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A necessidade de integrar a empresa ao ambiente tem exigido ações administrativas efetivas. Faz-se necessário 
estudar e analisar a incorporação da gestão ambiental em indústrias do município de Santiago/RS, buscando-se 
informações úteis às organizações interessadas no manejo ecológico do meio. Será sugerido junto às empresas 
interessadas técnicas de manejo de descontaminação de água e solo com a utilização de plantas específicas para este 
fim. Busca-se diagnosticar o sistema de gestão ambiental utilizado pelas indústrias do município de Santiago/RS, 
propondo oportunidades de melhoria. Realizou-se uma pesquisa de campo identificando a realidade das indústrias de 
Santiago/RS quanto ao gerenciamento ambiental, avaliando as indústrias de pequeno e médio porte do município 
cadastradas na Secretaria Municipal de Indústrias, Comércio e Turismo. Na primeira etapa buscou-se na literatura 
subsídios de metodologias para análise ambiental das indústrias, identificando seus pontos positivos e pontos a 
melhorar. Na segunda etapa aplicou-se um questionário detalhando sobre Gestão Ambiental, baseado no modelo 
NBR 14001, entrevistando os responsáveis de cada indústria. As questões levantadas nos questionários foram 
analisadas com a utilização de ferramentas estatísticas, programa LE SPHINX PLUS v 1.32, . Deste modo 
verificamos que Santiago possui 16 indústrias cadastradas na Secretaria Municipal. 13 se integraram no projeto. 
Diagnosticou-se que nenhuma delas aplicavam projeto de gestão ambiental. 76, 9% não possuem Certificação 
ambiental. Com relação a ISO 9001, 92, 3% não sabem do que se trata, desconhecendo seu texto. Sobre o interesse 
em implantar o SGA, 61, 5% demonstraram interesse, mas não foi disponibilizado pelos gerentes um tempo junto aos 
funcionários para explanação do texto. Concluímos que não existe em Santiago um SGA. Será elaborado um 
seminário para discussão deste tema. 
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