,67%) são de caráter 

compulsório e 46 (22,33%) são de caráter voluntário. Apenas 11 (5,33%) do total dos 

Programas de Avaliação da Conformidade localizados possuem foco explícito voltado ao 

meio ambiente.  

Tabela  – Quantitativo dos Programas de Avaliação da Conformidade desenvolvidos 

pelo Inmetro de acordo com o foco e mecanismo utilizado. 

Foco do PAC Certificação 
Declaração 

do 

Fornecedor 
Inspeção 

Não 

aplicável 
Auditoria 

Ambiental 
Total 

Ceflor/ Meio 

Ambiente 
01 

  
 

 
01 

Ceflor/ 

Sustentabilidade 
01 

  
 

 
01 

Conformidade 05 
  

01 
 

06 

Desempenho 26 06    32 

Etiquetagem 06 12   
 

18 

Meio Ambiente 06 01   1 08 

Meio Ambiente/ 

Segurança 
02 

 
  

 
02 

Responsabilidade 

Social 
01 

  
 

 
01 

Saúde 06 
  

 
 

06 

Segurança 88 12 12 01 
 

113 

Segurança da 

Informação 
01 

  
 

 
01 

Segurança/ 

Desempenho 
04 

  
 

 
04 

Sustentabilidade 03 01 
 

 
 

04 

Segurança / Saúde 01 
  

 
 

01 

Não Aplicável    08  08 

Total 151 32 12 10 01 206 

NOTA: os objetos pertencentes ao Programa Brasileiro de Etiquetagem foram classificados como 

―desempenho‖. 

Tabela elaborada pelo autor com base em dados coletados no site do Inmetro. 

As questões ambientais tratadas através da concessão de rótulos ambientais por uma 

entidade de governo, além de apresentarem o potencial de reforçar políticas ambientais 

governamentais, representam ao consumidor confiança nas informações. O Inmetro possui 

alta credibilidade junto à população brasileira, com índices de confiança próximos a 87%, o 

que é um diferencial do Instituto frente a outros rótulos ambientais, porém isso ainda é pouco 

explorado, como pode ser observado no Quadro 9, na página seguinte, que apresenta os 

Programas de Avaliação da Conformidade do Inmetro com foco em meio ambiente de acordo 
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com levantamento realizado em Portarias Inmetro. Foram localizados 11 PAC (5,34%) com 

foco em meio ambiente entre 206 PAC da carteira do Inmetro em janeiro de 2006 e destes 

apenas 04 PAC de fato utilizam o Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro para o 

meio ambiente (1,94% do total de PAC). Uma característica marcante desses PAC é a 

participação do Conama como órgão regulamentador, dos 11 PAC avaliados o Conama é 

mencionado em oito (72,73%). 

Quadro  – Programas de Avaliação da Conformidade do Inmetro com Foco em Meio 

Ambiente 

Nome do PAC Caráter 
Mecanismo de 

Avaliação da 

Conformidade 

Órgão 

Regulamentador 
Portaria 

nº 

Data de 

Publicação 

no Diário 

Oficial da 

União 
1. Agente 

redutor de 

líquido 

automotivo – 

Arla 32 

Compulsório Certificação Ibama 139 21/03/2011 

2. Tanque de 

armazenamento 

subterrâneo de 

combustível 

Compulsório Certificação Conama 185 04/12/2003 

3. Tubulação 

não metálica 

subterrânea 

para 

combustível 

automotivo 

Compulsório Certificação Conama 186 04/12/2003 

4. Componente

s dos sistemas 

de descarga e 

de 

abastecimento 

de combustíveis 

Compulsório Certificação Conama 37 06/02/2005 

5. Serviço de 

comissionamen

to em postos de 

abastecimento 

de gás natural 

veicular (GNV) 

Compulsório Certificação Conama 111 13/06/2005 

6. Serviço de 

ensaio de 

estanqueidade 

em instalações 

subterrâneas. 
(1) 

Compulsório Certificação Conama 259 24/07/2008 

Continua 
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Quadro 9 – Programas de Avaliação da Conformidade do Inmetro com Foco em Meio 

Ambiente 

Continuação 

Nome do PAC Caráter 
Mecanismo de 

Avaliação da 

Conformidade 

Órgão 

Regulamentador 
Portaria 

nº 

Data de 

Publicação 

no Diário 

Oficial da 

União 
7. Tanques 

aéreos de 

armazenamento 

de derivados de 

petróleo e 

outros 

combustíveis. 

Compulsório Certificação Conama 117 05/05/2009 

8. Serviço de 

instalação e 

retirada de 

sistema de 

abastecimento 

subterrâneo de 

combustíveis – 

SASC
 (1) 

Compulsório Certificação Conama 9 04/01/2011 

9. Concessão 

em florestas 

públicas 
Compulsório 

Auditoria 

Florestal 

Independente 
MMA 235 08/05/2012 

10. Cadeia de 

custódia para 

produtos de 

base florestal 

Voluntário Certificação Inmetro 512 16/10/2012 

11. Conversores 
catalíticos 

destinados à 

reposição 
(1) 

Compulsório 
Declaração do 

Fornecedor 
Conama 547 17/12/2014 

(1) Programas que efetivamente utilizam o Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro com foco em 

meio ambiente. 
Fonte: Inmetro, 2015. Quadro elaborado pelo autor com base em informações do site do Inmetro. 

4.2.2  CARACTERÍSTICAS DOS PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO DA 

CONFORMIDADE DO INMETRO QUE UTILIZAM O SELO DE MEIO 

AMBIENTE. 

Os quatro Programas de Avaliação da Conformidade que utilizam o Selo de 

Identificação da Conformidade do Inmetro para o Meio Ambiente são compulsórios. Apenas 

no PAC de Conversores catalíticos destinados à reposição e no PAC para o produto Arla 32 o 

Selo é aplicado em embalagens onde possam ser verificadas pelo consumidor. No PAC de 

Serviço de ensaio de estanqueidade em instalações subterrâneas e no PAC de Serviço de 

instalação e retirada de sistema de abastecimento subterrâneo de combustíveis – SASC, o Selo 
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refere-se a serviços e é aplicado em laudos ou atestados de conformidade, que podem ser 

solicitados pelos consumidores de combustível, o que não parece ser uma prática comum dos 

usuários de postos de combustível. 

Os levantamentos realizados mostram que não há um padrão na forma como o Selo 

de Identificação da Conformidade do Inmetro para o meio ambiente é concedido. Nos quatro 

PAC localizados, que efetivamente utilizam o Selo de Identificação da Conformidade para o 

meio ambiente, da Portaria Inmetro número 274/2014, a compulsoriedade justifica-se, já que 

os requisitos para a sua concessão do Selo são baseados no atendimento às Resoluções do 

Conama e Portarias do Ibama e que por si só já seriam obrigatórias, voltadas a prevenção da 

poluição ambiental. A avaliação da conformidade é utilizada como uma forma de checagem 

dos requisitos legais. O Quadro 10 apresenta as formas de representação da conformidade nos 

PAC do Inmetro que possuem o foco meio ambiente. 

Quadro  – Selos utilizados para representar a conformidade nos Programas com foco 

em Meio Ambiente 

Nome do PAC 
Forma de Representação da 

Conformidade 

Número da 

Portaria 

publicada no 

DOU 

Foco 

estabelecido na 

Portaria 

1. Agente redutor 

de líquido 

automotivo – Arla 

32 

Utiliza o Selo de identificação da 

Conformidade para o Meio Ambiente do 

Inmetro no rótulo e no lacre, quando 

aplicável. 

139 de 

21/03/2011 

Foco claro em 

Meio Ambiente 

2. Cadeia de 

custódia para 

produtos de base 

florestal 

Logo PEFC e ou Selo Cerflor 
512 de 

16/10/2012 

Não é claro na 

Portaria, mas 

considera 

aspectos sociais e 

ambientais. 

3. Componentes 

dos sistemas de 

descarga e de 

abastecimento de 

combustíveis 

 

 

37 de 

06/02/2005 

Não é claro, 

porém, considera 

uma Resolução 

Conama 

4. Concessão em 

florestas públicas 
Não utiliza nenhum símbolo para 

identificação da conformidade 
235 de 

08/05/2012 

Não é claro na 

Portaria, 

confunde-se com 

sustentabilidade 

5. Conversores 

catalíticos 

destinados à 

reposição (1) 

Utiliza o Selo de identificação da 

Conformidade para o Meio Ambiente do 

Inmetro apenas na embalagem, no produto 

utiliza-se a logomarca Inmetro. 

547 de 

17/12/2014 
Foco claro em 

Meio Ambiente 

Continua 
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Quadro 10– Selos utilizados para representar a conformidade nos Programas com foco 

em Meio Ambiente 

Continuação 

Nome do PAC 
Forma de Representação da 

Conformidade 

Número da 

Portaria 

publicada no 

DOU 

Foco 

estabelecido na 

Portaria 

6. Serviço de 

comissionamento 

em postos de 

abastecimento de 

gás natural veicular 

(GNV) 

 

OCP

N
o
 e Data do Certificado

Identificação do

Comissionador  
 

111 de 

13/06/2005 

Não é claro, 

porém, considera 

uma resolução 

Conama. 

7. Serviço de 

ensaio de 

estanqueidade em 

instalações 

subterrâneas. 

 

 
 

239 de 

24/07/2008 

Não é claro na 

Portaria, mas usa 

o Selo de 

Identificação da 

Conformidade do 

Inmetro para o 

meio ambiente. 

8. Serviço de 

instalação e retirada 

de sistema de 

abastecimento 

subterrâneo de 

combustíveis – 

SASC 
 

09 de 

04/01/2011 
Foco claro em 

Meio Ambiente 

9. Tanque de 

armazenamento 

subterrâneo de 

combustível 

 

 

185 de 

04/12/2003 
Foco em Meio 

Ambiente 

10. Tanques aéreos 

de armazenamento 

de derivados de 

petróleo e outros 

combustíveis. 

 

 

117 de 

05/05/2009 
Foco em Meio 

Ambiente 

11. Tubulação não 

metálica subterrânea 

para combustível 

automotivo 

 

 

186 de 

04/12/2003 

Não é claro, 

porém, considera 

uma resolução 

Conama. 

Fonte: Inmetro, 2015 – Tabela elaborada pelo autor com base em informações disponibilizadas no site do 

Inmetro. 
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O Quadro 11 apresenta uma comparação entre os Programas que utilizam o Selo de 

Identificação da Conformidade do Inmetro para o meio ambiente, sendo importante observar 

que todos são de caráter compulsório, sendo que 03 utilizam a certificação como mecanismo 

de avaliação da conformidade e 01 a declaração do fornecedor. Um ponto importante diz 

respeito aos requisitos técnicos utilizados para a concessão do Selo de Identificação da 

Conformidade do Inmetro para o meio ambiente, onde se consideram Resoluções do 

Conmetro, Portarias do Ibama e normas ISO específicas para os objetos a serem avaliados. 

Nos Programas voltados às instalações subterrâneas, também se avaliam os sistemas de gestão 

da qualidade, baseados em requisitos da norma ISO 9001. 

Quadro  – Comparativo entre os PAC que utilizam o Selo de Identificação da 

Conformidade do Inmetro para o meio ambiente 

Nome do PAC 

Serviço de ensaio 

de estanqueidade 

em instalações 

subterrâneas. 

Conversores 

catalíticos 

destinados à 

reposição 
(1)

 

Agente 

redutor de 

líquido 

automotivo – 

Arla 32 

Serviço de 

instalação e 

retirada de 

sistema de 

abastecimento 

subterrâneo de 

combustíveis – 

SASC 

Portaria Inmetro 
Nº 259 de 

24/07/2008 

Nº 547 de 

17/12/2014 
139 de 

21/03/2011 
Nº 09 de 

04/11/2011 

Mecanismo de 

Avaliação da 

Conformidade 

Certificação 
Declaração do 

Fornecedor 
Certificação Certificação 

Caráter Compulsório Compulsório Compulsório Compulsório 

Órgão 

Regulamentador 
Conama Conama Ibama Conama 

Escopo do 

Programa 

Serviço de 

instalações 

subterrâneas, nos 

postos 

revendedores e de 

abastecimento de 

combustíveis 

líquidos 

Conversores 

catalíticos 

destinados à 

reposição em 

veículos 

equipados com 

motores do Ciclo 

Otto 

Agente Redutor 

Líquido de 

NOx 

Automotivo, 

denominado 

ARLA 32 

Serviço de 

instalação e 

retirada de 

Sistema de 

Armazenament

o Subterrâneo 

de 

Combustíveis 

(SASC) 

Continua 
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Quadro 11 – Comparativo entre os PAC que utilizam o Selo de Identificação da 

Conformidade do Inmetro para o meio ambiente 

Continuação 

Nome do PAC 

Serviço de ensaio 

de estanqueidade 

em instalações 

subterrâneas. 

Conversores 

catalíticos 

destinados à 

reposição 
(1)

 

Agente 

redutor de 

líquido 

automotivo – 

Arla 32 

Serviço de 

instalação e 

retirada de 

sistema de 

abastecimento 

subterrâneo de 

combustíveis – 

SASC 

Principal base 

Normativa 

adotada 

Resolução 

Conama nº 

273/2000; 

Resolução 

Conama nº 

319/2002; 

ABNT NBR ISO 

9001/: 

ABNT NBR 

13784/2001. 

Resolução 

Conama 

282/2001; 

ABNT NBR 

6601; 

ABNT NBR 

14008; 

ABNT NBR 

8689. 

ISO 22241; 

IN Ibama nº 

23/2009. 

Resolução 

Conama nº 319/ 

2002;  

ABNT NBR 

ISO 9001; 

ABNT NBR 

13781;  

ABNT NBR 

13783;  

ABNT NBR 

14639;  

ABNT NBR 

14973;  

ABNT NBR 

14605-7; 

ABNT NBR 

14605-2. 

Aplicação do 

Selo de 

Identificação da 

Conformidade – 

Meio Ambiente 

No laudo do 

Ensaio de 

Estanqueidade. 

Na Embalagem 

(selo completo) e 

no Produto 

apenas a 

logomarca do 

Inmetro. 

No rótulo do 

produto e no 

lacre, quando 

aplicável. 

No Atestado da 

Conformidade 

do Serviço 

Realizado. 

Fonte: Inmetro (2008, 2011a, 2011b 2014) – Quadro formulado pelo autor com base em informações das 

Portarias Inmetro referentes aos Programas de Avaliação da Conformidade referenciados. 

Como foi apresentado no Capítulo 3, o Inmetro realiza controles após a concessão do 

Selo de Identificação da Conformidade, a Verificação da Conformidade e a Fiscalização da 

Qualidade. Segundo consulta realizada em março de 2016 ao Núcleo responsável pelo 

Programa de Verificação da Conformidade (PVC) do Inmetro, que já analisou 37 PAC, 

apenas o PAC de Agente redutor de líquido automotivo – Arla 32, que possui foco em meio 

ambiente foi avaliado. Esta informação é relevante considerando que uma das funções da 

verificação é avaliar o desempenho do PAC e identificar não conformidades em produtos 

certificados retirados do mercado. Não foram obtidos dados consolidados referentes à 

Fiscalização. 
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Como também foi apresentado no Capítulo 3 aqueles objetos que participam de PAC 

voluntários não estão sujeitos à fiscalização, o que poderia comprometer a sua credibilidade. 

Isto só não ocorre devido aos esquemas de avaliação da conformidade utilizados, onde são 

previstas manutenções periódicas das certificações realizadas pelos Organismos Acreditados 

pelo Inmetro.  

A inserção de requisitos voltados à proteção do meio ambiente nos Programas de 

Avaliação da Conformidade publicados pelo Inmetro pode motivar as organizações a reverem 

seus conceitos ambientais e vem ao encontro dos anseios do consumidor por produtos 

ambientalmente corretos. Ao contrário de Andrade et al. (2001), que comentam que no Brasil 

as políticas públicas de meio ambiente concentram-se geralmente no curtíssimo prazo, 

omitindo ou negligenciando os impactos ambientais de médio e longo prazo, a inclusão de 

requisitos de proteção do ambiente nos Programas de Avaliação da Conformidade do Inmetro 

pode colaborar para reverter esta situação, e deve ser baseada nas considerações provenientes 

de representantes de todas as partes envolvidas, incluindo indústrias, comércio e 

consumidores, consolidando assim políticas públicas existentes. 

Atualmente, há três vertentes para os Selos de Identificação da Conformidade do 

Inmetro para Meio Ambiente, uma compulsória, uma voluntária e uma onde não específica, 

cujo caráter não é claramente definido. O posicionamento da logomarca do Inmetro é à direita 

da identificação do OCP em PAC compulsórios e a esquerda em PAC voluntários. A 

aplicação do Selo de Identificação da Conformidade compacto não é favorável ao 

consumidor, pois a diferenciação entre o compulsório e o voluntário acaba sendo sútil, apenas 

pelo posicionamento da logomarca. 

Nenhum PAC do Inmetro com foco em meio ambiente utiliza monocritérios para a 

concessão do Selo, como por exemplo, o atendimento apenas a uma determinada resolução 

Conama, e sempre são exigidos critérios adicionais, baseados em normas ISO. O Selo de 

Identificação da Conformidade do Inmetro para o meio ambiente – Compulsório, atualmente 

não permite ao usuário a identificação direta de quais critérios foram adotados para sua 

concessão, e como os requisitos não são uniformes entre os PAC, esta compreensão pode ficar 

ainda mais prejudicada. Para sanar esta deficiência, recomenda-se que o requisito principal 

seja informado ao usuário, mesmo que em informação adicional na embalagem.  
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Não foram localizados PAC do Inmetro para a concessão do Selo de Identificação da 

Conformidade para o meio ambiente, de caráter voluntário. Surge daí uma alternativa para 

aprimorar a atuação do Inmetro na área ambiental através de PAC voltado a concessão deste 

rótulo, com uma identidade voltada ao consumidor que busca por produtos ambientalmente 

corretos e de acordo com o definido na norma ABNT ISO 14024 – Rótulos e declarações 

ambientais – Rotulagem ambiental do tipo I – Princípios e procedimentos: 

Programa de terceira parte, baseado em critérios múltiplos, que outorga uma 

licença que autoriza o uso de rótulos ambientais em produtos, indicando a 

preferência ambiental de um produto dentro de uma categoria de produto 

específica com base em considerações do ciclo de vida (ABNT, 2004). 

Atualmente, a diversidade de selos verdes existentes no mercado é muito grande, 

variando significativamente quanto aos critérios de concessão. Grande parte dos selos 

existentes são de natureza privada, sendo concedidos a partir de requisitos técnicos ou não, 

visando atender a anseios específicos do consumidor.  

Em Programas que concedem selos verdes no mundo, a avaliação do ciclo de vida é 

a metodologia mais utilizada, isso não significa que a metodologia completa seja utilizada. 

Em sua maioria os Programas consideram aspectos relevantes ao ciclo de vida de acordo com 

o produto avaliado. 

Conforme a norma ABNT 14040 – Rótulos e declarações ambientais - Princípios 

gerais - cita em sua introdução, um rótulo ambiental pode influenciar a decisão de compra de 

um determinado produto, e se isto acontecer a sua participação de mercado pode aumentar, e 

com isto, outros fornecedores ao reagirem irão melhorar aspectos ambientais de seus 

produtos, diminuindo o impacto ambiental exercido daquela categoria de produtos (ABNT, 

2002). A identificação da conformidade de produtos e serviços através do uso de rótulos 

ambientais pode ser considerada um importante fator de proteção do meio ambiente, 

principalmente por propiciar ao consumidor a oportunidade de escolha e com isso impulsionar 

as empresas a desenvolverem produtos adequados aos anseios dos consumidores. 

Ao se estabelecer um Programa de Avaliação da Conformidade que conceda o Selo 

de Identificação da Conformidade com requisitos baseados na Avaliação do Ciclo de Vida 

(ACV), as empresas são forçadas naturalmente a considerarem os impactos ambientais de 

seus produtos. Importante salientar que seguindo o que a norma ABNT NBR ISO 14020 

Rótulos e declarações ambientais - Princípios gerais preconiza em seu principio 5 considerar 
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aspectos relevantes do ciclo de vida não significa necessariamente a aplicação da metodologia 

completa de avaliação do ciclo de vida num produto, mas sim a aplicação de alguns conceitos 

desta metodologia que sejam mais relevantes ao que se propõem no PAC. 
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4.3  ROTULAGEM AMBIENTAL – SELOS VERDES 

A capacidade de interferência do consumidor, citada por Godoy e Biazin (2000) pode 

ser entendida como a forma como as empresas e governos são influenciados por hábitos de 

consumo. As necessidades do consumidor interferem diretamente no comportamento 

empresarial e os rótulos ambientais ao proporcionarem informações confiáveis, tendem a 

melhorar a percepção do cliente com relação às empresas que o adotam. Ao se disseminar 

inciativas deste tipo, os rótulos agem como instrumento de educação, orientando o 

consumidor a optar por produtos com atributos ambientais, com reflexos diretos no 

comportamento das empresas, a exemplo do que ocorre no PBE. 

Ao se propor a rotulagem ambiental, as normativas ISO voltadas ao meio ambiente 

oferecem documentos que podem servir de referencial, e por se tratarem de documentos 

internacionais harmonizados, sua aceitação por parte de organizações e consumidores tende a 

ser facilitada.  

A rotulagem ambiental pode apresentar vantagens e desvantagens, principalmente 

para as empresas. A voluntariedade permite a cada organização dimensionar se esta apta a 

assumir os custos envolvidos com a adoção de um determinado selo e que nem sempre serão 

percebidos pelo consumidor como um fator agregador de valor ao produto. Uma vantagem 

dos selos ambientais é a oportunidade de transmitir ao consumidor informações sobre ações 

ambientais adotadas pelas empresas e ao mesmo tempo, como desvantagem, isso pode não ser 

atrativo para todos os consumidores. Os dados da pesquisa conduzida pela Confederação 

Nacional das Indústrias (2014) demonstraram que 50% dos entrevistados estão dispostos 

comprar produtos produzidos de forma ambientalmente correta.  

As normas da série ISO 9001, por serem voltadas a sistemas de gestão da qualidade 

são muito utilizadas em PAC do Inmetro, mas recomenda-se que Programas que concedem 

selos ambientais o façam utilizando-a em combinação com as normas da série ISO 14000, 

especificas para a questão ambiental. 

Conforme apresentado no item 11 do capítulo 3, etiquetas e selos podem ser 

considerados sinônimos pelo cidadão comum, independente da sua aplicação no contexto de 

avaliação da conformidade ou ambiental. No contexto de avaliação da conformidade selos e 

etiquetas são marcas da conformidade, porém apresentado diferentes tipos de informações ao 
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usuário. Já no contexto ambiental, devido à diversidade de conceitos envolvidos na concepção 

de selos ambientais, e com a mesma dificuldade apontada pela pesquisa do Word Resources 

Institute e Big Room Inc. em 2010, o entendimento de que qualquer representação voltada ao 

consumidor, com alguma afirmação ambiental é um selo verde, parece ser a melhor definição 

a ser utilizada para este tipo de material. Com isso, selos verdes, selos ambientais, rótulos 

ambientais e rotulagem ambiental podem ser considerados sinônimos, conforme premissas 

adotadas para a pesquisa. Os chamados selos verdes existentes no mercado, conceitualmente, 

podem ser considerados como rótulos ou declarações ambientais, indo ao encontro à 

conclusão de Biazi e Godoy (2000), apresentada no referencial teórico, embora os critérios 

para sua concessão nem sempre estarão de acordo com o previsto nas normas ISO. De um 

modo geral, todas as definições de rotulagem ambiental observadas vão ao encontro da 

utilizada pela ISO 14020:2002, onde se configuram como afirmações sobre algum aspecto 

ambiental do produto ou objeto. 

Uma das principais características das rotulagem ambiental dos tipos I, II e III, 

previstas na norma ISO 14.020 – Rótulos e declarações ambientais – Princípios gerais é a 

voluntariedade. Com isso, os selos compulsórios do Inmetro não seguem o preconizado na 

norma, sendo desnecessária sua adequação já que os propósitos deste tipo de Selo estão 

condicionados aos PAC de origem e podem ser diversos. O Selo de Identificação do Inmetro 

para meio ambiente, voluntário, possui várias características comuns ao preconizado pela 

norma ISO 14024, facilitando que PAC voltados ao meio ambiente a tomem como referência. 

O Quadro 12, na página seguinte, situa o Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro 

para o meio ambiente, voluntário, dentro dos princípios preconizados pela norma ABNT NBR 

ISO 14024 – Rótulos e declarações ambientais do tipo I – Princípios e procedimentos, 

comprovando que o Inmetro já possui um rótulo ambiental do Tipo I, bastando a definição de 

critérios para aplicação do Selo através do desenvolvimento de PAC para as categorias de 

produtos selecionadas. 
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Quadro  –Aderência do Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro para o meio 

ambiente aos princípios da norma ABNT NBR ISO 14024 – Rótulos e declarações 

ambientais do tipo I – Princípios e procedimentos 

Princípios do Rótulo ambiental Tipo I 

da norma ABNT NBR 14.024:2004. 

Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro para o Meio 

Ambiente - Voluntário 

1. Natureza voluntária do programa É voluntário. 

2. Relação com a norma ABNT NBR ISO 

14020 
Isto será determinado pelo PAC 

3. Relacionamento com a legislação O Inmetro já segue este princípio no desenvolvimento de seus PAC. 

4. Considerações sobre o ciclo de vida 

Os requisitos estabelecidos por cada categoria de produtos deverão 

adotar este príncipio, o que não significa que se deva realizar, 

necessariamente uma avaliação do ciclo de vida. 

5. Seletividade 

Os requisitos devem propiciar que o consumidor possa selecionar 

produtos com características de menor impacto ambiental dentro da 

mesma categoria de produtos. 

6. Características da função do produto Os requisitos devem ser aplicáveis às funções do produto avaliado. 

7. Validade dos requisitos do programa 

Isto normalmente já é estabelecido nos PAC do Inmetro através da 

validade da certificação e as manutenções periódicas da 

certificação. 

8. Consulta 
O processo de desenvolvimento de um PAC do Inmetro já prevê a 

consulta às partes interessadas. 

9. Conformidade e verificação Os PAC do Inmetro já seguem este princípio. 

10. Transparência O Inmetro já segue este princípio no desenvolvimento de seus PAC. 

11. Aspectos do comércio internacional O Inmetro já segue este princípio no desenvolvimento de seus PAC. 

12. Acessibilidade 
O Inmetro já segue este princípio em  seus PAC, propiciando a 

todos os interessados a participação em seus PAC. 

13. Base científica dos critérios 

ambientais 
O Inmetro já segue este princípio no desenvolvimento de seus PAC. 

14. Evitar o conflito de interesses O Inmetro já segue este princípio no desenvolvimento de seus PAC. 

15. Custos e taxas O Inmetro já segue este princípio no desenvolvimento de seus PAC. 

16. Confidencialidade O Inmetro já segue este princípio no desenvolvimento de seus PAC. 

17. Reconhecimento mútuo O Inmetro já segue este princípio no desenvolvimento de seus PAC. 

Fonte: ABNT (2004).Tabela elaborada pelo autor. 
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4.4  PROPOSTA PARA A CONCESSÃO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO 

DA CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MEIO AMBIENTE 

A criação de critérios gerais para a concessão do Selo de Identificação da 

Conformidade do Inmetro para o meio ambiente é necessária, visando atender uma crescente 

demanda do consumidor por informações confiáveis e claras quanto à origem e impactos 

ambientais dos produtos que consome. O Inmetro atua no desenvolvimento de Regulamentos 

Técnicos e Programas de Avaliação da Conformidade, possui entre suas atribuições legais a 

proteção do meio ambiente e possui uma imagem de credibilidade junto à sociedade. Um selo 

ambiental concedido pelo Instituto apresenta uma conotação diferenciada frente a outros selos 

sem cunho governamental e a sua concessão é uma forma de aprimorar a atuação do Inmetro 

na área de proteção ambiental. 

O envolvimento das partes interessadas no desenvolvimento dos PAC do Inmetro é 

obtida através da metodologia de desenvolvimento já adotada, onde se procura envolver 

representantes de toda a sociedade através da formação de comissões técnicas que incluem 

consumidores, associações, indústria, comércio e universidades. As consultas públicas 

realizadas durante o desenvolvimento do PAC propiciam que qualquer cidadão possa 

manifestar sua opinião. Isso vai ao encontro do preconizado pela norma ABNT NBR ISO 

14.024, que diz que subtendende-se por transparência quando as informações estão 

disponíveis para as partes interessadas para inspeção e comentários (ABNT, 2004). Um selo 

governamental voltado ao meio ambiente, concedido por uma instituição reconhecida pela 

sociedade como o Inmetro se beneficiaria da expertise já utilizada em outros Programas do 

Instituto. 

Para o consumidor oferece-se a segurança e confiabilidade das informações, do 

mesmo modo que ocorre em outras categorias de Selos geridos pelo Inmetro, cujas pesquisas 

apontam altos índices de reconhecimento e confiança pela população. 

Um ponto que deve ser considerado é a adoção de uma definição de meio ambiente 

padronizada em relação à adotada pelo governo federal, o que pode interferir positivamente 

na concepção de um novo PAC do Inmetro. Recomenda-se a padronização em todos os 

trabalhos do Inmetro, com base na definição de meio ambiente adotada pelo Conama. 

Tendo por base o perfil de outros Programas que concedem selos ambientais, a 

atuação do Inmetro e a situação atual da utilização de seu Selo de Identificação da 
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Conformidade para o meio ambiente é possível sugerir critérios gerais a serem adotados para 

concessão do selo ambiental do Instituto. Importante salientar que apesar de existirem normas 

ISO sobre rotulagem ambiental, cada instituição gestora de Programas voltados a selos 

ambientais tem total liberdade para definir os critérios que irá adotar para gerir seus selos. 

Esta proliferação de selos causa dificuldades para as organizações em escolher qual a melhor 

opção disponível e para o consumidor que pode se confundir em meio às informações a ele 

apresentadas. 

Um ponto fundamental inicial a ser observado é a definição de quando utilizar o Selo 

de Identificação da Conformidade para o meio ambiente, fator que esta intimamente 

relacionado com o foco do PAC. A Figura 23 apresenta um esquema simplificado ilustrando 

uma forma de se realizar esta definição. Esta definição não necessita estar condicionada ao 

mecanismo compulsório ou voluntário, mas sim ao objeto avaliado e ao objetivo principal do 

PAC. Podem ocorrer situações onde um mesmo PAC trata de questões diversas como 

Segurança e Meio Ambiente, podendo se optar por selos compostos, onde a cor é definida 

pelo foco dominante, conforme existem exemplos na Figura 7, na página 66. 

Sugere-se que o foco meio ambiente seja considerado apenas quando o objeto 

avaliado representa potencial de impacto ambiental (Figura 23). Como foi definido no 

Capítulo 3, isto representa qualquer modificação exercida sobre o meio ambiente seja ela 

benéfica ou adversa. Propõe-se que os critérios gerais para concessão do Selo de Identificação 

da Conformidade do Inmetro para o meio ambiente considerem os impactos ambientais 

relacionados aos produtos durante a sua produção, comercialização, utilização e disposição 

final, já que este é o principal objetivo a ser alcançado por um PAC voltado ao meio 

ambiente. 

Não foram identificados Selos Verdes no Brasil concedidos por órgãos 

governamentais da esfera federal, o que confere ao Selo de Identificação da Conformidade do 

Inmetro um diferencial exclusivo em relação à Selos de natureza privada. No caso do Inmetro, 

a concessão de selos ou rótulos ambientais pode ser realizada atendendo dois aspectos 

distintos, um com caráter compulsório e outro com caráter voluntário. Para ambas as situações 

os Selos já foram desenhados e encontram-se disponíveis no Manual de Selos e Marcas do 

Inmetro, aprovado através da Portaria Inmetro número 521 de 28 de novembro de 2014. 
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Sugere-se que sejam estipulados critérios mínimos que possam ser adotados a 

qualquer situação ou categorias de produtos onde se espera que um produto que ostente o Selo 

represente menos impactos ambientais desfavoráveis que outro que não o possua. Critérios 

adicionais específicos para cada categoria de produtos devem ser desenvolvidos. 

Figura  – Esquema simplificado para definição do Selo de Identificação da 

Conformidade do Inmetro para o meio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

4.4.1  PROPOSTA DE CRITÉRIOS GERAIS PARA CONCESSÃO DO SELO 

DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA O MEIO AMBIENTE DE 

CARÁTER COMPULSÓRIO. 

Atualmente, dos onze PAC que possuem foco ambiental, dez são compulsórios e em 

nove destes utiliza-se a certificação como ferramenta de avaliação da conformidade. O 

principal critério adotado pelo Inmetro para a concessão de um Selo de meio ambiente 

compulsório é a verificação de que algum aspecto legal, como por exemplo, uma Resolução 

Conama, foi atendida. Este direcionamento parece estar totalmente adequado ao propósito de 

um selo compulsório, e a Figura 24, na página seguinte, representa esta definição. 

 

Possui impacto ambiental? 

Sim

  

 

Não 

Outro Selo 

 

Definição da 

categoria de produtos 
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Um PAC compulsório denota obrigação no cumprimento de requisitos técnicos que, 

ao serem baseados em exigências legais, representam a garantia de que foram cumpridos e 

verificados. Um tanque de combustíveis subterrâneo, por exemplo, não poderia ser fiscalizado 

após sua instalação. Neste caso, a certificação atesta que os requisitos legais obrigatórios 

determinados pelo Conama foram cumpridos. 

Assim, sugere-se que a utilização do Selo de Avaliação da Conformidade para o 

meio ambiente de caráter compulsório tenha como critério geral o cumprimento da legislação 

referente ao objeto avaliado e critérios específicos ambientais relativos ao objeto. Ressalta-se 

que os referidos critérios já estão sendo utilizados pelo Inmetro nos selos concedidos. 

Outrossim, deve-se procurar divulgar entre os profissionais do Inmetro e os consumidores o 

critério adotado. 

Outro ponto importante a ser considerado é que PAC compulsórios estão sujeitos a 

Fiscalização da Qualidade e à Verificação da Qualidade, controles adotados pelo Inmetro que 

aumentam a credibilidade dos Selos concedidos. O período de concessão do Selo é por um 

período determinado, condicionado às regras do PAC que podem exigir manutenções 

periódicas, e que no caso de certificações são realizadas por organismos de certificações de 

produtos (OCP) acreditados pelo Inmetro, aumentando ainda mais a confiabilidade do 

processo. 

Figura  – Esquema simplificado para concessão do Selo de Identificação da 

Conformidade do Inmetro para o meio ambiente compulsório 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

4.4.2  PROPOSTA DE CRITÉRIOS GERAIS PARA CONCESSÃO DO SELO 

DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA O MEIO AMBIENTE DE 

CARÁTER VOLUNTÁRIO. 

A adesão de uma organização a um processo voluntário expressa sua intenção em 

validar ações que julga serem importantes ao seu produto ou a uma resposta a desejos do seu 

mercado consumidor. O consumidor é o grande árbitro que determina o sucesso de um selo 

ambiental voluntário junto ao seu público-alvo e a atuação do Inmetro nesta área pode 

 Atendimento a requisitos legais 

definidos por Leis e Regulamentos 
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interferir de modo positivo trazendo confiabilidade às informações disponibilizadas. Um selo 

ambiental de caráter voluntário pode ser considerado um diferencial que determinada 

organização possui em relação aos seus concorrentes, ou o atendimento a uma exigência de 

mercado, que não possui contrapartida legal. 

Não foram localizadas em PAC do Inmetro formas de concessão do Selo de 

Identificação da Conformidade do Inmetro para o meio ambiente de caráter voluntário. 

Sugere-se que o Inmetro siga os princípios da norma ABNT NBR ISO 14024:2004 – 

Rotulagem ambiental do tipo I – Princípios e procedimentos, considerando que as normativas 

ISO são referências internacionalmente aceitas. Apesar de já existir uma aderência aos 

princípios da norma com as práticas do Inmetro é necessário que isto seja mantido no 

desenvolvimento de cada PAC voltado ao meio ambiente. 

Alinhado ao preconizado pela norma ABNT NBR ISO 14024:2004, o primeiro passo 

sugerido é a definição, por parte do Inmetro, sobre quais categorias de produtos deve iniciar o 

desenvolvimento de critérios de concessão de seu Selo. Entende-se como categoria de produto 

o grupo de produtos que têm função equivalente (ABNT, 2004). O desenvolvimento dos 

requisitos de Avaliação da Conformidade deve seguir o rito normal da Instituição no 

desenvolvimento de um PAC, envolvendo as partes interessadas e dando total transparência 

ao processo.  

Sugere-se que a concessão do Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro 

para o meio ambiente seja para categorias de produtos já certificadas através de algum PAC 

do Inmetro, possibilitando o uso do Selo por aquelas organizações que comprovassem possuir 

práticas de proteção ambiental adicionais aos requisitos do PAC original. Os produtos 

poderiam ostentar dois Selos de Identificação da Conformidade distintos, um do PAC original 

e outro, voluntário, para o meio ambiente. Com isso, estimula-se a preservação ambiental, 

sem aumento significativo de investimentos adicionais para a obtenção do Selo, além de 

maior agilidade em todo o processo. 

Sugere-se também a utilização do modelo 5 de certificação de produtos, cuja 

definição encontra-se no anexo A, que prevê auditorias no sistema de gestão da qualidade e 

avaliações periódicas para verificação se a conformidade inicial se mantém, pois é o modelo 

cujas avaliações são mais abrangentes propiciando maior segurança ao processo. 
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Três objetivos básicos podem ser assumidos por um selo ambiental voluntário do 

Inmetro, que também são diretrizes a serem seguidas no desenvolvimento dos PAC voltados 

ao meio ambiente. 

a) Redução da poluição (isso abrange durabilidade, substituição de materiais 

nocivos para o meio ambiente, reciclagem, redução de poluentes); 

b) Baixo consumo de energia, demonstrando diferencial de consumo em relação a 

produtos similares; 

c) Responsabilidade ambiental da empresa (gestão ambiental, coleta seletiva, 

reciclagem, etc.). 

Com base nestes objetivos básicos, sugere-se que o Selo de Identificação da 

Conformidade do Inmetro para o meio ambiente seja concedido a produtos que atendam aos 

critérios gerais listados abaixo. Como são critérios gerais, podem não ser aplicáveis a todas as 

categorias de produtos, e deverão ser confirmados durante o desenvolvimento do PAC, 

considerando cada caso. 

a) Produzidos por empresas certificadas pela norma ABNT NBR ISO 

14001:2015 - Sistemas de gestão ambiental – Requisitos com orientação para uso. - Uma 

organização detentora de certificação de acordo com a norma ABNT NBR 14001 expressa ter 

objetivos, metas e indicadores que asseguram que seus impactos ambientais estão mapeados e 

estão sendo tratados em seus objetivos e metas institucionais. Além disso, avalia-se o 

comprometimento da organização em relação ao cumprimento da legislação ambiental 

pertinente e aplicável ao produto. Este requisito é um incentivo à adesão das empresas à 

norma ISO ABNT NBR 14001:2015 e consequentemente à proteção do meio ambiente. 

b) Possuir um sistema de logística reversa que cumpra a Politica Nacional de 

Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabelecida através da 

Lei Federal 12.305/2010 é uma das ações governamentais mais concretas atualmente em vigor 

no Brasil, com requisitos voltados ao meio ambiente que devem ser cumpridas pelas 

empresas, mas que ainda não está sendo totalmente adotada. Criar um sistema de logística 

reversa para seus produtos demonstra que a organização esta buscando meios de por em 

prática os conceitos envolvidos na PNRS e o Inmetro ao incentivar sua aplicação, demonstra 

estar alinhado às políticas governamentais sobre o assunto, e consequentemente incentivando 

a proteção ambiental. 
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c) Possuir classificação nível A no Programa Brasileiro de Etiquetagem 

(quando aplicável). O consumo energético esta intimamente relacionado às questões 

ambientais e apesar de para alguns produtos a etiqueta do PBE ser compulsória, a 

classificação no nível A não é obrigatória. A concessão de um Selo ambiental para aqueles 

produtos que obtém o nível A no PBE pode ser um estímulo adicional para as empresas 

buscarem o aperfeiçoamento de seus produtos, além de favorecer aqueles que já o possuem. 

Isto também estimula a competividade e o desenvolvimento de produtos mais eficientes. 

d) Utilizar materiais reciclados em seu processo produtivo – Uma das 

principais virtudes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é o incentivo à indústria 

de reciclagem e à economia circular
17

. Ao se incentivar o uso de materiais reciclados, 

promove-se a diminuição de casos de descarte incorreto de materiais, incentiva-se a melhoria 

da qualidade dos serviços de reciclagem e consequente menor nível de rejeitos nos aterros, 

prolongando a vida útil dos mesmos. Além disso, a utilização de materiais reciclados reduz a 

demanda energética necessária para produzir materiais primários, como por exemplo, o 

alumínio, onde o gasto de energia para reciclá-lo é 95% menor do que seria necessário para 

produzi-lo (AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – ABDI, 

2012). Para cada categoria de produtos podem ser estabelecidos percentuais mínimos de 

utilização de materiais reciclados visando a concessão do Selo. 

Os critérios sugeridos também podem ser considerados como elementos da 

Avaliação do Ciclo de Vida de Produtos, indo ao encontro das práticas adotadas nos 

principais Selos Verdes do mundo. Para que possam ser colocados em prática necessitam de 

estudos complementares indicando de que forma serão avaliados em cada categoria de 

produtos. A utilização do Selo deve assegurar que uma organização mantém o controle e a 

gestão de seus aspectos e impactos ambientais, e, por consequência de seus produtos, causam 

menos impactos ao serem produzidos. 

Como exemplo de aplicação podemos utilizar o Programa de Avaliação da 

Conformidade do Inmetro para Brinquedos. Este PAC é compulsório e tem foco na segurança 

visando prevenir acidentes em usuários de brinquedos, utilizando o mecanismo de certificação 
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 É aquela onde os materiais são devolvidos ao ciclo produtivo através da reutilização, recuperação e 

reciclagem.  
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de produtos, realizados por Organismos de Certificação de Produtos acreditados pelo Inmetro. 

Propõe-se que um fornecedor de brinquedos que já seja certificado compulsoriamente possa, 

de modo voluntário, solicitar a concessão de uso do Selo de Identificação do Inmetro para o 

meio ambiente. Para isso deverá comprovar nas auditorias, que já estão previstas no PAC, que 

cumpre os requisitos adicionais de meio ambiente. A certificação combinada visando à 

segurança e o meio ambiente tende a ser menos onerosa que aquelas realizadas 

separadamente. Se aprovados nas auditorias os produtos poderão ostentar dois selos distintos, 

um compulsório referente à segurança e um voluntário, referente ao meio ambiente. Para 

definição dos requisitos aplicáveis à categoria ―brinquedo‖ o rito normal de desenvolvimento 

de um PAC deve ser seguido, com formação de comissões técnicas com representantes das 

partes interessadas, consultas públicas e publicação de Portarias. A sugestão dos critérios 

gerais deverá ser validada através dos métodos utilizados pelo Inmetro no desenvolvimento de 

um PAC. 

Uma das fragilidades dos PAC voluntários diz respeito aos controles adotados pelo 

Inmetro, já que não são realizadas fiscalizações da Qualidade no mercado e nem Verificações 

da Conformidade dos Produtos. Esta fragilidade é aparente, pois o que realmente garante a 

veracidade das informações são as auditorias realizadas por terceira parte (Organismos de 

Certificação de Produtos acreditados pelo Inmetro) de acordo com o esquema de certificação 

determinado pela Instituição. 

Salienta-se que a proposta é inicial e que os critérios apresentados são preliminares, 

devendo ser disseminados e acompanhados pela Instituição a fim de avaliar os resultados 

obtidos, ou seja, interesse das empresas na utilização do selo com efetiva proteção ao meio 

ambiente. A Figura 25 ilustra de modo simplificado o esquema de concessão do Selo de 

Identificação da Conformidade do Inmetro voluntário. 
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Figura  – Esquema simplificado para a concessão do Selo de Identificação da 

Conformidade para o meio ambiente voluntário 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5  CONCLUSÃO 

O trabalho apontou que a questão ambiental é um assunto de interesse 

contemporâneo da sociedade, há um direcionamento governamental para que o tema seja 

tratado na agenda de ministérios e órgãos públicos, e está inserido nas atribuições legais do 

Inmetro. A concessão do Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro para o meio 

ambiente pode representar avanços significativos nas políticas existentes no país e ser um 

caminho para o fortalecimento da atuação do Inmetro na área ambiental à medida em que: 

a) Estimula as organizações a adotar processos produtivos, logísticos e comerciais 

que considerem a redução do impacto ambiental. 

b) Facilita a identificação pelo consumidor de produtos ambientalmente 

responsáveis. 

c) Reflete uma ação efetiva de um órgão governamental num tema de interesse 

contemporâneo. 

A pesquisa identificou por meio da análise do panorama dos PAC do Inmetro com 

foco em meio ambiente que apesar da existência do Selo de Identificação da Conformidade 

para o meio ambiente fazer parte do conjunto de Marcas da Conformidade do Inmetro ele 

ainda é pouco utilizado. A análise da carteira de PAC do Inmetro existente em janeiro de 2016 

mostra que entre 206 PAC, apenas onze (5,3%) possuem o foco definido em meio ambiente e 

destes, quatro utilizam o Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro para o meio 

ambiente, representando menos de 2% do total. Foi constatado que o Selo de Identificação da 

Conformidade do Inmetro para o meio ambiente de caráter voluntário não é utilizado. Este 

panorama comprovou a necessidade de se estabelecer uma proposta para a concessão do Selo 

de Identificação da Conformidade do Inmetro para o meio ambiente. 

Considerando os principais conceitos estudados sobre o tema meio ambiente e as 

características identificadas em selos ambientais de Programas voltados à identificação da 

conformidade ambiental foi formulada uma proposta para a concessão do Selo de 

Identificação da Conformidade do Inmetro para o meio ambiente. Basicamente, propõe-se que 

o Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro para o meio ambiente seja utilizado 

apenas em PAC de categorias de produtos que apresentem impactos ambientais. 
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Como critérios gerais de concessão propõe-se que o Selo de Identificação da 

Conformidade do Inmetro de caráter compulsório seja utilizado em PAC que demandem a 

comprovação de aspectos ambientais legais envolvidos nos objetos avaliados. A proposta de 

critérios gerais para o Selo de Identificação da Conformidade de caráter voluntário inclui a 

sua concessão para categorias de produtos já avaliados em PAC do Inmetro, desde que 

atendam requisitos ambientais específicos, facilitando assim a adesão por parte das 

organizações. 

O presente estudo não pretende ser exaustivo, pode ser ampliado e a suas propostas 

devem ser testadas ao longo do tempo visando consolidar e ampliar a utilização do Selo de 

Identificação da Conformidade do Inmetro para o meio ambiente. Sugere-se a realização de 

novos trabalhos visando avaliar a percepção do consumidor em relação ao Selo e também 

sobre a necessidade de ações de fiscalização e acompanhamento de mercado, por parte do 

Inmetro, em Programas voluntários. A metodologia utilizada no presente estudo também pode 

ser empregada para os selos do Inmetro, focados em desempenho, conformidade, saúde e 

sustentabilidade, visando analisar e orientar o seu uso. 

De modo a auxiliar outras pesquisas voltadas ao tema, convém mencionar que as 

principais dificuldades encontradas no desenvolvimento deste trabalho, foram relacionadas à 

amplitude do tema meio ambiente, que pode ser abordado de diferentes formas, tornando 

crucial o delineamento claro dos objetivos a serem atingidos. 
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ANEXO A – MODELOS DE CERTIFICAÇÃO 

Definições dos Modelos de Certificação de Produtos de acordo com a Portaria Inmetro 

n° 248, de 25 de maio de 2015, que aprova a revisão do Vocabulário Inmetro de Avaliação da 

Conformidade com termos e definições utilizados pela Diretoria de Avaliação da 

Conformidade do Inmetro: 

 

Modelo de Certificação 1a - Avaliação única. Nesse modelo, uma ou mais amostras do 

produto são submetidas a atividades de avaliação da conformidade, que podem consistir em 

ensaio, inspeção, avaliação de projeto, avaliação de serviços ou processos, etc. Esse modelo 

não contempla a etapa de manutenção. A avaliação da conformidade do objeto é efetuada uma 

única vez, e os itens subsequentes de produção não são cobertos pelo Certificado da 

Conformidade emitido. 

 

Modelo de Certificação 1b - Ensaio de lote. Esse modelo envolve a certificação de um lote 

de produtos. O número de unidades a serem ensaiadas pode ser uma parcela do lote, coletada 

de forma aleatória, ou até mesmo, o número total de unidades do lote (ensaio 100%). O 

Certificado de Conformidade é restrito ao lote certificado. 

Modelo de Certificação 2 - Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no 

fabricante, seguida de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostra do 

produto no mercado. As Avaliações de Manutenção têm por objetivo verificar se os itens 

produzidos após a atestação da conformidade inicial (emissão do Certificado da 

Conformidade) permanecem conformes. 

 

Modelo de Certificação 3 - Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no 

fabricante seguida de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostra do 

produto na fábrica. As Avaliações de Manutenção têm por objetivo verificar se os itens 

produzidos após a atestação da conformidade inicial (emissão do Certificado da 

Conformidade) permanecem conformes. A manutenção pode incluir a avaliação periódica do 

processo produtivo. 

 

Modelo de Certificação 4 - Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no 

fabricante seguido de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostras do 

produto na fábrica e no comércio, combinados ou alternadamente, para realização das 
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atividades de avaliação da conformidade. As Avaliações de Manutenção têm por objetivo 

verificar se os itens produzidos após a atestação da conformidade inicial (emissão do 

Certificado da Conformidade) permanecem conformes. A manutenção pode incluir a 

avaliação periódica do processo produtivo. 

Modelo de Certificação 5 - Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no 

fabricante, incluindo auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade, seguida de avaliação de 

manutenção periódica através de coleta de amostra do produto na fábrica e/ou no comércio, 

para realização das atividades de avaliação da conformidade. As Avaliações de Manutenção 

têm por objetivo verificar se os itens produzidos após a atestação da conformidade inicial 

(emissão do Certificado da Conformidade) permanecem conformes. A manutenção inclui a 

avaliação periódica do processo produtivo, ou a auditoria do SGQ, ou ambos. 

 

Modelo de Certificação 6 - Avaliação Inicial consistindo de auditoria do Sistema de Gestão 

da Qualidade ou inspeções, seguida de manutenção periódica. Esse modelo é aplicável, 

principalmente, para a certificação de serviços e processos. As Avaliações de Manutenção 

incluem a auditoria periódica do SGQ e avaliação periódica do serviço ou processo.
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ANEXO B – LISTA DE PRODUTOS QUE POSSUEM TABELAS DE 

EFICÊNCIA ENERGÉTICA DISPONÍVEIS NO SITE DO INMETRO. 

Produto 

AQUECEDORES DE ÁGUA A GÁS 

AQUECEDORES ELÉTRICOS DE HIDROMASSAGEM 

AQUECEDORES ELÉTRICOS DE PASSAGEM 

AQUECEDORES ELÉTRICOS DE ACUMULAÇÃO (BOILER) 

BOMBAS E MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS 

CHUVEIROS ELÉTRICOS 

CONDICIONADORES DE AR 

CONGELADORES VERTICAIS, CONGELADORES VERTICAIS FROST-FREE E 

CONGELADORES HORIZONTAIS 

DUCHAS HIGIÊNICAS ELÉTRICAS 

EDIFICAÇÕES 

FOGÕES E FORNOS DOMÉSTICOS A GÁS 

FORNOS ELÉTRICOS COMERCIAIS 

FORNOS DE MICRO-ONDAS 

LÂMPADAS DECORATIVAS - LINHA INCANDESCENTES - 127V E 220V 

LÂMPADAS DE USO DOMÉSTICO - LINHA INCANDESCENTES - 127V E 220V 

LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 12Vcc 

LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS C/ REATOR INTEGRADO (127V) 

LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS C/ REATOR INTEGRADO (220V) 

LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO A ALTA PRESSÃO 

LAVADORAS DE ROUPA SEMI-AUTOMÁTICAS 

LAVADORAS DE ROUPAS AUTOMÁTICAS ABERTURA SUPERIOR (TOP LOAD) 

LAVADORAS DE ROUPA AUTOMÁTICAS ABERTURA FRONTAL (FRONT LOAD) 

LAVADORAS DE ROUPA E SECADORA AUTOMATICAS COM ABERTURA SUPERIOR 

(LAVA E SECA) 

LAVADORAS DE ROUPA E SECADORA AUTOMATICAS COM ABERTURA FRONTAL 

(LAVA E SECA) 

MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS 

PBE VEICULAR 

REFRIGERADORES, FRIGOBARES, COMBINADOS, COMBINADOS FROST-FREE 

SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 

Sistemas e equipamentos para aquecimento solar de água (PBE Solar – coletores e reservatórios)   

TELEVISORES - STANDY-BY 

TORNEIRAS ELÉTRICAS 

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO EM LÍQUIDO ISOLANTE 

VENTILADORES DE MESA, PAREDE, PEDESTAL E CIRCULADORES. 

VENTILADORES DE TETO 127V 

VENTILADORES DE TETO 220V 

FONTE: INMETRO (2015)
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APÊNDICE A– EVENTOS SOBRE A TEMÁTICA MEIO AMBIENTE 

REALIZADOS EM 2015 

Nome do Evento Tipo Entidade Organizadora 

1° Encontro Científico Régua Encontro Petrobrás 

1° Troquinha de Mudas e Sementes 

Rio de Janeiro 
Evento Coletivo Hortação 

20º Congresso Brasileiro de Direito 

Ambiental Tem Inscrições Abertas 
Congresso 

Instituto O Direito por Um 

Planeta Verde 

2º Picnic de Troca de Sementes E 

Mudas Da Estação 
Evento - 

2º Simpósio de Responsabilidade 

Socioambiental 
Simpósio Simpósio 

2º Workshop Internacional de 

Mogno Africano 
Workshop 

Instituto Brasileiro de 

Florestas 

33º Curso de Formação Ecológica Curso 
Associação Defensores da 

Terra 

34º Curso de Formação Ecológica Curso 
Associação de Defensores 

da Terra 

5ª Edição do Prêmio José Costa Prêmio 
Jornal Diário do Comércio 

de Minas Gerais 

6º Festival Cultivar Festival Instituto Árvores Vivas 

Água E Direitos Humanos - Evento 

Comemorativo Ao Dia Mundial do 

Meio Ambiente 

Evento 
Fundação Joaquim 

Nabuco 

Águas Amazônicas: Escalas, 

Conexões e desafios 
Conferência 

Wildlife Conservation 

Society (WCS Brasil) 

Aspectos Técnicos do Novo 

Código Florestal: A Lei Saindo do 

Papel 

Curso 

Associação dos 

Advogados de São Paulo 

(AASP)  

Biologia Da Conservação – 9ª 

Edição 
Curso INEDE BRASIL 

Capacitação Sobre Tratamento de 

Efluentes Módulo II: Tratamento 

Físico-químico Convencional de 

Efluentes Será Nos Dias 20 E 21 

Curso Fundação Proamb 

Cinema Solar Participa de Feira 

Especializada Em Energias 

Renováveis Na Capital Paulista 

Feira CINESOLAR 

Congresso de Meio Ambiente E 

Sustentabilidade 
Congresso - 

Cúpula do Direito Ambiental 

Brasileiro - 2ª Reunião 
Encontro 

Cúpula do Direito 

Ambiental Brasileiro 

Curso - Introdução Ao 

desenvolvimento Sustentável 
Curso 

- 
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Nome do Evento Tipo Entidade Organizadora 

Curso de Fotografia Ênfase Em 

Natureza 
Curso - 

Curso de Gestão de Áreas Ciliares Curso - 

Curso de Legislação Ambiental - 

Mata Atlântica Inscrições Abertas 
Curso - 

Curso de Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) Aplicado ao 

Planejamento de Paisagens 

Curso Cepan 

Curso de Sistema de Informações 

Geográficas Aplicado ao Cadastro 

Ambiental Rural 

Curso - 

Curso de Tartarugas-marinhas: 

Biologia, Ecologia e Métodos de 

Estudo no Brasil 

Curso Instituto Boto Cinza 

Curso FSC de Prevenção de 

Conflitos Via Engajamento, 

Diálogo e Mediação 

Curso - 

Curso Para Educadores Ambientais Curso - 

Curso Sobre Licenciamento 

Ambiental 
Curso - 

Curso Teórico Prático de Estudos e 

Levantamentos de Fauna Silvestre 
Curso - 

Cursos Em Energias Renováveis – 

Biogás 
Feira 

Centro Internacional de 

Energias Renováveis–

Biogás 

Encontro de Justiça Socioambiental 

da Bocaina - Territórios 

Tradicionais: Diálogos E Caminhos 

Encontro - 

Exibição do Filme "a Lei Da água - 

O Novo Código Florestal" + debate 
Evento - 

Exposição: Voar, Pintar e Amar Exposição - 

Festival Baía Viva Festival - 

Hora do Planeta Evento - 

I Encontro Nacional de Gestores 

Ambientais e II Fórum de Egressos 

de Gestão Ambiental da Esalq - 

USP 

Encontro Esalq-USP 

I Encontro Técnico Brasil – 

Alemanha: Tratamento de 

Resíduos 

Encontro Fundação Proamb 

I Safári Fotográfico Refúgio Três 

Picos 
Curso - 

Ii Dia do Meio Ambiente Evento 

Universidade Castelo 

Branco 
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Nome do Evento Tipo Entidade Organizadora 

II Ecofeira Homenageia à Mãe 

Natureza 
Feira Bistrô Solar 

II Encontro Regional Norte de 

Arborização Urbana - Ernau 
Encontro 

Governo do Estado do 

Amazonas 

III Seminário de defesa Animal: 

desafios da Sociedade Civil, da 

Universidade e do Poder Público 

Seminário 

Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia - 

FMVZ da USP 

Integração Energética Regional: 

desafios Geopolíticos e Climáticos 
Encontro 

Centro Brasileiro de 

Relações Internacionais 

IV Simbioma - Simpósio de 

Biodiversidade da Mata Atlântica 
Simpósio 

SAMBIO - Associação de 

Amigos do Museu Mello 

Leitão 

Lançamentos 2015 de Tecnologias 

Para Aplicação Em Hidrogeologia 

E Engenharia Ambiental. 

Curso 
Programa HS Learning de 

Educação Continuada 

Lase 2015 - Seminário de 

Licenciamento e Gestão 

Socioambiental no Setor Elétrico - 

6ª Edição 

Seminário - 

Manguezal: Berço Ameaçado Debate 

ONG APPRU (amigos na 

preservação, proteção e 

respeito à Ubatuba) 

Mês do Meio Ambiente do Mpdft Evento 
Ministério Público do 

Distrito Federal 

Mesa-redonda Energia Consciente Debate 
Centro Brasileiro de 

Relações Internacionais 

Monitoramento de Fauna - 

Mamíferos 
Curso - 

Mudanças Climáticas E As 

Empresas - Inventários de 

Emissões de Gee 

Curso - 

Mudanças Climáticas e Escassez 

Hídrica nas Cidades Latino-

americanas" 

Debate CDP 

O Corsário Carioca Evento - 

Oficina de Fotografia - Rede 

Escola Rio 
Oficina Projeto Rede Escola Rio 

Painel debate desafios para 

Captação de água de Chuva em São 

Paulo 

Debate - 

Parques do Brasil 2015 Fórum   

Peça "vidas Diversas" Chega Ao 

Tocantins 
Peça teatral grupo teatral 

Peça de Teatro "Óbvio Voraz" Peça teatral grupo teatral 
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Nome do Evento Tipo Entidade Organizadora 

Pós-graduação A Distância Em 

Economia E Meio Ambiente: O 

desafio Da Economia Verde 

Pós graduação   

Pós-graduação A Distância em 

Mba em Manejo Florestal de 

Precisão 

Pós graduação 
Universidade Federal do 

Paraná 

Pós-graduação A Distância Em 

Projetos Sustentáveis, Mudanças 

Climáticas e Mercado de Carbono 

Pós-graduação 
Universidade Federal do 

Paraná 

Pós-graduação PUC Direito 

Ambiental Brasileiro 
Pós graduação PUC-Rio 

Prevenção e Controle de Impactos 

Ambientais Provocados Por 

Barragens 

Pós-graduação Unipac-Lafaiete 

Programa Hs Learning de 

Educação Continuada 
Curso - 

Resíduos Sólidos: Oportunidades E 

desafios 
Curso Instituto Filantropia 

Responsabilidades Legais 

Ambientais das Empresas 
Curso Fundação Proamb 

Seminário de Gestão de Resíduos 

Sólidos Urbanos 
Seminário Ekos Brasil 

Seminário Nacional Ampliação e 

Fortalecimento de Políticas 

Públicas Ligadas à Floresta, Água e 

Clima 

Seminário 
 Instituto das Águas da 

Serra da Bodoquena 

Seminário Nacional da Reciclagem 

de Resíduos da Construção Civil e 

Demolição 

Seminário - 

Seminário Novas Perspectivas para 

o Licenciamento Ambiental 
Seminário 

Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento 

Funcional/CEAF 

do Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do 

Sul 

Senac Verde Evento Senac-MT 

Simpósio Sobre Catástrofes 

Socioambientais 
Simpósio - 

Sustentar 2015 Terá Como Tema 

Central Inovações E Soluções 

Sustentáveis 

Fórum 

Instituto Sustentar de 

Responsabilidade 

Socioambiental 

Teleconferência Sobre Água: 

Consumo e Escassez  
Teleconferência SESC-SENAC 

Vi Feira Socioambiental de Bonito: 

Conhecer Para Preservar! 
Feira Petrobrás 
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Nome do Evento Tipo Entidade Organizadora 

Vi Sabiovasf - Semana Acadêmica 

da Biologia 

Semana 

acadêmica 
Univasf 

Workshop Fotografia da Natureza workshop - 

Fonte: ASSOCIAÇÃO O ECO (2015). Disponível em http://www.oeco.org.br/agenda/

http://www.oeco.org.br/agenda/




  

 
 


