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RESUMO
Analisam-se em profundidade todos os requisitos constantes da norma
International Organization for Standardization (ISO) 14001, em suas versões 1996 e
2004 (esta última sendo uma versão publicada internacionalmente em 15/11/04),
que propõe elementos mínimos a serem adotados por uma organização no sentido
de implementar e promover um sistema de gestão ambiental voltado à melhoria
contínua da performance ambiental, efetuando-se análises em detalhe de cada
requisito e proposições de implementação que podem ser consideradas como base
para qualquer tipo de organização.
As proposições de implementação para cada requisito são baseadas em quatro
experiências práticas vivenciadas em campo, reconhecendo diferentes organizações
no desenvolvimento de seus respectivos sistemas de gestão ambiental, bem como
em dados obtidos a partir de trabalhos publicados.
Concomitantemente, efetua-se uma análise comparativa entre distintas práticas
utilizadas por 14 diferentes organizações, em variados ramos de atuação, para o
levantamento e caracterização de seus respectivos aspectos e impactos ambientais,
que se constitui em um dos requisitos essenciais da ISO 14001:2004, e que serve
de base para a consistente implementação e desenvolvimento de todo o sistema de
gestão ambiental.
Com isso, resultam observações e proposições que têm como objetivo primário
servir como referência para qualquer organização que deseje implementar um
sistema de gestão ambiental eficaz e eficiente e ao mesmo tempo apresentar um
leque de possibilidades para o levantamento de aspectos e impactos ambientais,
demonstrando todos os pontos fortes e fracos em cada possibilidade de escolha.

Palavras-chave: ISO 14001; sistema de gestão ambiental.

ABSTRACT
All

the

requirements

mentioned

in

the

International

Organization for

Standardization (ISO) 14001 were deeply analyzed in their 1996 and 2004 versions
(being the last one a version published internationally in November 15th, 2004), which
propose minimal elements to be adopted by an organization in the sense of
implementing and promoting a system of environmental administration towards the
continuous improvement of environmental performance, by doing analyses in detail
of each requirement and propositions of implementation, which can be considered as
a base for any kind of organization.
The propositions of implementation for each request are based in four practical
experiences

performed

in

field,

recognizing

different

organizations

in

the

development of its respective systems of administration, as well as on data obtained
from published works.
At the same time, it should be made a comparative analysis among distinct
practices used by 14 different organizations, in several ranges for raising and
featuring of its respective environment aspects and impacts, which is one of the
essential requirements of ISO 14001:2004, and serves as a base for the consistent
implementation and development of the whole environment administration system.
From this, it is resulted observations and propositions, which primary objective
is to serve as a reference for any organization, which desires to implement an
efficient and effective environmental administration system and at the same time to
present a number of possibilities for raising environmental impact and aspects by
showing all the strong and weak in each possibility of choice.
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CAPÍTULO 1
1 INTRODUÇÃO
As empresas sobreviventes no ambiente atual tendem a ser, antes de tudo,
aquelas organizações cujos executivos e gestores reconheçam e compreendam as
verdadeiras essências das mudanças causadas pelos atuais desequilíbrios
ambientais, sociais e econômicos e, nesse contexto, considerem e integrem, de
forma equilibrada, tais essências como parte de seus princípios, valores, visão,
missão,

estratégias,

estruturas,

práticas

e

hábitos,

desempenhando

as

responsabilidades ambiental e social, incluindo a ocupacional, como condições
imprescindíveis para a conquista e a manutenção de mercados e clientes, para o
aumento da rentabilidade e para a consolidação, junto aos cidadãos do mundo, de
uma imagem ética e cidadã. No século XXI, a qualidade de processos, de produtos e
de serviços não estará completamente definida e compreendida sem que os
aspectos ambientais e sociais estejam estabelecidos, comunicados e verificados.
Também nesse tempo, o foco da satisfação não deverá se resumir ao cliente. A
satisfação estará ampliada provavelmente para todas as partes interessadas, que
estarão e serão influentes em todo o mundo, independentemente de terem ou não
uma ligação direta com a organização.
Observa-se então que no século XXI a qualidade deixará de ser entendida
apenas como o atendimento a requisitos ou como a adequação ao uso, e será
finalmente entendida por todos como tudo o que é necessário ser compreendido,
planejado, integrado, alinhado, executado, verificado e otimizado, de forma
participativa por todas as pessoas que perfazem a organização, direta e
indiretamente, para que a organização perpetue-se como um empreendimento
essencial e responsável perante todas as suas partes interessadas e aos valores da
nova sociedade num mundo cada vez mais integrado. Carvalho (2001).
Considerações como essas reconhecem que as questões ambientais serão
cada vez mais partes integrantes do contexto geral da qualidade das organizações.
Afinal, poluição advém em grande monta da perda de insumos diversos,
semiprocessados e processados, devido à ineficiência das organizações em
transformar completamente todos os recursos que utilizam naquilo que produzem.
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Cabe notar, no que diz respeito aos processos empregados e aos produtos e
serviços comercializados, que hoje já corrobora com aquela previsão o fato de as
características de natureza ambiental representarem exigências rigorosas de
clientes e da sociedade em geral, como é o caso das restrições ao emprego de
amianto, de resíduos de cloro incorporados, de componentes gasosos à base de
CFC e de óleo askarel, dentre outros.
Ainda, vale ressaltar que muitos dos acidentes ambientais que abalaram o
mundo, e estiveram em todas as manchetes da mídia, principalmente na década dos
anos 80, decorreram de falhas gerenciais que podem ser consideradas grotescas e
até certo ponto previsíveis, onde a absoluta falta de visão sistêmica gerou a
incapacidade de lidar com desastres anunciados.
Dentre tais acidentes ambientais podem ser destacados Bhopal, Chernobyl,
Exxon Valdez, San Juanico, Three Mile Island, Sevezo, dentre diversos outros que
ocasionaram muitas perdas humanas e danos ambientais que repercutem até os
dias atuais em alguns casos.
Reconhece-se, também, que as questões sociais, dentre elas a questão
ocupacional, tendem a ser parte cada vez mais importante do contexto da qualidade.
Cabe notar a tendência já perceptível, em várias partes do mundo, do consumidor
dar preferência a produtos e a serviços provenientes de organizações não apenas
ambientalmente corretas, como também de organizações socialmente responsáveis.
Nesse cenário, podem-se considerar as seguintes tendências que se
disseminam pelo mundo:
•o

número crescente de certificações de conformidade à ISO 14001, em todos

os países e particularmente no Japão;
•o

surgimento e o fortalecimento de organizações não governamentais (ONGs)

com enfoques ambientais e sociais como, por exemplo, da Associação
Brasileira de Brinquedos (Abrinq), do Instituto Ethos e de diversas outras
dentro e fora do Brasil;
•a

crescente

preocupação

das

organizações

conformidade à recente norma Social

com

a

Accountability

certificação

de

(SA) 8000 de

responsabilidade social. Já são dezenas de empresas certificadas no mundo,
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sendo a maior parte delas organizações de grande porte dos Estados Unidos
e da Europa e outras da Ásia, principalmente da China, que procura se inserir
mais e mais no acirrado mundo competitivo globalizado;
•a

crescente demanda da sociedade, inclusive da brasileira, por uma norma de

gestão da saúde e da segurança ocupacional. Daí resultou a preparação
independente da Occupational Health and Safety Assessment Series
(OHSAS) 18001, como uma norma de consenso mundial restrito, para
certificação credenciada da gestão da saúde e da segurança no trabalho. No
Brasil já existem centenas de certificações não credenciadas de conformidade
à OHSAS 18001;
•a

ênfase dada aos aspectos sociais, particularmente aos ocupacionais, nas

normas designadas para a certificação voluntária do manejo sustentado de
florestas e plantações, a exemplo dos princípios e critérios do Forest
Stewardship Council (FSC).

Outros aspectos relevantes que influenciam o aumento da abrangência do
conceito da qualidade no futuro dizem respeito aos impactos provocados pelas
tecnologias da informação sobre as transações comerciais e de outras naturezas,
bem como da gestão do conhecimento, da criatividade e da inovação, exigindo das
organizações a capacidade para se comunicar de forma aberta e transparente com
todas as suas partes interessadas, a habilidade para garantir a segurança das
informações necessárias e o talento para manter elevados níveis de motivação, de
criatividade e de inovação tecnológica. Cabe notar, por exemplo, o recente
surgimento da norma British Standard (BS) 7799, redefinida como BS 17799, que
trata da gestão da segurança da informação.
As justificativas para o aprofundamento do tema ambiental neste contexto são
fundamentadas no fato que as normas ISO série 14000, com ênfase para a ISO
14001 que apresenta os requisitos a serem seguidos por uma organização para fins
de obtenção de uma certificação de conformidade, representam uma referência
fundamental para que se possa garantir a adoção de ações efetivas que visem a
preservação dos recursos em todas as fases da cadeia produtiva, otimizando os
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consumos, reduzindo os desperdícios e a geração de resíduos, melhorando o
reaproveitamento de materiais e destinando os rejeitos de forma adequada.
Observando apenas no âmbito do país, há mais de 1.500 empresas atualmente
certificadas segundo a ISO 14001, e este número tende a crescer exponencialmente
nos próximos anos. Interessante notar que determinados setores da indústria, como
o automotivo e o petroquímico, estão requerendo de seus fornecedores a
demonstração da conformidade de seus sistemas de gestão ambiental aos
requisitos da ISO 14001, preferencialmente por meio da apresentação de uma
certificação ambiental.
Esse desdobramento de solicitações tende a aumentar a quantidade de
certificações nos próximos anos, de forma comparativa com o que ocorreu no início
dos anos 90 com a ISO 9000, até que exista uma estabilização na procura das
organizações por uma determinada certificação. Hoje, a cadência de certificações
segundo a ISO 9000, no Brasil, está em 1.000 a 1.100 certificações ao ano, com
ênfase em pequenas e médias empresas, e aumento da participação do setor de
serviços.
Um fenômeno com a ISO 14001 é que a demanda pelas certificações não
reside apenas na exigência dos clientes de determinados setores da indústria junto a
seus fornecedores, porém também se torna comum perceber iniciativas de busca
pelo desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental (SGA’s) como resultado da
percepção dos benefícios que serão agregados aos resultados da organização.
Uma condição fundamental que contribui de forma decisiva para a promoção
do desenvolvimento sustentável é que a ISO 14001 requer demonstrações
consistentes de melhoria contínua pela organização, em função da conjunção dos
seus diversos requisitos, principalmente no que se refere aos objetivos, metas e
programas da gestão ambiental.
O foco exclusivo na tomada de ações com base apenas e tão somente no
resultado financeiro imediato de uma organização, à revelia de quaisquer outros
fatores, é um dos grandes paradigmas do empresariado nacional. Essas maneiras
de pensar e gerir são responsáveis por grande parte das perdas financeiras que
ocorrem nessas mesmas organizações, pela absoluta falta de visão sistêmica do
negócio, onde o ganho por um lado pode ser obscurecido por perdas em outro.
É

bastante

comum

serem

encontradas

organizações

com

excelente

lucratividade e presença em fatia de mercado considerável, devido a uma postura de
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agressividade comercial bem definida, aliado a um produto que atende às
expectativas técnicas dos clientes (ás vezes isto é reforçado pela absoluta falta de
concorrência), porém em paralelo estas mesmas organizações possuem passivos
ambientais e/ou trabalhistas consideráveis.
Na grande maioria das vezes, a conduta das gerências é premiar o resultado
financeiro ao final de cada mês, com vistas a demonstrar para as instâncias
superiores uma visão favorável do negócio, deixando em segundo plano os
potenciais de perdas financeiras devidas a problemas ambientais e/ou da saúde e
segurança ocupacional e/ou trabalhistas.
Assim sendo, como complemento das questões comentadas anteriormente,
toda organização que desenvolva um sistema de gestão ambiental consistente com
os requisitos da ISO 14001, com maior ou menor velocidade, deverá demonstrar a
melhoria contínua de seu desempenho ambiental, estabelecendo uma relação mais
efetiva e saudável com todas as partes interessadas que rodeiam e que possuem
influência direta ou indireta com esta organização.
Conforme Csillag (2004): “Ao contrário do que muitas instituições afirmam, os
dados apresentados mostram que as condições de água, esgotos, mares,
reciclagem, florestas e, sobretudo, da condição humana, melhoram, embora a
crença comum nos levasse a outra direção. Uma análise de séries estatísticas é
sempre uma ferramenta útil para uma comparação. Tal comparação nos mostra que
progredimos, ou seja, melhoramos em relação ao que éramos antes.
Os dados também sugerem que a indústria tem buscado modelos de
gerenciamento ambiental mais avançados, entre eles a adoção do modelo ISO
14001, cujo desempenho brasileiro no cenário internacional não é desprezível, e a
sua contribuição na melhoria dos resultados ambientais nacionais, como um todo, é
significativa”.
É de se esperar, portanto, que o contínuo aumento do número de empresas
certificadas segundo a ISO 14001 promova uma conscientização ambiental
gradativa na sociedade, a partir da disseminação dos conceitos de dentro das
organizações para fora, incidindo sobre todas as pessoas que estejam conectadas
com estas organizações (familiares dos funcionários, fornecedores, terceiros, dentre
outros).
O contexto deste trabalho reside na aparente infinidade de possibilidades de
desenvolvimento de formas para a implementação dos requisitos constantes da
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norma ISO 14001. Como essa norma foi desenvolvida com vistas a ser aplicada em
qualquer tipo e tamanho de organização, não podem ser inseridas nesta norma
quaisquer formas pré-definidas e específicas de desenvolvimento e implementação,
uma vez que dada a diversidade de culturas organizacionais e de meios de
produção de bens e serviços, dificilmente será possível adotar uma prática como
única e universal.
Isso se deve ao fato que cada organização se constitui em uma entidade única,
com diretrizes comportamentais e técnicas geralmente específicas, ditadas por um
conjunto de elementos regido por fatores internos e externos que possuem um
dinamismo próprio e bastante particularizado.
Como complemento, a ISO 14001 e as demais normas voltadas a outras
dimensões de sistemas de gestão não estabelecem como uma organização deve
atender a um requisito, estabelecendo sim o que deve ser feito. Isso propicia
liberdade e flexibilidade para que uma organização opte por modelos distintos de
implementação e demonstração de cumprimento de um determinado requisito.
É bastante comum, a partir da promulgação das normas de gestão com
abrangência internacional voltadas à obtenção de certificações, que as organizações
acabem por implementar sistemas de gestão com diversos excessos, principalmente
na questão documental, gerando burocracias desnecessárias.
Isso acontece principalmente por falhas na correta interpretação do texto das
normas, por orientações principalmente externas equivocadas e por imperfeições na
condução das auditorias internas e externas, onde é comum as organizações
optarem por incorporar, sem discutir ou contestar (ou por desconhecimento ou por
receio de contrariar as opiniões do auditor), as recomendações dadas por esses
auditores.
Esse deturpado estado de coisas acaba por causar reflexos adversos na
automotivação das pessoas, que facilmente interpretam os sistemas de gestão como
algo que vem para emperrar e dificultar as tarefas diárias, e não como um modelo
que deveria ser incorporado aos hábitos e atitudes cotidianas.

1.1 Objetivos
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Este trabalho ficará restrito ao contexto de buscar a melhor composição entre a
técnica e a prática para que um sistema de gestão em uma organização seja
devidamente implementado e controlado, sem que se constitua em um ônus
desprovido de valor agregado.

1.1.1 Objetivo Geral
O objetivo geral é identificar e analisar, por meio do reconhecimento das
experiências vivenciadas por diferentes tipos de organizações, as práticas gerais
para o desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão ambiental com
base nos requisitos da ISO 14001. De forma complementar, visa-se obter uma
comparação entre as diversas práticas de levantamento de aspectos e impactos
ambientais adotadas por diferentes organizações certificadas segundo a ISO 14001,
destacando os pontos positivos e negativos observados.

1.1.2 – Objetivos Específicos
Os objetivos específicos constituem-se na demonstração das práticas mais
coerentes para o atendimento a cada um dos requisitos da ISO 14001 por qualquer
organização, independente de sua área de atuação, buscando destacar as que
apresentam os melhores resultados, incorporando um leque de possibilidades que
sempre visem a busca pela eficácia e pela eficiência geral do desempenho
ambiental de qualquer organização.
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CAPÍTULO 2
2 MÉTODO DA PESQUISA
A pesquisa se fundamenta na lógica indutiva e combina basicamente cinco
atividades:

a) pesquisa

bibliográfica:

fundamentalmente

contemplando

normas

e

legislações correlatas, complementada por artigos, teses, dissertações e
livros.
Em termos de normas foram consideradas aquelas que suportam a família
ISO 14000, porém com foco na norma contratual ISO 14001, tanto na
versão 1996 quanto na sua versão mais atual publicada internacionalmente
em 15/11/04.
A ISO 14001 define os requisitos mínimos que uma organização deve
cumprir

para

efeito

de

demonstrar,

a

um

organismo

certificador

reconhecido, um sistema de gestão ambiental capaz de promover a
melhoria contínua de seu desempenho ambiental.
Também foi considerada a norma ISO 14004, que segundo Csillag (2004)
representa um guia para um sistema de gestão ambiental genérico sendo,
portanto, mais abrangente que os próprios requisitos da ISO 14001.
Em termos de diplomas legais foram considerados apenas aqueles do
âmbito federal, tendo em vista que existem inúmeras particularidades de
Estados e Municípios que certamente extrapolariam em muito os objetivos
da pesquisa. Ainda assim, dada a imensa quantidade existente, foram
considerados apenas os principais diplomas legais federais associados com
os seguintes princípios básicos do direito ambiental: (i) do acesso aos
recursos naturais, (ii) do usuário-pagador e do poluidor-pagador, (iii) da
prevenção, (iv) da precaução, (v) da reparação, (vi) da informação e (vii) da
participação.
Também foram considerados alguns diplomas legais federais específicos,
associados com elementos típicos de descartes e consumos na maioria das
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organizações, tendo como alguns exemplos: (i) descartes de resíduos
sólidos em geral, (ii) emissões gasosas, (iii) lançamentos de efluentes
líquidos, (iv) descartes de pneus inservíveis, (v) descartes de óleos
lubrificantes, (vi) descartes de pilhas e baterias, (v) descartes de
embalagens de agrotóxicos e (vi) usos de recursos hídricos subterrâneos e
de superfície, dentre várias outras situações.
Em livros de diferentes áreas de enfoque, artigos, dissertações e teses,
todos citados nas referências bibliográficas, foram obtidas informações
complementares sobre diversos conceitos apresentados neste texto,
principalmente em termos: (i) de questões do direito ambiental nacional e
internacional, (ii) do histórico da construção e da disseminação das
preocupações ambientais no mundo e (iii) de estratégias organizacionais e
seus modelos de planejamento.
No Capítulo 3 são apresentados os comentários sobre alguns estudos
relevantes, principalmente em nível nacional, que descrevem assuntos
associados ao conteúdo da pesquisa, destacando aqueles elementos
convergentes e divergentes em relação aos conceitos discutidos no
presente trabalho.

b) levantamentos de campo: com base em quatro experiências práticas
vivenciadas diretamente na implementação de sistemas de gestão
ambientais em: (i) uma organização fabricante de bebidas, (ii) uma
organização fabricante de produtos refratários e prestação de serviços de
reformas de canais e carros-torpedo em siderúrgicas, (iii) uma organização
de equipamentos domissanitários e (iv) uma organização fabricante de
isolantes térmicos à base de fibras cerâmicas.

c) coleta de dados complementares: junto a mais de 850 organizações já
certificadas segundo ISO 14001, em todos os ramos de atuação. Essa
coleta se realiza por meio de solicitação junto às organizações acerca de
seus procedimentos de levantamento de aspectos e impactos ambientais.
Esse tópico da ISO 14001 é um dos que pode variar mais entre
organizações, sobretudo quanto às práticas adotadas; em relação a este
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tópico efetuam-se as análises comparativas entre as diferentes práticas
adotadas pelas organizações.
A solicitação para envio dos procedimentos de levantamentos de aspectos
e impactos ambientais foi feita por intermédio do envio de carta, cujo
modelo se encontra no Apêndice 1, em meio eletrônico, a organizações já
certificadas. As cartas foram enviadas:
•

a 51 organizações cujos contatos estão disponíveis no site do Instituto
Nacional

de

Metrologia,

Normalização

e

Qualidade

Industrial

(INMETRO) em maio de 2004, e
•

a 866 organizações citadas nas páginas 41 a 52 da edição especial da
Revista

Meio

Ambiente

Industrial,

de

maio/junho

de

2004

–

Homenagem à marca histórica das 1500 certificações em conformidade
com a norma ISO 14001. Do total de organizações constantes nesta
publicação foram descontadas as 51 organizações que estão no site do
INMETRO e para aquelas que possuem múltiplas certificações de
unidades, a carta foi enviada apenas para a matriz ou uma das
unidades, partindo do pressuposto que a forma de levantamento de
aspectos e impactos ambientais em diferentes unidades de uma
mesma organização é única.

Dessa forma, a escolha das organizações contatadas independe dos seus
ramos de atuação, porte ou escopo de certificação.
As

apresentações

dos

resultados

e

respectivas

avaliações

estão

condicionadas àquelas organizações que responderam às cartas enviadas,
tendo em vista a já reconhecida dificuldade em se obter deliberadamente
destas mesmas organizações os seus procedimentos de levantamento de
aspectos e impactos ambientais, por receios diversos.
A quantidade organizações possui caráter empírico, tendo em vista que não
existe há proposição de realizar tratamento estatístico dessas informações.
Como as informações não se fundamentam em dados essencialmente
numéricos, qualquer estatística visando melhorar a interpretação seria
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lastreada em elementos de extrema subjetividade, o que acabaria
prejudicando a análise pretendida.
Segundo artigo publicado na Revista Meio Ambiente Industrial, Edição
Especial ISO 14001, as cerca de 1.500 organizações certificadas dividemse nos seguintes setores:

Setor

Percentual (%)

Agroflorestal/Papel e Celulose/Florestal/Madeireira/Reflorestamento/Moveleiro
Alimentício/Bebidas
Automotivo
Construção Civil/Material de Construção
Cosméticos/Higiene/Limpeza
Elétrico/Eletroeletrônico/Eletrônico
Fabricação de Vidros
Farmacêutico/Hospital
Fotográfico
Hidroelétrico/Hidrelétrico/Serviços Públicos/Saneamento
Metalúrgico
Mineração
Petroquímico
Plásticos/Borracha
Prestação de Serviços
Químico
Siderúrgico
Tecnologia/Computação/Telecomunicações
Têxtil/Calçados
Transporte/Hotelaria/Turismo/Logística/Navegação
Outros

3,3
4,0
15,0
1,7
1,1
5,9
0,6
0,7
0,4
3,3
5,4
2,5
8,8
2,9
4,6
8,3
2,1
1,8
2,7
2,5
22,9

Tabela 2.a – Relação setor x percentual de empresas certificadas

d) análise, integração e tratamento de dados: com base nas quatro
experiências práticas vivenciadas e nas respostas obtidas da pesquisa
empreendida junto às organizações já certificadas, foram analisados todos
os dados disponibilizados, associados a cada requisito da ISO 14001, de
forma a ser possível discriminar as melhores práticas e desta maneira
realizar as proposições para a melhoria contínua do SGA.
Dos 17 requisitos que compõem a ISO 14001, 1 já citado será analisado a
partir de comparações entre diferentes práticas adotadas pelas empresas
que enviarem os seus respectivos procedimentos, e os demais 16 serão
analisados a partir das quatro experiências práticas vivenciadas em
organizações também já citadas.
Essa análise pressupôs a devida integração de cada requisito analisado
com os demais requisitos pertinentes, conforme apropriado, para procurar
garantir a visão sistêmica fundamental em qualquer SGA. O tratamento dos
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dados consistiu na organização adequada dos mesmos de forma a permitir
a melhor avaliação e interpretação possíveis de cada requisito da ISO
14001.

e) redação do texto da dissertação: com base nos dados coletados e
disponíveis, foi realizada a redação do texto desta dissertação.

O texto base possui como foco a descrição das práticas adotadas por
diferentes organizações, para cada um dos 17 requisitos da ISO 14001 que devem
ser desenvolvidos e implementados para um sistema de gestão ambiental, e a
análise individual de cada requisito com base nestas práticas adotadas, destacando
aquelas que apresentam os melhores resultados em termos da melhoria do
desempenho ambiental.
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CAPÍTULO 3
3 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE
SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL
A seguir são apresentados comentários a respeito do conteúdo de abordagens
sobre conceitos e práticas relacionadas com SGA’s, selecionadas dentre outras de
acordo com o grau de associação ao tema central deste trabalho.
O fundamento desta atividade é a de poder comparar as informações contidas
nessas abordagens, obtidas e validadas por autores que detém conhecimentos
relevantes quanto a sistemas de gestão ambiental.
A literatura disponível associada com a implementação de SGA’s ainda é
bastante reduzida, limitando sobremaneira a obtenção de dados comparativos, daí a
necessidade em se apresentar um breve retrospecto acerca do tema.
A ISO é uma organização não governamental, fundada em 1947, com sede em
Genebra, Suíça que congrega mais de 120 países. No Brasil é representada pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Suas normas entram em vigor à
medida que são aprovadas pelos países membros.
Segundo Maimom (1999) a ISO busca normas de homogeneização de
procedimentos, de medidas, de materiais e/ou de uso que reflitam o consenso
internacional em todos os domínios de atividades, exceto no campo eletroeletrônico
que é de atribuição da International Electrotechnical Commission (IEC).
Com a experiência acumulada na elaboração das normas da série ISO 9000, e
sensibilizada pelas ações que já vinham sendo tomadas por diversos países para
criar suas próprias normas de gestão e certificação ambiental, a ISO estabeleceu,
em março de 1993, um novo comitê técnico incumbido de elaborar normas
internacionais que assegurassem uma abordagem sistêmica à gestão ambiental e
possibilitassem a certificação das empresas e dos seus produtos. Essa nova série
recebeu a designação de ISO 14000 e se aplica, a exemplo da ISO 9000, tanto às
atividades industriais como também às atividades extrativas, agroindustriais e de
serviços. Essas normas internacionais de gestão ambiental procuram prover às
organizações os elementos de um sistema de gestão ambiental eficaz, passível de
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integração com outros requisitos de gestão, de forma a auxiliá-las a alcançar seus
objetivos ambientais e econômicos. Um dos objetivos da ISO 14000 é o de
homogeneizar a linguagem das normas ambientais regionais, nacionais e
internacionais, agilizando assim as transações no mercado globalizado.
Para Valle (1996), a série ISO 14000 é mais abrangente do que a ISO 9000,
pois além de prever a certificação das instalações das empresas e suas linhas de
produção, no sentido de cumprir os requisitos de qualidade da produção, a ISO
14000 também possibilita a certificação dos próprios produtos que satisfaçam os
padrões de qualidade ambiental.
As seis áreas de abrangência da ISO 14000 podem ser distribuídas em dois
blocos, avaliando por um lado a organização, e por outro o processo produtivo e o
produto:
•

sistemas de gestão ambiental;

•

auditorias ambientais;

•

avaliação de desempenho ambiental;

•

selos verdes;

•

análise do ciclo de vida do produto;

•

termos e definições.

Como forma simplificada, a série ISO 14000 pode ser assim resumida:
•

ISO 14001 – atribui certificado de qualidade ambiental às empresas;

•

ISO 14004 – é um guia de princípios, sistemas e técnicas de suporte
para que as empresas possam se enquadrar e, no futuro, conseguir a
certificação;

•

ISO 14010 a 14012 – são as diretrizes para a auditoria dos métodos
produtivos das empresas, substituídas em novembro de 2002 pela ISO
19011;

•

ISO14020 a 14024 – normaliza objetos, princípios, termos e definições
para a rotulagem ambiental;

•

ISO 14031 – trata das questões relativas ao desempenho ambiental;
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•

ISO 14040 a 14043 – seguindo os padrões da gestão ambiental, define
a avaliação do ciclo de vida dos produtos;

•

ISO 14050 – estabelece termos e definições, padronizando o
vocabulário da gestão ambiental.

Segundo a filosofia internacional, qualquer empresa pode se candidatar ao selo
de qualidade em gestão ambiental, mesmo que não esteja certificada na ISO 9000.
A certificação é dada por uma instituição normalizadora nacional ou por outra por ela
delegada, emitindo um certificado para o processo de produção e/ou rótulo,
denominado "selo verde" sobre o produto. Em relação ao selo verde brasileiro, além
de ser uma ferramenta para a implantação de políticas ambientais pode ser um
excelente veículo de marketing, atribuindo ao produto uma qualidade a mais.
A ISO 14001, tema central do presente estudo, é uma norma de adesão
voluntária que contém os requisitos para a implantação do SGA em uma empresa,
podendo ser aplicada a qualquer atividade econômica, fabril ou prestadora de
serviços, independentemente de seu porte. Ela promove uma melhoria contínua do
desempenho ambiental por meio de uma responsabilidade voluntária. A finalidade
básica da ISO 14001 é a de fornecer às organizações os requisitos básicos de um
sistema de gestão ambiental eficaz, equilibrando a proteção ambiental e a
prevenção de poluição com as necessidades sócio-econômicas.
A norma ISO 14001 oferece, essencialmente, uma garantia de reconhecimento
na adequação ambiental da empresa pelos diferentes atores externos que interagem
com a questão ambiental: mercado de produtos e insumos, órgãos de fiscalização,
agências de financiamento, imprensa especializada, comunidade e movimento
ambientalista. Essa garantia de reconhecimento é fundamental, considerando-se
que a empresa vai lançar-se em um processo contínuo de mudança de cultura e de
gestão a longo prazo. Esse reconhecimento é válido internacionalmente, pois as
referidas normas resultam do consenso de diversos países-membros da ISO quanto
aos padrões de gestão ambiental.
A adesão de uma empresa à ISO 14001 pode proporcionar, além de uma maior
inserção no mercado internacional, vantagens organizacionais, redutoras de custos
de operação, minimizadoras de acidentes e obviamente competitivas. Por outro lado,
a inserção da empresa no mercado internacional está intimamente condicionada
tanto às crescentes exigências dos clientes quanto a sua performance ambiental,
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como à discriminação política e econômica contra os poluidores, sejam eles
empresas, regiões ou países. Para a sociedade, resulta na melhoria da qualidade de
vida decorrente da diminuição de impactos ambientais adversos e em uma redução
do custo de controle de fiscalização, uma vez que a adesão das empresas é
voluntária.
Segundo Cajazeira (1998), o desenvolvimento de SGA’s, de maneira
normalizada, deve-se, sobretudo, a uma resposta com relação às crescentes
dúvidas sobre a proteção do meio ambiente. Essa preocupação global em relação
às questões ecológicas foi transferida para as indústrias sob as mais diversas
formas de pressão: (i) financeiras (bancos e outras instituições financeiras evitam
investimentos em negócios com perfil ambiental conturbado), (ii) seguros (diversas
seguradoras só aceitam apólices contra danos ambientais em negócios de
comprovada competência em gestão do meio ambiente) e (iii) legislação (crescente
aumento das restrições aos efluentes industriais pelas agências ambientais).
Essas afirmações possuem total coerência com todos os conceitos atualmente
existentes e praticados por organizações certificadas segundo norma ISO 14001.
Complementa ainda o mesmo autor que a pressão dos consumidores,
notadamente em países mais desenvolvidos, reflete uma autêntica paranóia por
produtos ambientalmente corretos e que de certa forma estabeleceu uma suposta
"consciência verde" ao redor do mundo, se bem que, muitas vezes, esta consciência
é galgada em fatos irreais ou incorretos.
Sob essa crescente forma de pressão, as indústrias do mundo inteiro foram
buscar uma resposta que tanto pudesse ser útil aos negócios quanto contribuísse
para a melhoria do desempenho ambiental.
Uma fonte de inspiração tentadora, devido ao grande sucesso internacional, foi
sem dúvida a experiência adquirida por mais de uma década pela norma BS EN ISO
9000 (originalmente BS 5750, no Reino Unido, utilizada principalmente nas relações
entre o Ministério de Defesa da Inglaterra e os seus fornecedores), voltada à
dimensão qualidade, e que gerou a série ISO 9000.
As normas da série ISO 14000, que foram baseadas na norma BS 7750,
também do Reino Unido, passam uma impressão muito forte de similaridade com as
normas da série ISO 9000.
Para Maimom (op.cit.) a BS 7750 inovou, adaptando a auditoria contida nos
sistema de gestão de qualidade ao sistema de gestão ambiental. Surgiram então
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novos conceitos como Certificação Ambiental, Atuação Responsável e Gestão
Ambiental, que tentam modificar a postura reativa que marcava, até recentemente, a
relação entre empresas, de um lado, e órgãos fiscalizadores e ONGs de outro.
Para este autor, uma nova postura, baseada na responsabilidade solidária,
começa a relegar a um segundo plano as preocupações com as multas e autuações,
que vão sendo substituídas por um maior cuidado com a imagem das empresas. A
questão ambiental deixa de ser, assim, um tema/problema para as organizações,
para se tornar parte de uma solução maior, traduzida pela sustentabilidade que
suporta a credibilidade da empresa junto à sociedade através da qualidade e da
competitividade de seus produtos.
Neste contexto, surge o conceito de certificação e nele uma empresa idônea e
independente, por meio de uma auditoria, deve constatar as evidências objetivas de
conformidade, podendo atestar que uma organização é capaz de atender a uma
série de requisitos descritos em um padrão normativo.
Da mesma forma, esses também são conceitos perfeitamente aderentes
àqueles ora conhecidos e difundidos em organizações que detenham sistemas de
gestão ambientais.
Segundo Reis (s/d), a definição da ISO 14001 é a seguinte: "A parte do
Sistema de Gerenciamento Global que inclui a estrutura organizacional, o
planejamento de atividades, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos
e recursos para o desenvolvimento, implementação, alcance, revisão e manutenção
da política ambiental".
Esse conceito, segundo o mesmo autor, é bastante similar àquele apresentado
pela norma antiga BS 7750, onde essa mesma norma define que: "Gerenciamento
Ambiental são os aspectos do gerenciamento global com a função (inclusive
planejamento) para desenvolver, implementar e manter a política ambiental",
enquanto Sistema de Gerenciamento Ambiental é "a estrutura organizacional,
estrutura, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para a
implantação do gerenciamento ambiental".
Também tais conceitos em nada divergem daqueles ora conhecidos e
difundidos em organizações que detenham sistemas de gestão ambientais.
Segundo Martos (2004), a norma ISO 14001 apresenta um sistema de gestão
ambiental aceito internacionalmente, e é aplicada no setor produtivo como uma
garantia da adoção pela empresa de um sistema de qualidade ambiental
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assegurada. Esse sistema pode ser certificado por organismos acreditadores
nacionais e internacionais, que atestam a sua implementação e adequação à norma.
Esse autor afirma que inicialmente, apenas as grandes corporações adotavam
a certificação das empresas fornecedoras como um pré-requisito para a qualificação.
Atualmente, essa prática tem se ampliado, e a certificação de sistemas tem sido
critério inclusive para fornecimento de empresas estatais. A perspectiva que se
apresenta é a de que a adoção desses sistemas de gestão passa a ter um caráter
de requisito mínimo para as empresas se manterem no mercado.
O

mesmo

autor

complementa

que

a

mais

remota

referência

ao

desenvolvimento da futura ISO 14001 é de 1991, onde em abril de 1991 um
rascunho inicial foi preparado pelo British Standard Institute (BSI).
Nesse mesmo período a norma BS 5750, voltada à dimensão da qualidade, já
estava firmemente estabelecida no meio industrial, e parecia lógica a idéia do BSI
em desenvolver um trabalho similar na área ambiental.
Coloca ainda o mesmo autor que a princípio foi ventilada a idéia de se fazer
uma extensão do escopo da BS 5750, porém Mike Gilbert, coordenador do projeto
BS 7750, em uma conferência no Instituto de Auditoria Ambiental na Inglaterra,
afirmou que: "A norma da Qualidade primariamente estabelece as relações entre um
fornecedor e um comprador. Uma norma de Sistema de Gestão Ambiental deve
concentrar-se nas emissões de entrada e saída, tal qual uma análise do ciclo de
vida" (In: Cajazeira, 1998).
Mesmo neste estágio inicial, surgiram inúmeras críticas por causa do forte foco
no sistema de gestão da qualidade e exclusão de alguns aspectos relevantes do
gerenciamento ambiental. Ainda assim, em 13 de junho de 1991, uma proposição
mais elaborada foi publicada, apresentando uma configuração ainda distante da
atual.
Em 1991, o grupo Strategic Advisory Group on the Environmental (SAGE) foi
estabelecido pela ISO para realizar um estudo em relação às normas internacionais
sobre o meio ambiente. Esse grupo utilizou a norma BS 7750 como referência para
o começo do trabalho, e durante dois anos analisou esse padrão normativo bem
como outros padrões nacionais de Sistemas de Gerenciamento Ambiental. O
resultado desse estudo foi a formação do Technical Committee (TC) 207 e o início
do desenvolvimento da série ISO 14000.
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Durante o início de 1992, acreditava-se que a BS 7750 seria a base do modelo
a ser proposto pela ISO. Os indícios eram enormes, principalmente o fato de que o
chairman do Grupo de Trabalho 1 (WGI) do Sub-comitê 1 (SCI) que comandava a
elaboração da ISO 14001 ser inglês e da BSI.
Os americanos desenvolveram linhas com outros países, como o Japão, e
mesmo o Brasil, em favor de uma norma que contivesse apenas as condições
essenciais para evitar barreiras comerciais.
Através de intensas discussões técnicas, as intenções do WGI do SCI no TC
207 foram revistas e resumidas em:
•

reconhecer as diferenças regionais e nacionais

•

concentrar em um sistema que lidere a melhoria do desempenho ambiental

•

não produzir um sistema muito rígido

•

não criar barreiras ao comércio

Complementa o mesmo autor que tais considerações puderam ser de fato
evidenciadas na reunião plenária de Oslo, em junho de 1995, onde o fechamento da
versão Draft International Standard (DIS) da ISO 14001 foi repleto de discussões
basicamente concentradas nas visões diferentes entre europeus e americanos.
O mesmo autor explica que o TC 207 é um conjunto de seis sub-comitês e um
grupo de trabalho especial, sendo que nestes sub-comitês foram sendo elaboradas
diretrizes variadas sobre diversos assuntos ligados ao meio ambiente. Tais subcomitês são:
•

SCI: Sistema de Gerenciamento Ambiental, com a liderança do Reino Unido
(BSI).

•

SC2: Auditoria e Investigações Ambientais, liderado pela Holanda
(Nederlands Normalisatie Institut).

•

SC3: Rotulagem Ambiental, liderado pela Austrália (Standards Australia).

•

SC4: Desempenho Ambiental, liderado pelos Estados Unidos (American
National Standards Institute).

•

SC5: Ciclo de Vida, liderado pela França (Association Française de
Normalisation).

•

SC6:

Termos

e

Definições,

liderado

pela

Noruega

(Norges

Standardiseringsforbund).
•

WGI: Aspectos ambientais das normas e produtos, liderado pela Alemanha
(Deutsches Institut fur Normung).
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O mesmo autor complementa que dentro de cada sub-comitê existem diversas
divisões de grupos de trabalho, e a participação do Brasil é significativa dentro do
TC 207. O Brasil ganha o respeito da comunidade internacional por meio de
participações bem dosadas e sensatas.
Atualmente, as normas de sistemas de gestão têm lugar cativo nas
organizações empresariais. Visando obter e manter espaços em mercados cada vez
mais competitivos, as empresas estão evoluindo no sentido de implementarem
sistemas de gestão cada vez melhores, eficazes e abrangentes.
Seiffert (2002), objetivando a elaboração de um modelo de implementação e
manutenção de sistemas de gestão ambiental para certificação pela ISO 14001,
para organizações de pequeno a médio porte, embasado pelos pressupostos
teóricos da engenharia de sistemas, conclui pelos seguintes pontos básicos:
•

a coerência pela integração de sistemas de gestão, como o da qualidade e
o do meio ambiente, apenas citando o fato das diferenças de exigências
quanto à confirmação metrológica de dispositivos de monitoramento e
medição entre a ISO 9001 e a ISO 14001, o que também está discutido e
considerado no item 4.5.1 deste trabalho.

•

a utilização de meios mais didáticos para a elaboração de procedimentos
documentados, como fluxogramas e outros meios, ao invés de uso somente
de métodos descritivos, o que está totalmente coerente com a linha mestra
deste trabalho.

Uma questão central desses estudos reside nas análises referentes às
dificuldades encontradas por pequenas e médias organizações no desenvolvimento
e implementação de sistemas de gestão ambiental.
Como foram desenvolvidos em 2002, refletindo um cenário da ocasião, ainda
existiam poucas organizações de portes pequenos e médios com certificação
segundo ISO 14001. Porém, nos dias atuais, é possível perceber um incremento
significativo da quantidade de pequenas e médias organizações que aderiram ao
desenvolvimento e implementação de sistemas de gestão ambiental.
Um ponto de divergência consiste na afirmação de Seiffert (2002, p.146) que
os itens 4.3.3 (Objetivos e metas) e 4.4.3 (Comunicação) da ISO 14001 não
possuem relação com itens similares da ISO 9001, o que na verdade é
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perfeitamente possível e viável, além de ser bastante comum na prática. Os
requisitos 5.4.1 (Objetivos) e 5.5.3 (Comunicação) da ISO 9001:2000 são
perfeitamente compatíveis para integração documental e das práticas associadas a
esses mesmos requisitos presentes na ISO 14001. Pode ser que a autora da tese de
doutorado estivesse se referindo à versão 1994 da norma ISO 9001, onde de fato
não está presente nenhum requisito associado com comunicação, porém o requisito
4.1.1 dessa mesma versão anterior aborda a elaboração de objetivos da qualidade,
permitindo total integração com o requisito 4.3.3 da ISO 14001.
Os estudos não definem a qual versão da ISO 9001 a autora se refere quando
aborda a questão de integração de sistemas de gestão.
Seiffert (2002, p.165) também considera, no caso da interface entre elementos
que podem ser comuns do meio ambiente e da saúde e segurança ocupacional, que
apenas situações que possam ser percebidas além dos limites físicos da
organização é que deverão ser acatados como impactos ambientais (ruído, por
exemplo).
Nesse particular, apesar de não ser uma divergência, tendo em vista que
muitas organizações possuem exatamente a mesma interpretação, valem os
comentários colocados no item 4.3.1 do presente trabalho, sobre o mesmo assunto.
Quanto aos comentários colocados por Seiffert (2002, p.157 a 184) referentes
ao levantamento de aspectos e impactos ambientais, esses estão totalmente
coerentes com a linha de raciocínio empregada no presente trabalho.
Outro ponto de divergência encontra-se onde Seiffert (2002, p.202) afirma que
se deve evitar colocar no texto da política ambiental algum tipo de frase que
expresse o cumprimento integral aos requisitos legais, sob o argumento que “são
raras as organizações que já no momento da auditoria de certificação estejam
cumprindo integralmente a legislação ambiental aplicável. Se houvesse uma
obrigatoriedade do atendimento integral à legislação ambiental no momento da
certificação, praticamente nenhuma empresa seria certificada pela ISO 14001”.
Conforme o presente trabalho, no item 4.3.2, e ainda considerando o
documento “Interpretação NBR ISO 14001, revisão 06, Abril 2002” emitido pelo CB38/SC-01/Grupo

de

Interpretação,

uma

organização

somente

poderá

ser

recomendada para certificação segundo a ISO 14001 quando estiver cumprindo
integralmente a todos os diplomas legais aplicáveis a ela, e se assim não for,
caracterizar-se-á uma falha de auditoria do organismo certificador.
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Mais um ponto de divergência está presente onde Seiffert (2002, p.209) coloca
o texto: “Os objetivos e metas não devem ficar restritos ao cumprimento da
legislação, uma vez que a empresa deve evidenciar o alcance da melhoria contínua
em seus resultados ambientais”.
Os objetivos e metas em uma organização certificada segundo ISO 14001
jamais poderão ser estabelecidos para atendimento a um diploma legal aplicável,
pelo fato de que existe a obrigatoriedade da organização que detenha um sistema
de gestão ambiental segundo ISO 14001 em atender a todos os diplomas legais
ambientais aplicáveis às suas atividades.
Seiffert (2002, p.298) estabelece também que “a empresa pode terceirizar as
operações de calibração de equipamentos para fornecedores credenciados pelo
INMETRO”. Cabe ressaltar que o uso de prestadores de serviços de confirmação
metrológica credenciados pelo INMETRO, ou seja, inseridos no contexto da Rede
Brasileira de Calibração (RBC), não é requisito obrigatório da ISO 14001.
As demais considerações colocadas em relação aos demais itens da ISO
14001 estão plenamente aderentes às colocações do presente trabalho.
Leonardo (2001) analisa a contribuição que a contabilidade pode dar à
comunidade por meio da apresentação nos demonstrativos contábeis dos eventos
econômicos e financeiros relacionados com a preservação, proteção e recuperação
ambiental, possui foco básico diverso daquele constante do presente trabalho.
De qualquer forma, após sua leitura são encontradas inúmeras convergências
entre as duas descrições quando, por exemplo, Leonardo (2001, p.47) faz citação a
Luca (1991), Gitman (1997) e Donaire (1995), que colocam:
“A idéia de que a otimização do lucro não pode permanecer como o objetivo
único das atividades da empresa e que a empresa existe para o cumprimento, tanto
de objetivos de natureza econômica, como os de natureza social”.
Esse conceito, na sua amplitude, possui total coerência com o princípio
bastante discutido no Capítulo 1 do presente trabalho.
As considerações de Leonardo (2001) sobre a necessidade de incorporação de
custos de passivos ambientais, de custos de monitoramento e medição ambiental,
dentre outros, ao tratamento contábil de uma organização, são também aderentes
às discussões do presente trabalho.
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Fica dessa forma pressuposto que um sistema de gestão ambiental deve ser
de fato assimilado dentro da organização em todos os seus aspectos, e não
somente para os propósitos de obtenção de um certificado de conformidade.
As propostas de indicadores ambientais colocadas por Leonardo (2001, p.76 a
86) possuem total relação com o item 4.3.3 do presente trabalho, onde é enfocado o
tema associado com objetivos e metas ambientais.
Cagnin (2000) objetiva realizar uma pesquisa exploratória junto a especialistas
brasileiros em gestão ambiental, identificando os fatores relevantes associados ao
sucesso na implementação de sistemas de gestão ambiental segundo a ISO 14001,
e baseado no conceito de desenvolvimento sustentável, apresenta de forma
resumida uma interpretação de cada requisito da ISO 14001.
Nesse particular, as interpretações encontram-se coerentes com o presente
trabalho, sem qualquer comentário adicional.
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CAPÍTULO 4
4 PRÁTICAS GERAIS NA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE
GESTÃO AMBIENTAL EM ORGANIZAÇÕES
Este capítulo trata da descrição e análise sobre as quatro experiências práticas
vivenciadas diretamente na implementação de SGA’s em: (i) uma organização
fabricante de bebidas, (ii) uma organização fabricante de produtos refratários e
prestação de serviços de reformas de canais e carros-torpedo em siderúrgicas, (iii)
uma organização de equipamentos domissanitários e (iv) uma organização
fabricante de isolantes térmicos à base de fibras cerâmicas.
Apesar dessas quatro organizações terem desenvolvido seus sistemas de
gestão ambientais de acordo com a versão 1996 da ISO 14001, os comentários
neste capítulo refletem a versão 2004.
A ISO 14001 é composta pelos seguintes requisitos, na seqüência:
•

4.1 – Requisitos gerais

•

4.2 – Política ambiental

•

4.3 – Planejamento

•

•

9Aspectos ambientais (4.3.1)
9Requisitos legais e outros (4.3.2)
9Objetivos, metas e programa(s) (4.3.3)
4.4 – Implementação e operação

9Recursos, funções, responsabilidades e autoridades (4.4.1)
9Competência, treinamento e conscientização (4.4.2)
9Comunicação (4.4.3)
9Documentação (4.4.4)
9Controle de documentos (4.4.5)
9Controle operacional (4.4.6)
9Preparação e resposta à emergências (4.4.7)
4.5 – Verificação

9Monitoramento e medição (4.5.1)
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9Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros (4.5.2)
9Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva (4.5.3)
9Controle de registros (4.5.4)
9Auditoria interna (4.5.5)
•

4.6 – Análise pela administração

A figura 4.a demonstra como se dá o ciclo da melhoria contínua ambiental
proposta pela ISO 14001:

Melhoria Contínua

Análise crítica pela direção (4.6)

Política
ambiental (4.2)

Planejamento (4.3)
Requisitos 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3

Implantação e operação (4.4)
Requisitos 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 e 4.4.7

Verificação (4.5)
Requisitos 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 e 4.5.5

Fonte: norma ISO 14001:2004

Figura 4.a – Ciclo de melhoria contínua ambiental

Todos os requisitos da ISO 14001 estão contidos neste ciclo, conforme
demonstrado na própria figura.
O texto de cada um dos requisitos é reproduzido na seqüência deste capítulo,
na mesma ordem apresentada na ISO 14001, com as respectivas discussões e
considerações.
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4.1 Requisitos gerais
Este requisito apenas define que a organização deve estabelecer e manter um
SGA, composto por todos os demais requisitos. Desta forma, não há qualquer
análise em específico em relação a este requisito.

4.2 Política ambiental
Uma política ambiental se constitui em um documento, fundamentado pela alta
direção da organização, que contempla as intenções e diretrizes globais desta
mesma organização em relação ao meio ambiente. Esta política deve representar
para todos os colaboradores um conjunto de compromissos que devem ser
materializados como resultado de todas as atividades desenvolvidas dentro da
organização. O texto da ISO 14001 coloca da seguinte forma este requisito:
“A alta administração deve definir a política ambiental da organização e
assegurar que, dentro do escopo definido de seu sistema de gestão ambiental, a
política:
a) seja apropriada à natureza, escala e impactos ambientais de suas
atividades, produtos e serviços;
b) inclua um comprometimento com a melhoria contínua e com a prevenção
da poluição;
c) inclua um comprometimento em atender aos requisitos legais aplicáveis e
outros requisitos subscritos pela organização que se relacionem a seus
aspectos ambientais;
d) forneça uma estrutura para o estabelecimento e análise dos objetivos e
metas ambientais;
e) seja documentada, implementada e mantida;
f) seja comunicada a todos na organização ou que atuem em seu nome;
g) esteja disponível para o público”.
Como nota, vale destacar que o termo alta direção é análogo ao termo “alta
administração”, representando ambos a função ou o conjunto de funções que
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possuem as responsabilidades executivas pela organização, ou seja, aquelas que
definem as diretrizes estratégicas da organização em todos os sentidos.
A definição de quantos componentes da alta direção devem estabelecer a
política ambiental é de escolha de cada organização. Assim sendo, diversas
políticas contemplam apenas evidências de aprovação de uma única pessoa (por
exemplo, o presidente, o diretor geral ou equivalente) e outras políticas podem ter,
além desta função de maior hierarquia, também as evidências de aprovação por
outras funções que também compõem a estrutura da alta direção (por exemplo,
diretores de departamentos e gerentes).
No caso de grandes organizações, diversificadas em diferentes unidades de
negócios e/ou espalhadas em diferentes regiões, as políticas podem ser traduzidas
em um conjunto de documentos, onde se insere a política ambiental, emitidos por
unidades distintas e por diferentes representantes da alta direção.
Cada organização deve ponderar sobre as vantagens e desvantagens
existentes entre:
•

promover um conjunto de diretrizes de condutas, expresso pelas políticas,
que sejam únicas para todas as unidades, independente da localização
geográfica e do ramo de atividades;

•

dar liberdade para cada unidade definir, a seu critério, as próprias políticas.

Na prática são encontradas ambas as situações, não podendo ser atribuída
uma opinião universalmente aceita como certa ou errada, sendo que certamente
existirão diferentes opiniões nas organizações com argumentos convincentes para
adoção de qualquer dos extremos. Neste trabalho, a análise leva à orientação de
que se adote a primeira possibilidade, pois quando inexiste uma identidade
corporativa, é provável que o conjunto de políticas emitidas individualmente promova
mais confusão que clareza quanto aos compromissos assumidos.
Mesmo que a organização esteja disseminada em diferentes partes do mundo,
com unidades em vários países e conseqüentemente sujeitas a diferentes culturas,
legislações, infra-estruturas públicas e outras condições específicas, pelo menos as
linhas mestras das políticas deveriam ser únicas, de forma a procurar obter
uniformidade nas condutas básicas, alinhadas com as diretrizes corporativas.
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Determinadas especificidades locais poderiam e deveriam ser colocadas em
políticas de cada unidade, porém sempre de forma alinhada com políticas mais
abrangentes que transcendam os limites daquela unidade e expressem os anseios
de toda a organização.
É recomendável também que uma organização defina formalmente, aprove e
dissemine seus princípios, valores, visão e missão, de onde devem ser desdobradas
as políticas. A ISO 14001 não estabelece a necessidade desta estrutura, porém é
reconhecida a sua pertinência em diversas organizações que, com base na
aglutinação e compromisso de todos os seus colaboradores em torno destas
premissas, conseguem resultados superlativos em relação aos concorrentes e
perante a sociedade como um todo.
A referência a políticas, e não somente a uma política ambiental, é feita pela
crescente presença de organizações com sistemas de gestão integrados,
contemplando via de regra a dimensão qualidade, a dimensão ambiental, a
dimensão da saúde e segurança ocupacional e a dimensão da ética e
responsabilidade

social.

Para

cada

uma

destas

dimensões

é

comum

o

estabelecimento de uma política, até por que para as três primeiras dimensões
citadas a definição de uma política é requisito das principais normas que suportam
cada uma destas dimensões (ISO 9001:2000, ISO 14001 e OHSAS 18001).
Desta forma, uma organização possui liberdade de estabelecer políticas
distintas para cada dimensão citada ou estabelecer uma única política integrada
contendo todos os elementos mínimos de cada dimensão. Existem vantagens e
desvantagens em cada um dos extremos escolhidos, que são:
•

a definição individual de uma política por dimensão permite o uso de textos
mais sucintos e direcionados para a dimensão em questão, facilitando a
compreensão específica de cada dimensão por todos. Em contrapartida, a
quantidade de documentos será maior, com maior necessidade de atenção
ao controle, e pode haver perda de compreensão do conjunto;

•

a definição de uma política integrada reduz a quantidade de documentos e,
em tese, facilitaria a compreensão do conjunto. Em contrapartida, quanto
maior a quantidade de dimensões incorporadas em uma mesma política,
mais complexo ficará o texto, o que na prática pode dificultar a
compreensão por todos das reais dimensões colocadas na política.
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Neste caso em específico, a única recomendação a ser dada é que a
organização escolha a melhor prática em função do poder de assimilação de seus
colaboradores, o que está muito ligado ao grau de instrução. Políticas integradas
são desaconselháveis em organizações cujos colaboradores possuam baixo grau de
instrução, sendo mais vantajoso segregar as políticas por dimensão e sempre deixalas juntas onde estas forem expostas, normalmente em quadros em locais
apropriados.
Para atender à alínea a) deste requisito da ISO 14001, a organização deve
procurar descrever a sua política de forma a que o texto: (i) descreva o tipo de
atividades, produtos ou serviços realizados, (ii) descreva a abrangência geográfica
destas mesmas atividades, produtos ou serviços e (iii) descrever os principais tipos
de impactos ambientais gerados por estas mesmas atividades, produtos ou serviços.
A descrição destes elementos e dos demais que compõem o conteúdo de uma
política ambiental deve se dar, preferencialmente, de forma sucinta, visto que como
um documento de abrangência geral, a política deve fornecer as diretrizes básicas,
não sendo esperado que contenha longas e detalhadas declarações de
compromissos. O intuito é que estas diretrizes estejam descritas da forma mais clara
e objetiva possível, para que todos os colaboradores possam de fato compreender e
assimilar o conteúdo deste documento, passando a incorporar estas mesmas
diretrizes como parte integrante de seus hábitos e de suas atitudes.
De forma complementar, fica evidente que uma política ambiental somente
deve ser elaborada após a conclusão e consolidação do levantamento de aspectos e
impactos ambientais em uma organização.
Para atender à alínea b), dentro do texto da política devem estar explícitos os
compromissos com o melhoramento contínuo e com a prevenção da poluição, com a
maior aderência possível a estes mesmos conceitos e inclusive palavras, para que
não existam interpretações dúbias.
O melhoramento contínuo está associado ao sistema de gestão ambiental
como um todo, e desta forma o texto deve deixar claro que a busca é pela melhoria
contínua do desempenho ambiental. Podem ser utilizados termos e frases distintas
como busca contínua por um padrão superior de atuação ou aprimoramento
permanente da eficácia do sistema de gestão ambiental, dentre inúmeras outras
possibilidades, para descrever o compromisso com a melhoria contínua.
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Na prática, este compromisso com a melhoria contínua deve representar que a
organização estará contínua e incessantemente buscando melhores resultados em
todos os pontos de seu sistema de gestão ambiental. A demonstração do
atendimento a este compromisso pode se dar, dente outras formas, pela avaliação
dos resultados das auditorias do sistema de gestão ambiental ao longo do tempo. A
consecução dos objetivos e metas ambientais também é outro ponto onde pode ser
demonstrado o cumprimento desta diretriz.
Quanto à prevenção da poluição, dificilmente outros termos ou frases distintas
são empregados para a expressão deste conceito na política ambiental.
Normalmente o compromisso de prevenir a poluição aparece explícito, com estas
mesmas palavras, no texto da política ambiental.
Este compromisso com a prevenção da poluição deve representar que a
organização estará adotando, como parte de seu sistema de gestão ambiental,
atitudes no sentido de, no mínimo: (i) reduzir a geração de quaisquer poluentes que
sejam parte integrante de seus processos, de acordo com os recursos que a
organização dispõe e sempre dentro dos limites estabelecidos por legislações, (ii)
mitigar os impactos ambientais gerados por eventuais ocorrências de emergências
ambientais e (iii) proceder aos monitoramentos e medições apropriados dos
aspectos ambientais associados a legislações ou que sejam significativos, buscando
sempre os valores mais otimizados em relação à tecnologia aplicada.
Para atender à alínea c), dentro do texto da política deve estar explícito o
compromisso de atendimento às legislações, normas e outros requisitos subscritos.
Normalmente também esse compromisso está descrito com as mesmas
palavras no texto da política ambiental.
Na prática, esse compromisso deve representar que a organização cumprirá
todas as exigências aplicáveis a ela por legislações dos três âmbitos (federal,
estadual e municipal). Da mesma forma, a organização considerará e cumprirá todas
as normas pertinentes associadas ao meio ambiente (como exemplo, a NBR 10004
citada na Resolução Conama 313 de 29/10/02).
Esse compromisso também vale para casos onde a organização tenha
assumido acordo formal, junto a quaisquer outras organizações, em atender a
requisitos ambientais. Um exemplo disto é o termo de Atuação Responsável da
Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), onde uma indústria química
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pode ser signatária. Outros exemplos são cláusulas ambientais específicas definidas
em contratos com clientes, dentre diversas outras possibilidades.
Para atender à alínea d), o texto da política deve ser descrito de tal forma que
permita o reconhecimento claro dos compromissos, para que seja possível
estabelecer um balanço entre o texto da política e a verificação do seu
desdobramento em objetivos e metas ambientais.
Como os objetivos e metas são dinâmicos, e quando os atuais forem atingidos
outros novos e mais desafiadores devem ser estabelecidos, impulsionando assim
para a melhoria contínua do desempenho ambiental, o texto da política não deve
limitar a possibilidade de revisão contínua dos objetivos e metas.
Uma estruturação do texto da política em tópicos é uma recomendação, não
obrigatória, para facilitar este balanço entre o texto da política e o estabelecimento
de objetivos e metas. Desta forma, em tese, cada tópico seria objeto de definição de
um ou mais objetivos e metas.
A única exceção é feita para o atendimento a legislação, normas e outros
requisitos subscritos, pois não fará sentido estabelecer objetivos e metas para
atendimento àquilo que já é uma obrigação da organização, firmada junto a partes
interessadas.
Para atender à alínea e) a política deve ser documentada, ou seja, deve estar
submetida a: (i) análise crítica periódica e aprovação, (ii) controle da distribuição de
versões válidas, (iii) controle de versões obsoletas e (iv) com definição das
responsabilidades pela criação e alterações subseqüentes.
A implementação pressupõe que os compromissos descritos na política sejam
transformados em hábitos e atitudes por todos aqueles que compõem a
organização, inclusive terceiros que executem atividades dentro ou fora da
organização que possam causar impactos ambientais sob responsabilidade desta
mesma organização.
A manutenção da política indica que esta deve estar sempre presente como
parte dos processos da organização, preferencialmente de forma visual, por meio de
colocação em quadros em locais apropriados, em crachás individuais, em meios de
mídia eletrônica como intranet, dentre outras possibilidades.
Para atender à alínea f) deve-se garantir que comunicação a todos os
empregados seja entendida como uma questão fundamental para que exista a
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compreensão, e é neste sentido que se deve interpretar a comunicação. Não basta
somente colocar a política em quadros se ninguém se interessa em ler e interpretar.
Comunicar está associado a compreender e assimilar o conteúdo como uma
verdade pessoal, incorporando às atitudes e hábitos diários todos os conceitos
envolvidos, garantindo assim no conjunto o atendimento aos compromissos
assumidos.
Esta comunicação deve assim ser feita por meio de palestras, reuniões,
eventos

ou

outros

meios

que

permitam

aos

envolvidos

questionar

e

fundamentalmente entender o seu propósito e significado. Esta comunicação deve
se constituir em um processo contínuo, no sentido de reciclar sempre os conceitos
aos mais antigos e passar os conceitos aos novos empregados, de acordo com as
renovações naturais do quadro de colaboradores.
A comunicação, como melhor expressa na versão 2004 da ISO 14001, não
deve estar restrita somente aos empregados da organização, sendo extensível a
terceiros que executam atividades constantes e rotineiras dentro de suas instalações
ou externamente em nome desta. Por exemplo, não faria sentido um motorista
terceirizado por uma organização, que transporte produtos perigosos, desconhecer a
existência da política ambiental da organização para a qual presta serviços.
Para atender à alínea g) a política deve estar disponível ao público,
entendendo este como sendo qualquer parte interessada externa (clientes,
fornecedores,

comunidade,

ONG,

dentre

outras

possibilidades).

Esta

disponibilização (salvo para o caso de terceiros já citado, que deveriam
necessariamente conhecer a política ambiental) pressupõe que a organização não
deve opor obstáculos a qualquer solicitação destas partes interessadas externas que
manifestem interesse em conhecer a política ambiental da organização.
É comum as organizações colocarem cópia da política ambiental nas
recepções, onde o público externo normalmente aguarda para ser atendido, ou
ainda em restaurantes internos, onde da mesma forma visitas podem ter acesso ao
conteúdo desta política. Também é comum as empresas que dispõem de homepage
divulgarem nesta a sua política ambiental, Porém, não é necessário que a
organização adote outras práticas para divulgar ao público sua política ambiental
como, por exemplo, publicar em um jornal ou outro meio de mídia de grande
circulação.

50

4.3 Planejamento
Este requisito se constitui apenas em um título. Desta forma, não há qualquer
análise em específico em relação ao mesmo.

4.3.1 Aspectos ambientais
O levantamento e a caracterização dos aspectos e impactos ambientais de
uma organização é o elemento central de um sistema de gestão ambiental, tendo
em vista que quase todos os demais elementos que compõem este mesmo sistema
de gestão ambiental dependem dos resultados deste trabalho de levantamento e
caracterização. O texto da ISO 14001 coloca da seguinte forma este requisito:
“A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para
a) identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços
dentro do escopo definido de seu sistema de gestão ambiental, que a
organização possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, levando
em consideração os desenvolvimentos novos ou planejados, as atividades,
produtos e serviços novos ou modificados, e
b) determinar os aspectos que tenham ou possam ter impactos significativos
sobre o meio ambiente (isto é, aspectos ambientais significativos).
A organização deve documentar essas informações e mantê-las atualizadas.
A organização deve assegurar que os aspectos ambientais significativos sejam
levados em consideração no estabelecimento, implementação e manutenção
de seu sistema de gestão ambiental”.
Aspecto ambiental, segundo definição da ISO 14001, constitui “elemento das
atividades, produtos e serviços de uma organização que pode interagir com o meio
ambiente”. Como nota adicional a esta definição segue: “um aspecto ambiental
significativo é aquele que tem ou pode ter um impacto ambiental significativo”.
Com base neste requisito e nesta definição, conclui-se em primeiro lugar que a
norma diferencia:
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•

Aspectos sobre os quais a organização tem poder de exercer controle
daqueles sobre os quais espera-se que a organização possa exercer
influência;

•

Aspectos que têm impacto sobre o meio ambiente daqueles que podem ter
impacto sobre o meio ambiente.

Desta forma, é coerente classificar os aspectos ambientais nas seguintes
categorias, conforme Tabela 4.3.1.a:
Categoria do
Aspecto

Classificação

Direto
Quanto ao controle
Indireto

Real

Quanto à ocorrência

Potencial

Significado
Aquele sobre o qual a organização exerce ou pode exercer
controle efetivo, ou seja, a organização pode influir
diretamente sobre os tipos e os graus das conseqüências
dos impactos gerados por este aspecto.
Aquele sobre o qual a organização pode apenas exercer
influência, notadamente junto a partes interessadas
externas, como fornecedores e clientes/consumidores,
dentre outras possibilidades.
Aquele que de fato ocorre, possuindo histórico e freqüência
conhecida ou estimada, e tem impacto sobre o meio
ambiente. São aqueles aspectos que podem ser
considerados como inerentes aos processos, e os impactos
decorrentes já são conhecidos e esperados, mesmo que a
freqüência seja pequena.
Aquele para o qual existe uma probabilidade que venha a
ocorrer e, caso ocorra, possa causar impacto sobre o meio
ambiente. São aqueles aspectos para os quais não existe
histórico conhecido. São também incluídas nesta categoria
as condições que caracterizam emergências ambientais,
como explosões, incêndios, grandes vazamentos, dentre
outras possibilidades, mesmo que já exista algum histórico
conhecido, visto não ser esperado que voltem a ocorrer.
Fonte: Carvalho (1998)

Tabela 4.3.1.a – Categoria do Aspecto

Em segundo lugar conclui-se que a norma explicitamente prescreve que o
processo de avaliação para determinar a significância de aspectos ambientais deve
conter as seguintes etapas mínimas:
•

identificação dos aspectos ambientais por atividade, produto ou serviço (ou
por grupos ou famílias destes);

•

identificação dos impactos ambientais por aspecto identificado;

•

avaliação da significância dos impactos identificados;

•

atribuição da significância do aspecto em função da significância resultante
da avaliação do(s) impacto(s) associados.
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A ISO 14001 define impacto ambiental como: “qualquer modificação do meio
ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos
ambientais da organização”.
A identificação de aspectos ambientais e a avaliação de impactos ambientais
associados abrangem, portanto, não somente impactos negativos (adversos) ao
meio ambiente, como também trata de impactos benéficos, advindos de aspectos
reais e potenciais, tanto diretos como indiretos.
Avaliar impactos ambientais significa proceder aos seguintes passos:

a) identificação dos aspectos ambientais que geram impactos ambientais;
b) caracterização e exame dos impactos ambientais gerados;
c) avaliação da significância de cada impacto ambiental;
d) organização e cadastramento da informação obtida com a análise, de modo
a conectar impactos significantes aos respectivos aspectos.

Dois elementos são geralmente inseparáveis do processo de análise de
aspectos e impactos ambientais:

a) o primeiro, que é filtro obrigatório para o discernimento sobre a significância
dos aspectos e impactos ambientais identificados, e que independe de
qualquer análise de risco empreendida, diz respeito a requisitos legislativos,
regulatórios e normativos, inclusive no tocante a licenças e aos estudos e
relatórios associados de impactos ambientais. Pois, qualquer impacto que
infrinja tais requisitos é, a princípio, significante;
b) o

segundo,

refere-se

ao

mecanismo

de

comunicação

às

partes

interessadas, nos níveis interno e externo, pois as finalidades da análise de
aspectos e impactos ambientais são reduzir ou controlar efeitos adversos,
e, se possível, ampliar os efeitos benéficos, intentos que requerem
comunicação com as partes interessadas para que sejam conseguidos.

A seqüência completa do processo de análise de efeitos ambientais consiste,
portanto, de:
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a) identificar, ter acesso, avaliar a pertinência, cadastrar, manter e controlar a
atualização e a distribuição dos requisitos ambientais aplicáveis;
b) identificar, examinar, avaliar, cadastrar e manter atual as informações sobre
os aspectos e impactos ambientais significantes;
c) receber e/ou obter, compilar, analisar, documentar e responder a
comunicações de partes interessadas.

Um impacto adverso significativo é aquele:

a) para o qual a combinação do risco (potencial de perigo ou gravidade versus
probabilidade) de sua ocorrência e da magnitude de suas conseqüências é
tal que o enquadram como significante, de acordo com uma classificação de
criticidade pré-definida; ou
b) cuja ocorrência infringe ou possa infringir legislação ou regulamentação,
inclusive licenças, normas estatutárias, códigos subscritos e políticas
internas, particularmente com relação à poluição ambiental.

Como demonstração da consciência ecológica e do grau de compromisso da
organização com o meio ambiente, recomenda-se que um impacto adverso também
deva ser considerado como significante caso:

a) infrinja ou possa infringir demandas de partes interessadas: acionistas,
clientes,

fornecedores,

funcionários,

governo,

organismos

não

governamentais e a população vizinha; e/ou
b) conecte-se

relevantemente

com

preocupações

globais

acerca

da

deterioração do meio ambiente, tais como: efeito estufa, destruição da
camada de ozônio, aterros de químicos tóxicos e de resíduos radioativos,
contaminação da água e do ar, erosão da terra, escassez da
biodiversidade, devastação de florestas e até mesmo as altas taxas de
consumo de recursos.

Já impactos benéficos significativos são aqueles que contribuem para o
desenvolvimento sustentável, inclusive aqueles de melhorias de cunho sócioeconômica, por meio do efetivo aprimoramento tecnológico, reciclagem, recuperação
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ou preservação do meio ambiente no tocante à poluição do ar, água e terra, uso de
recursos naturais e consumo de fontes esgotáveis de energia, aproveitamento de
resíduos para atividades nobres e, se incorporados, redução ou eliminação de
agressores à higiene ocupacional e do perigo à segurança operacional.
Como já enfatizado, um aspecto ambiental deve ser considerado significante se
produzir, ou se puder produzir, um ou mais impactos significantes. Organizações
que não possuam um sistema formal de gestão ambiental deveriam proceder a uma
análise preparatória, nos moldes já apresentados, como meio de:

a) identificar legislação e regulamentos aplicáveis;
b) levantar aspectos ambientais e determinar a significância dos impactos
ambientais associados;
c) avaliar o atual desempenho com limites de tolerabilidade internos e
extrínsecos;
d) identificar práticas e procedimentos existentes de gestão ambiental;
e) identificar políticas e diretrizes ambientais existentes associadas com as
atividades de compra e contratação;
f) obter informações sobre investigações de acidentes e não conformidades
ocorridas;
g) identificar oportunidades para obtenção de vantagem competitiva;
h) conhecer as demandas das partes interessadas;
i) identificar sistemas e atividades existentes que podem favorecer ou causar
restrições ao sistema de gestão ambiental.

A norma ISO 14001 possui o anexo A, que fornece algumas informações
adicionais com o objetivo de melhorar a interpretação dos requisitos. O anexo A.3.1
da ISO 14001 versão 2004, desdobrado, é específico para aspectos ambientais e
fornece alguns exemplos genéricos de quais poderiam ser estes aspectos, os quais
incluem:
•

emissões atmosféricas;

•

lançamentos em corpos d’água;

•

geração de resíduos;

•

uso de matérias-primas e de recursos naturais;
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•

uso de energia;

•

energias emitidas como, por exemplo, calor, vibração e radiação;

•

atributos físicos como, por exemplo, tamanho, forma, cor e aparência;

•

outras questões relativas ao meio ambiente e à comunidade.

Ao se identificar aspectos ambientais, é importante considerar para cada
atividade e/ou operação considerada:
•

entradas tangíveis, como consumos, usos, etc. de materiais (RNR e
RNNR);

•

entradas intangíveis, como consumos, usos, etc. de fontes de energia;

•

saídas tangíveis, como resíduos sólidos, emissões gasosas e efluentes
líquidos;

•

geração de radiações, energia, calor, ruído, vibração, etc.

Uma listagem ampla, embora não exaustiva, de elementos que podem auxiliar
qualquer organização na identificação de seus próprios aspectos ambientais é
apresentada na Tabela 4.3.1.b.
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1.
2.
3.

Ruído, vibração, odor, poeira, vapores, névoas e particulados dispersos no ar.
Radiações ionizantes e não ionizantes.
Descargas gasosas para a atmosfera (de chaminés, válvulas, escapamentos, incineradores, etc.,
principalmente aquelas que contenham ou que possam conter particulados,

CO2 , CO , SO2 , NOx ,

4.

etc.).
Efluentes líquidos, incluindo esgotos domésticos com descarga para o solo ou para mananciais de água
(emissões contendo metais pesados, coliformes, demanda química de oxigênio (DQO), químicos tóxicos,

5.
6.

Consumo de água (pública e captação em rios, lagos e poços).
Consumo de energia elétrica (e, inclusive, na forma de vapor).

7.

Consumo de produtos químicos como N 2 , O2 , H 2 , ácidos, bases, sais, açúcares, proteínas, vitaminas,
etc.
Consumo específico de recursos naturais renováveis – madeira, bagaço, papel, carvão vegetal, etc.
Consumo específico de recursos naturais não renováveis – combustíveis fósseis, vidro, óleo de lubrificação,
óleo combustível, argila, plásticos, etc.
Vazamentos ou derramamentos de recursos líquidos e de químicos perigosos ou tóxicos (de tubulações,
vasos ou tanques, em operações de manuseio e transferência mecânica, etc.).
Escape (emissões fugitivas) de recursos gasosos e de gases perigosos e/ou tóxicos (de conexões, válvulas,
etc.).
Uso de fossas, infiltrações, etc.
Explosões.
Incêndios.
Transbordamentos, inundações e infiltrações.
Uso do solo, através de equipamentos, máquinas, substâncias e operações que interajam com o solo.
Uso de reservas nativas, através de equipamentos, máquinas, substâncias e operações que interajam com
tais reservas.
Uso de áreas paisagísticas ou de áreas culturais, através de equipamentos, máquinas, substâncias e
operações que interajam tais áreas.
Reutilizações de insumos, reciclagens, usos alternativos, aproveitamento de resíduos, etc.
Geração de resíduos sólidos e líquidos (restos de alimentos, materiais infectados de ambulatórios, borras,
graxas, estopas usadas, sucatas ferrosas e não ferrosas, óleos queimados, soluções ácidas, pilhas e
baterias, pneus, etc.)
Uso de aterros, jazidas ou de incineradores para queima de resíduos.
Manipulação, manuseio e/ou transferência de produtos tóxicos ou perigosos.
Armazenamento (inclusive em tanques e diques) de produtos tóxicos, explosivos ou inflamáveis.
Transporte de cargas, inclusive químicos tóxicos ou perigosos, por meio rodoviário, ferroviário, aéreo, fluvial
e marítimo.
Disposição do produto da organização por clientes e consumidores.
Fonte: Carvalho (1998)

AOx , óleos e graxas, inclusive com alteração de pH e de temperatura).

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Tabela 4.3.1.b – Exemplos de aspectos ambientais

Ao identificar os seus aspectos ambientais é importante que a organização
realize análises críticas de modo a estabelecer um pré-filtro para assegurar
sensatez, desde que não faz sentido tratar de aspectos ambientais:
•

indiretos para os quais não haja como a organização sequer exercer uma
influência positiva;

•

potenciais para os quais não se tenha uma base mínima de conhecimento e
de experiência que justifique a sua plausibilidade.

Neste particular é relevante lembrar que a ISO 14001, em seu anexo A.3.1,
define: “Recomenda-se que este processo considere as condições operacionais
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normais e anormais, condições de parada e partida, assim como situações de
emergência razoavelmente previsíveis. A identificação dos aspectos ambientais não
requer uma avaliação detalhada do ciclo de vida”. Este mesmo anexo também
complementa o seguinte: “Em relação aos produtos fornecidos, reconhece-se que as
organizações podem ter controle limitado sobre o uso e a disposição final de seus
produtos, por exemplo, pelos usuários. Contudo, as organizações podem considerar,
quando exeqüível, a comunicação de mecanismos adequados de manuseio e
disposição a esses usuários, de modo a exercer influência”.
Outro ponto importante para esta pré-filtragem de aspectos ambientais é o fato
da ISO 14001 não contemplar aspectos de gestão da saúde e da segurança
ocupacional. Em sua introdução, a norma declara: “Esta Norma não inclui requisitos
específicos de outros sistemas de gestão, tais como aqueles para a qualidade,
segurança e saúde ocupacional, finanças ou gerenciamento de risco, muito embora
seus elementos possam ser alinhados ou integrados com os de outros sistemas de
gestão. É possível a uma organização adaptar seu(s) sistema(s) de gestão
existente(s) de maneira a estabelecer um sistema de gestão ambiental que esteja
em conformidade com os requisitos desta Norma. Deve-se notar, contudo, que a
aplicação de vários elementos do sistema da gestão podem diferir, dependendo dos
objetivos pretendidos e das partes interessadas envolvidas”.
Atualmente o uso de padrões universais de gestão ambiental, como a ISO
14001, não permite que o registro decorrente do processo de certificação contemple
a incorporação de aspectos de higiene ocupacional nem de segurança. Contudo,
como visto, estes padrões não desencorajam tal iniciativa. E, ademais, a BS 8800, a
OHSAS 18001 e o movimento de grupos de trabalho (SC6, WG1) da ISO TC 67
para integrar meio ambiente, saúde e segurança em normas do setor petroquímico –
produção de gás e petróleo – apontam para a plausibilidade de tal incorporação.
A consideração formal desses aspectos na análise de aspetos e impactos
ambientais é o meio mais eficaz de garantir que tal incorporação seja de fato
propagada por todos os elementos que compõem o sistema de gestão ambiental.
Sendo este o caso, a incorporação de aspectos de higiene ocupacional e de
segurança deve ser feita desde a fase de identificação dos aspectos ambientais.
Nas fases de caracterização e exame é importante que além de ocorrências,
práticas e procedimentos internos de higiene ocupacional e de segurança
operacional, também leis, códigos e normas aplicáveis a esses aspectos, bem como
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resultados conectados de estudos decorrentes internos e bibliográficos, encontremse identificados e disponibilizados como parte da legislação e dos regulamentos
para os quais se deve ter mecanismo formalizado de acesso, atualização e controle
de distribuição interna e externa.
Para a fase de avaliação de impactos ambientais propriamente dita, os critérios
de criticidade estabelecidos devem ser formados com base em classificações de
severidade (ou gravidade), de freqüência ou probabilidade de ocorrência e de
magnitude (extensão e/ou duração das conseqüências) que contemplem prejuízo à
saúde e à integridade das instalações, não apenas considerando-se o meio interno,
como também o mundo exterior passível de vir a ser afetado.
Assim sendo, a organização pode decidir considerar em seu levantamento
aqueles aspectos cujos impactos extrapolem os limites que caracterizam as lesões e
as doenças da segurança e da medicina do trabalho.
Como exemplo, o aspecto ambiental geração de poeira que seja percebido em
locais além do entorno de sua fonte de geração, e que afete pessoas que não
estejam associadas com as atividades responsáveis pela geração da poeira, pode
ser considerado no levantamento de aspectos e impactos ambientais.
De qualquer forma, caso o impacto ambiental gerado neste caso afete única e
exclusivamente o ser humano, pela interpretação acordada pelo CB-38 (Comitê
Brasileiro de Gestão Ambiental, da ABNT), não existe a obrigatoriedade de a
organização considerar este aspecto ambiental no levantamento.
A Portaria 3.214/78 apresenta o conjunto de normas regulamentadoras que
compõem os requisitos da saúde e segurança ocupacional que devem ser seguidos,
de acordo com diferentes graus de aplicabilidade, pelas organizações no Brasil.
Algumas normas regulamentadoras podem ser consideradas no levantamento de
legislação ambiental somente nos casos em que estas estejam diretamente
relacionadas com aspectos e impactos ambientais emergenciais, como no caso da
NR-13 (Caldeiras e vasos de pressão) e da NR-20 (Líquidos combustíveis e
inflamáveis).
Como já visto, a norma ISO 14001 recomenda, em seu anexo A.3.1, que a
avaliação de aspectos ambientais considere diferentes condições de operação. Mais
detalhadamente, ela sugere: “Recomenda-se que este processo considere as
condições operacionais normais e anormais, condições de parada e partida, assim
como situações de emergência razoavelmente previsíveis”. Como a norma não
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define o que venham a ser tais condições, cabe à organização defini-las. São
propostas as seguintes definições na Tabela 4.3.1.c:
Condições

Significado
Aquelas especificadas para que as operações ocorram dentro das condições
esperadas de produtividade, qualidade e segurança, em uma seqüência de
atividades consideradas rotineiras e com freqüência regular, inclusive durante
paradas e partidas programadas de unidades. Também são incluídas condições de
Normais
ocorrências de atividades tipicamente de baixa freqüência e não programadas, porém
que sejam consideradas como elemento natural decorrente das atividades, como
manutenções corretivas de equipamentos.
Aquelas resultantes de situações de falhas não rotineiras e/ou de baixa ou de alta
produção, ou ainda de paradas e partidas não programadas de unidades, onde
Anormais
consumos, perdas, contaminações ou outros tipos de impactos, novos ou com níveis
além dos aceitáveis, existam ou possam existir.
Aquelas consideradas potenciais em que um acidente ambiental possa ter
probabilidade de ocorrer, com geração de impactos que possuam severidades e
Emergenciais magnitudes de maior relevância, podendo provocar: (i) perdas de vida e/ou lesões
graves em seres humanos, (ii) danos maiores à biota e/ou (iii) contaminações
extensas do ar, água e/ou solo.
Fonte: Carvalho (1998)

Tabela 4.3.1.c – Condições

Desta forma, e em consonância com o que tem sido até aqui esclarecido e com
base nas prescrições e recomendações da norma, aspectos reais dizem respeito a
condições normais, enquanto aspectos potenciais conjugam com situações de
emergência. Dependendo da natureza dos processos da organização, as condições
anormais podem estar associadas em maior ou menor grau a aspectos reais ou a
aspectos potenciais.
Esta diferenciação não deve ser subestimada. Afinal, para aspectos reais que
resultem significativos devem estar direcionados os procedimentos cabíveis de
controle operacional, segundo o requisito “Controle Operacional” da norma, inclusive
no tocante à manutenção, bem como uma grande parte dos procedimentos de
monitoramento

e

medição,

inclusive

de

calibração,

conforme

o

requisito

“Monitoramento e Medição”. Por outro lado, para os aspectos potenciais que
resultem significativos devem estar direcionados os procedimentos de preparação e
resposta para a emergência, segundo o requisito “Preparação e Atendimento a
Emergências” da norma.
Além das condições operacionais, o anexo A.3.1 da ISO 14001 faz ainda
recomendações acerca da temporalidade (presente e passado) na qual deve-se
considerar os aspectos a serem avaliados: “É recomendado que uma organização
identifique os aspectos ambientais dentro do escopo de seu sistema da gestão
ambiental, levando-se em consideração as entradas e saídas (tanto intencionais
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quanto não intencionais) associadas às suas atividades, produtos e serviços
relevantes presentes, passados, planejados ou de novos desenvolvimentos, ou
associadas a atividades, produtos ou serviços novos ou modificados”.
Conseqüentemente, aconselha-se aqui que o passado seja considerado na
medida em que aspectos havidos ainda repercutam em termos de impactos no
presente, particularmente aqueles relacionados com desativação de aterros, fossas
e poços, com desmanche de unidades, ou ainda com passivos de mananciais
poluídos, de desmatamentos, de erosões e compactações, de assoreamentos ou de
destruições resultantes de desastres.
No que diz respeito ao futuro, é recomendado que a avaliação de aspectos
ambientais deva incluir situações em que novos processos, equipamentos, produtos
ou serviços (ou ainda abandonos, desmanches, etc), estejam formalmente
programados para ocorrer, dentro de um horizonte razoável de previsibilidade a ser
definido pela organização.
Além da definição já colocada para impacto ambiental, o meio ambiente, por
sua vez, é definido na ISO 14001 como: “circunvizinhança em que uma organização
opera, incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e
suas inter-relações”. Daí advém a seguinte proposição para a classificação de
impactos ambientais, colocada na Tabela 4.3.1.d:
Categoria do Impacto

Classificação

Adverso
Quanto à Natureza

Benéfico

Significado
Se ele representa uma mudança negativa ao meio
ambiente, como, por exemplo, esgotamentos de recursos
naturais renováveis e não renováveis, contaminações do
solo, da água e do ar, comprometimento da
biodiversidade, erosões e compactações do solo,
doenças e lesões, etc.
Se ele representa uma mudança positiva no meio
ambiente, como, por exemplo, regenerações, redução de
consumos, descontaminações, geração de riqueza, etc.

Fonte: Carvalho (1998)

Tabela 4.3.1.d – Categoria do Impacto

A Tabela 4.3.1.e propõe formas para se enunciar impactos ambientais para os
componentes do meio ambiente especificados na definição de meio ambiente da
ISO 14001, bem como para outras nuanças do contexto ambiental. Este quadro não
pretende conter uma lista exaustiva de impactos ambientais, e sim ilustrar como os
impactos podem ser identificados, quer sejam eles adversos ou benéficos. Ele
também mostra que na medida em que se passa do meio físico para o meio biótico,
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e daí migra-se para o meio antrópico, aprofunda-se o nosso senso crítico sobre a
extensão da mudança provocada.
Meio

Componente
Ar

Físico

Água

Solos

Energia e Recursos

Biótico

Fauna/Flora

Segurança/Saúde

Antrópico

Social
Cultural
Econômico
Paisagem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exemplos de Enunciados de Impactos
Contaminação da atmosfera.
Alteração da qualidade do ar.
Comprometimento da camada de ozônio.
Poluição de mananciais.
Alteração das características físico-químicas.
Proliferação de microrganismos.
Recuperação de poços condenados.
Erosão.
Compactação (ou recuperação de solos).
Desnutrição (ou nutrição).
Assoreamento.
Esgotamento de recursos naturais não renováveis.
Exaustão de fontes de energia.
Expansão da sustentabilidade.
Inovação de fontes alternativas.
Extinção de espécies.
Desequilíbrio ecológico.
Comprometimento da biodiversidade.
Lesões coletivas.
Mortalidade infantil.
Doenças respiratórias.
Epidemias.
Insatisfações e reivindicações.
Vandalismo.
Promoção da cidadania.
Danos a locais de entretenimento e/ou de aprendizado.
Construção ou manutenção de pólos culturais.
Desemprego/perda de renda.
Geração de oportunidades de trabalho.
Desertificação (ou reflorestamento).
Fonte: Carvalho (1998)

Tabela 4.3.1.e – Exemplos de enunciados de impactos

De forma complementar, a ISO 14001 define no início do anexo A.3.1: “A
subseção 4.3.1 visa prover um processo que permita a uma organização identificar
os aspectos ambientais significativos, recomendando-se que sejam tratados
prioritariamente pelo sistema da gestão ambiental da organização”.
Os métodos e critérios para exame e valoração dos impactos ambientais
podem ser qualitativos, semi-quantitativos ou quantitativos. Alguns empregam
pontuação para cada nível de fator de análise, seguida de produtórios e/ou
somatórios dos pontos obtidos em cada fator. Outros adotam classificações para
cada nível de fator de avaliação e categorias de importância para os cruzamentos
destes níveis de classificação.
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As técnicas usuais adotadas para a determinação de riscos ocupacionais
podem ser tomadas como base para a formulação da metodologia a ser empregada
para tais exames e valorações ambientais e sociais. Independentemente da técnica
empregada, é crucial que a mesma goze de simplicidade, possua critérios que fujam
ao máximo da subjetividade e que seja empregada de forma multidisciplinar e com o
envolvimento daqueles que exercem ou vivenciam o foco da avaliação.
Caso a empresa seja efetiva ou potencialmente poluidora, o(s) estudo(s) e o(s)
relatório(s) de impacto ambiental, sendo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e
Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (Rima), exigidos pela legislação ambiental
brasileira, devem também ser consultados, até porquê a consideração de impactos
ambientais em relação ao meio socioeconômico é mandatária, abrangendo o uso e a
ocupação do solo, os usos da água e a socioeconomia, destacando-se os sítios e
monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de
dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização
futura destes recursos.
A ISO 14001 não exige que uma avaliação de aspectos e impactos ambientais
considere extensivamente todo ciclo de vida, e, como já visto, não pretende
incorporar os aspectos da segurança e da saúde ocupacional. Contudo, para que
aspectos ambientais sejam identificados compreensivamente, os seguintes passos
devem ser dados:

a) levantar os processos da organização, tanto pertencentes ao ciclo de vida
do negócio, como de suporte, inclusive aqueles administrativos ligados a
refeitórios, ambulatórios e de outros setores administrativos, assegurandose que este levantamento preocupe-se com o ciclo de vida do negócio de
modo a incluir os processos à montante e à jusante, que envolvam relações
com contratados, fornecedores, clientes e consumidores, para que aspectos
ambientais indiretos relacionados com a aquisição, despacho, instalação,
entrega, uso, manutenção e disposição de produtos e serviços possam ser
considerados;
b) desdobrar os processos em operações, atividades, serviços ou atividades
para as quais aspectos ambientais específicos possam ser identificados;
c) identificar os impactos ambientais existentes e potenciais associados aos
aspectos ambientais levantados.
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Para tanto, recomenda-se a formação de uma equipe multidisciplinar
competente que realize estes passos através de workshops ou de outra metodologia
apropriada. Para organizações de grande porte pode ser vantajosa a formação de
várias equipes, cada uma com a atribuição de proceder estes passos em diferentes
áreas e/ou processos da organização. Uma outra possibilidade é a de manter-se um
corpo fixo de profissionais, que se junta a profissionais de áreas e/ou processos para
o levantamento de aspectos e a identificação de impactos em cada caso.
O uso de formulários apropriados, listas de verificação, diagramas de fluxo
funcionais e/ou de processos é recomendável. Estes papéis de trabalho devem
permitir o levantamento de aspectos que provoquem ou que possam provocar
impactos:

a) no risco e na magnitude de situações de emergência, de incidentes e
acidentes;
b) em fontes de energia e de recursos naturais, inclusive de reservas fósseis;
c) no meio físico (ar, água e solo);
d) no meio biótico (vegetação, fauna e flora);
e) no meio antrópico, incluindo a saúde, bem-estar de grupos de empregados
em geral, comunidades e populações afetadas pelos impactos da
organização;
f) em nichos ecológicos e em reservas arqueológicas;
g) no padrão social, econômico e cultural de partes interessadas, inclusive das
populações e comunidades diretamente afetada pelos impactos da
organização;
h) no mosaico paisagístico;
i) na propriedade, incluindo edificações e equipamentos.

Para determinar o grau de significância dos impactos ambientais, existem
várias metodologias, critérios e mecanismos. Um encadeamento de etapas
possíveis, de natureza indutiva, consiste da adoção da seguinte seqüência:
Etapa I: reconhecer e caracterizar os aspectos ambientais nos âmbitos interno
e externo à organização, através de observações, estudos, exames, análises e/ou
de pesquisas, de consultas e/ou entrevistas, etc., considerando:
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•

condições normais e anormais de processos e operações, permitindo
distinguir situações onde os impactos possam se tornar amplificados em
função de paradas, partidas, defeitos, alterações climáticas, etc;

•

situações de emergência e outros fatores de contingência, permitindo
distinguir eventos não planejados, porém previsíveis de desastres e de suas
conseqüências;

•

fatores de mudanças presentes que impliquem novos ou possíveis impactos
dentro de um horizonte manejável, permitindo distinguir os efeitos de
projetos a serem implantados ou em implantação;

•

passivos que ainda representem uma repercussão de impactos no presente
e/ou além, permitindo distinguir situações do passado, como desastres,
desativações, construções, etc., que ainda afetam o bem-estar e a
socioeconomia local.

Etapa II: reconhecer, caracterizar e correlacionar, para cada aspecto
identificado, os impactos ambientais que, direta ou indiretamente, provocam ou
possam provocar tais impactos, através do levantamento de políticas e práticas, de
interações ambientais, de condições de saúde e segurança, de perfis culturais e
socioeconômicos, etc.
Etapa III: analisar e avaliar o grau de relevância dos impactos, considerando,
por exemplo, o grau ou poder de mudança nas características e magnitude dos
impactos em função do controle dos aspectos, bem como:
•

a

probabilidade

de

ocorrência

para

aqueles

impactos

ambientais

correlacionados a aspectos potenciais, permitindo examinar e valorar
situações desde onde o evento jamais ocorreu e é altamente improvável,
devido às precauções existentes, até situações onde o evento já ocorreu e
sua recorrência continua sendo provável, por estar associada a questões
não diretamente controláveis como clima, manifestações culturais, etc;
•

a

freqüência

de

ocorrência

para

aqueles

impactos

ambientais

correlacionados a aspectos reais, permitindo examinar e valorar situações
desde onde a incidência é esporádica ou dispersa, no tempo e/ou no
espaço, até onde sua incidência é contínua;
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•

a duração do impacto, permitindo examinar e valorar situações desde onde
o efeito tem atuação imediata, até onde sua atuação torna-se, a priori,
permanente;

•

a abrangência do impacto, permitindo examinar e valorar situações desde
onde o impacto restringe-se a uma área limitada, dentro da organização, até
onde

seus

efeitos

atingem

ou

podem

atingir

regiões

amplas

e

desconhecidas, fora da organização;
•

a severidade do ônus ambiental e social para aqueles impactos adversos,
permitindo examinar e valorar a gravidade de lesões e doenças, da poluição
e

de

perdas

socioeconômicas,

etc.,

considerando-se

o

grau

de

reversibilidade e as propriedades cumulativas e sinérgicas dos efeitos em
jogo;
•

a distribuição da benesse ambiental social para aqueles impactos
benéficos, permitindo examinar e valorar a promoção da saúde, do bemestar e da educação, da melhoria do meio ambiente natural, artificial e/ou
cultural, dos ganhos socioeconômicos e culturais, etc., considerando-se o
grau de reversibilidade e as propriedades cumulativas e sinérgicas dos
efeitos em jogo;

•

as implicações dos requisitos legais sociais aplicáveis, permitindo examinar
e valorar situações onde requisitos legais não se aplicam, onde tais
requisitos se aplicam, e, em sendo aplicáveis, onde são ou não são
atendidos, no todo ou em parte;

•

a existência de demandas ambientais e/ou sociais de partes interessadas
internas e externas, permitindo examinar e valorar situações onde as
demandas são inexistentes, onde são existentes, e, em sendo existentes,
onde são atendidas, no todo ou em parte;

•

preocupações ambientais e/ou sociais globais relacionadas, como, por
exemplo, o efeito estufa, a escassez de água potável, a destruição da
camada de ozônio, a perda de florestas, o desemprego, a concentração de
renda e riqueza, novas doenças ou epidemias incuráveis ou de cura difícil,
etc.
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O Apêndice 2 ilustra um modelo de planilha que pode ser utilizada para a
identificação de aspectos ambientais e de caracterização dos mesmos em função do
componente do meio ambiente impactado.
Para que os impactos associados aos aspectos identificados possam ser
avaliados, precisa-se dispor de um estimador de significância. Um exemplo de tal
estimador é mostrado na Tabela 4.3.1.f, o qual considera a severidade (se adverso)
ou a atratividade (se benéfico) do impacto, a probabilidade de ocorrência (se o
aspecto for potencial) e a freqüência (se o aspecto for real), bem como a extensão
do impacto. Outros enfoques e combinações são possíveis, devendo cada
organização decidir sobre o estimador, em termos de componentes e de graduação,
que lhe seja apropriado.

Isolada

Limitada

Ampla

Isolada

Limitada

Ampla

Baixa
Média
Alta

Ampla

Baixa
Média
Alta

Limitada

Atratividade
(se benéfico)

Isolada

Severidade
(se adverso)

Probabilidade (se potencial) ou Freqüência (se real)
Bastante
Improvável ou
Provável ou
Improvável ou
Ocasional
Freqüente
Esporádica
Extensão
Extensão
Extensão

Tr
To
Mo

Tol
Mo
Su

Mo
Su
Im

To
Mo
Su

Mo
Su
Im

Su
Im
Ex

Mo
Su
Im

Su
Im
Ex

Im
Ex
Cr

Fonte: Carvalho (1998)

Tabela 4.3.1.f – Estimador de significância

Onde: Tr = Trivial, To = Tolerável, Mo = Moderado, Su = Substancial, Im =
Importante, Ex = Extremo e Cr = Crítico. Outro estimador semelhante, porém mais
flexível é mostrado na Tabela 4.3.1.g.

Tr

To
Mo
Su

Mo
Su
Im

Fonte: Carvalho (1998)

Tabela 4.3.1.g – Estimador de significância simplificado

Ampla

Limitada

Isolada

Ampla

Limitada

Isolada

Baixa
Média
Alta

Ampla

Baixa
Média
Alta

Limitada

Atratividade
(se benéfico)

Isolada

Severidade
(se adverso)

Probabilidade (se potencial) ou Freqüência (se real)
Bastante
Improvável ou
Provável ou
Improvável ou
Ocasional
Freqüente
Esporádica
Extensão
Extensão
Extensão

Su
Im
Ex

Cr
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Exemplos de critérios para discernimento dos graus de severidade ou de
atratividade são mostrados na Tabela 4.3.1.h. Deve ficar claro, contudo, que cada
organização deve decidir sobre os critérios que lhe sejam mais apropriados.
Severidade
Baixa

Média

Alta

Significado da mudança ambiental adversa
Se a mudança ambiental não compromete ou compromete de forma reversível e a curto prazo
(por exemplo, até 10 anos) a vida, embora cause ou possa causar danos reversíveis ao meio
físico. Se a mudança ambiental afeta o ser humano, porém está restrita ao âmbito
ocupacional. Se o resíduo sólido gerado é considerado como classe II B pela NBR 10004.
Se a mudança ambiental causa destruição reversível a médio prazo (por exemplo, de 10 a 30
anos) a vida animal e vegetal, ou causa danos irreversíveis ao meio físico, sem afetar
gravemente o ser humano. Se o resíduo sólido gerado é considerado como classe II A pela
NBR 10004.
Se a mudança ambiental compromete a vida de forma irreversível ou reversível a longo prazo
(por exemplo, mais de 30 anos) ou se a mudança ambiental causa destruição irreversível da
vida animal ou vegetal, ou ainda compromete o ser humano em sua saúde, integridade física
ou expectativa de vida. Se o resíduo sólido gerado é considerado como classe I pela NBR
10004.

Atratividade
Baixa

Média
Alta

Significado da mudança ambiental benéfica
Se a mudança limita-se ao favorecimento do meio físico sem favorecer diretamente a vida ou,
de outro modo, ainda que o ser humano seja beneficiado, se a mudança é reversível e de
curto prazo.
Se a mudança inclui o favorecimento da fauna e flora, sem abranger o diretamente o ser
humano, ou, de outro modo, ainda que o ser humano seja beneficiado, se a mudança é
reversível e de curto prazo.
Se o ser humano é favorecido diretamente em sua qualidade de vida a longo prazo ou
permanentemente.
Fonte: Carvalho (1998)

Tabela 4.3.1.h – Descrição de severidade e atratividade

A Tabela 4.3.1.i apresenta exemplos de critérios para seleção dos graus de
extensão ou escala de ocorrência do impacto ambiental.
Escala
Isolada

Limitada

Ampla

Significado da abrangência da mudança ambiental
Se for um consumo, este é em pequenas quantidades. Se for um descarte, este fica
limitado à propriedade da empresa. Se benéfico, atinge pouca amplitude, ficando
limitado à própria empresa.
Se for um consumo, este é em quantidades intermediárias entre os demais. Se for
um descarte, este vai para locais conhecidos e determinados, como estações de
tratamento, incineração ou aterros. Se benéfico, atinge média amplitude, sendo
reconhecido nas circunvizinhanças da empresa.
Se for um consumo, este é em grandes quantidades. Se for um descarte, este
atinge fronteiras amplas e desconhecidas. Se benéfico, atinge muita amplitude,
sendo reconhecido em vários locais.
Fonte: Carvalho (1998)

Tabela 4.3.1.i – Descrição de escala

Já as Tabelas 4.3.1.j e 4.3.1.k mostram, respectivamente, diretrizes para o
julgamento do grau do impacto ambiental em relação à sua ocorrência (se real) ou
probabilidade (se potencial).
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Freqüência
Esporádica
Ocasional
Freqüente

Significado da freqüência da mudança ambiental
A mudança se manifesta de forma dispersa ou esporádica no tempo e/ou no espaço
(unidades de vezes ao ano).
A mudança se manifesta de forma cíclica ou intermitente (dezenas de vezes ao ano).
A mudança se manifesta de forma contínua ou insistente (centenas ou mais vezes ao
ano).
Fonte: Carvalho (1998)

Tabela 4.3.1.j – Descrição de freqüência
Probabilidade
Bastante
Improvável
Improvável
Provável

Significado da plausibilidade da mudança ambiental
Não há ocorrência passada e os cuidados adotados tornam improvável que haja
ocorrência futura.
Há ocorrência(s) passada(s), mas os cuidados adotados tornam improvável que
haja recorrência.
Há ocorrência(s) passada(s), e a despeito dos cuidados adotados pode voltar a
ocorrer no futuro, em função de fatores não controlados como clima e outros.
Fonte: Carvalho (1998)

Tabela 4.3.1.k – Descrição de probabilidade

A avaliação definitiva dos impactos ambientais consiste em considerar filtros
adicionais ao resultado da análise, que considerem, dentre outros, a situação em
relação a requisitos legais, a demandas de partes interessadas e a preocupações
globais. Por exemplo, regras como as seguintes podem ser estabelecidas:
•

se o impacto estiver relacionado a requisito legal atendido pela
organização, sua relevância, se determinada na análise como trivial ou
moderado, deve ser aumentada para substancial;

•

se o impacto estiver relacionado a requisito legal não atendido parcialmente
pela organização, sua relevância, se determinada na análise como menor
do que importante, deve ser aumentada para importante;

•

se o impacto estiver relacionado a requisito legal não atendido no todo pela
organização, sua relevância, se determinada na análise como menor do
que extremo, deve ser aumentada para extremo;

•

se o impacto estiver relacionado a sugestões e/ou recomendações
pertinentes de partes interessadas, ou ainda com preocupações globais,
sua relevância, se determinada na análise como trivial ou moderado, deve
ser aumentada para substancial;

•

se o impacto estiver relacionado a reclamações ou reivindicações
pertinentes de partes interessadas, sua relevância, se determinada na
análise como menor do que importante, deve ser aumentada para
importante.
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A partir daí, cabe, por exemplo, considerar significativos aqueles impactos que
tenham grau de significância igual ou superior a moderado, de modo que aspectos
associados a pelo menos um destes impactos sejam priorizados, como apropriado e
em função do seu grau de significância, no estabelecimento de objetivos, metas e
programas, no controle operacional, na preparação e resposta para a emergência,
no treinamento e conscientização, na medição e monitoramento, na profundidade e
na abrangência das ações corretivas e preventivas, bem como na programação das
auditorias internas.
Uma vez determinados os impactos ambientais, permitindo distingui-los quanto
a relevância, cabe então à organização estabelecer e priorizar as ações de melhoria
do seu desempenho ambiental, incluindo, se for o caso, os aportes filantrópicos.
Estas ações devem incluir medidas para:
•

mitigar e/ou eliminar impactos ambientais adversos significativos;

•

otimizar impactos ambientais benéficos relevantes;

•

prevenir o surgimento de novos impactos ambientais adversos;

•

introduzir e/ou melhorar o controle, o monitoramento e/ou a medição de
aspectos ambientais conectados a impactos relevantes;

•

estabelecer um estado efetivo de preparação e prontidão para responder a
emergências e outras situações previsíveis e relevantes de contingência
ambiental;

•

conscientizar, treinar, capacitar e autorizar seus empregados a lidarem com
as questões e desafios de relevante cunho ambiental.

Tendo-se em mente que estas medidas de melhoria (excetuados os controles e
prontidões de rotina mínimos e indispensáveis à manutenção de variáveis sociais
dentro dos limites ou padrões toleráveis) visam a melhoria continuada do
desempenho ambiental da organização, ciclo após ciclo, a organização não precisa
estabelecer, de uma só vez e num único momento, medidas de melhoria para todos
os impactos ambientais significativos determinados. Em vez disso, a organização
deve considerar, em cada ciclo de melhoria, os impactos a serem tratados em
função de filtros de análise compensatória que considerem, dentre outros:
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•

a exeqüibilidade técnica, financeira, legal, mercadológica, moral e política
da medida;

•

a situação da organização em relação a questões legais e morais;

•

as eventuais demandas de empregados e de comunidades;

•

a sinergia com outras medidas já adotadas ou a serem designadas nos
campos ocupacional, ambiental, social amplo e econômico;

•

a percepção da imagem atual da organização junto à sociedade como
empresa ética e cidadã.

Considerando pelo prisma do gerenciamento por objetivos e resultados, estas
medidas devem estar definidas em planos de ação que desdobrem objetivos em
metas, de forma alinhada e pactuada, e que designem os responsáveis, os prazos,
os meios e/ou os recursos a serem observados, por todos os envolvidos, através de
toda a organização. Na realidade, o ideal é que a gestão do desempenho social
encontre-se integrada ao planejamento da gestão de negócios da organização, e,
portanto, que faça parte natural de seu processo de planejamento estratégico.
O andamento da consecução destas medidas deve ser regularmente avaliado
em fóruns de análise crítica do desempenho, que verifiquem e deliberem sobre
ajustes, mudanças e recursos necessários para assegurar o atingimento dos
desafios projetados. Adicionalmente, o aprendizado sobre a consecução destas
medidas deve ser tratado, também periodicamente, em fóruns que determinem as
oportunidades para se consolidar e disseminar o conhecimento e a capacitação
adquirida como meio para assegurar o aprimoramento das bases e do processo de
melhoria continuada do desempenho ambiental.
A Tabela 4.3.1.l fornece diretrizes genéricas para a priorização de medidas, em
função da significância determinada para o impacto ambiental.
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Significância final
Trivial
Moderado
Substancial
Importante
Extremo
Crítico

Direcionamento
Ações requeridas
Nenhuma ação a ser adotada.
Inclusão em controle operacional (caso real) ou plano de atendimento a
emergências (caso potencial).
Idem moderado.
Definição de objetivos e metas de longo prazo (até 05 anos).
Idem moderado.
Definição de objetivos e metas de médio prazo (até 03 anos).
Idem moderado.
Definição de objetivos e metas de curto prazo (até 01 ano).
Idem moderado.
Definição de objetivos e metas de curtíssimo prazo (até 06 meses).
Fonte: Carvalho (1998)

Tabela 4.3.1.l – Direcionamento para os resultados da classificação de significância

A avaliação de aspectos e impactos ambientais é, portanto, bem mais do que
uma atividade esporádica e isolada. Trata-se de um processo planejado,
sistemático, compreensivo e formal que mantém o cadastro de aspectos e impactos
ambientais atualizado – particularmente daqueles significativos – como ponto de
partida para assegurar que:

a) a política ambiental seja estabelecida e dinamicamente mantida com
fundamento nos aspectos significantes que a organização exerce sobre o
meio ambiente (a política deve refletir a natureza e escala dos aspectos
ambientais da organização);
b) os objetivos e metas ambientais possam ser estabelecidos e estejam
regularmente revisados e administrados de modo que, além do sustento ao
cumprimento

da

política

ambiental,

possibilitem

a

realização

do

compromisso com a melhoria contínua, inclusive do desempenho ambiental,
e com a prevenção da poluição (a significância de aspectos ambientais é
ponto fundamental, dentre outros, para se decidir pelo estabelecimento de
objetivos e metas);
c) o programa ambiental possa ser estabelecido para todos os níveis
conectados da organização, com a definição dos meios necessários à
consecução dos objetivos e das metas ambientais (a significância de
aspectos ambientais é ponto fundamental, dentre outros, para se
estabelecer as prioridades do programa);
d) as responsabilidades, autoridades e inter-relações com respeito ao sistema
de gestão ambiental sejam devidamente definidas, documentadas e
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comunicadas, particularmente com relação ao planejamento, execução,
verificação e ajuste do programa ambiental e das demais ações corretivas e
preventivas (as atribuições de responsabilidade e autoridade devem
considerar

a

significância

dos

aspectos

ambientais

gerenciados,

controlados e verificados pelas pessoas);
e) o processo de identificação de necessidades de treinamento e de provisão
da educação necessária, inclusive de conscientização, seja direcionado
para todas as pessoas, inclusive fornecedores e contratados, cujos
produtos e serviços adquiridos impliquem para a organização aspectos e
impactos ambientais significativos, diretos ou indiretos (o treinamento, a
conscientização e a qualificação das pessoas devem considerar a
significância dos aspectos ambientais com os quais estão envolvidos);
f) os esquemas de prontidão para lidar com situações de emergência ou para
combater acidentes e incidentes estejam estabelecidos e verificados, com
capacidade inata de auto aprimoramento em função das simulações e dos
desacertos e das seqüelas de eventuais ocorrências (a preparação e a
resposta a emergências devem se formadas com base na significância dos
aspectos ambientais e nos seus riscos);
g) os pontos críticos dos aspectos de processos, operações, serviços,
produtos e atividades da organização com relação a aspectos e impactos
associados, inclusive de contratados e fornecedores, sejam identificados e
submetidos

a

controle

operacional,

com

as

devidas

medições

e

monitoramentos (o controle operacional, as medições e os monitoramentos
devem ser priorizados em função da significância dos aspectos ambientais);
h) os manuais, planos de emergência, procedimentos e instruções sejam
elaborados em concordância com legislações, regulamentos e normas
aplicáveis, bem como com a política ambiental, e controlados quanto à
elaboração, análise crítica e aprovação, distribuição (interna e externa) e
organização (de acordo com normas internas de procedimento e devem
refletir a busca da melhoria contínua, priorizada em função da significância
dos aspectos ambientais);
i) os registros sejam elaborados com base na relevância, propósito e
suficiência dos dados a serem compilados para comprovar todas as
atividades do sistema de gestão ambiental e controlados quanto a
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identificação, quanto a associação a aspectos ambientais e quanto aos
cuidados para a preservação de sua integridade (os registros devem
demonstrar a busca da melhoria contínua, priorizada em função da
significância dos aspectos ambientais);
j) as auditorias sejam realizadas com o intuito de verificar: a adequação da
documentação

que

formaliza

o

sistema

ambiental

a

legislações,

regulamentos e normas aplicáveis; a conformidade das práticas e ações à
documentação estabelecida; e a efetividade do sistema de gestão ambiental
em cumprir a política ambiental através do estabelecimento e consecução
dos objetivos e metas (a programação das auditorias deve ser feita com
base, entre outros fatores, na significância dos aspectos ambientais);
k) as ações corretivas e preventivas sejam tomadas como resultado de
controle operacional, reclamações, reivindicações e sugestões e de partes
interessadas, bem como de resultados de auditorias e monitoramento de
planos de emergência, de acidentes e incidentes, de novos requisitos
ambientais ou de alterações em requisitos existentes e do andamento do
programa ambiental (o risco e a magnitude das não conformidades, que
determinam a extensão e a profundidade da ação a ser tomada, deve
considerar a significância dos aspectos ambientais);
l) as análises críticas pela administração avaliem e julguem sobre a
continuada adequação do sistema de gestão ambiental para cumprir a
política e atingir objetivos e metas, bem como deliberem sobre as medidas
cabíveis, inclusive acerca da redefinição de objetivos e metas, à luz das
diversas circunstâncias de mudança que tenham a ver com o sistema de
gestão ambiental (as decisões e deliberações da análise crítica pela
administração devem ser consistentes com a significância dos aspectos
ambientais).

Importante destacar como complemento que para determinados tipos de
organizações como, por exemplo, aquelas pertencentes exclusivamente ao setor da
prestação de serviços, a identificação e caracterização de aspectos e impactos
ambientais não deveria ficar confinada somente às atividades desenvolvidas em
áreas administrativas.
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Segundo Pradez (2002), estes tipos de organizações “deveriam considerar as
conseqüências ambientais decorrentes de suas decisões, defesas de causas e
aconselhamentos. Essas empresas precisariam identificar e avaliar situações onde
exercem sua capacidade de influência sobre seus clientes. Por exemplo, um banco,
ao definir critérios para concessão de um financiamento, pode influenciar os
impactos ambientais resultantes do empreendimento que pretende financiar”.

4.3.2 Requisitos legais e outros requisitos
O atendimento integral à legislação ambiental aplicável é condição mínima e
fundamental para a sustentação de um sistema de gestão ambiental em uma
organização. O texto da ISO 14001 coloca da seguinte forma este requisito:
“A organização deve estabelecer e manter procedimento(s) para
a) identificar e ter acesso a requisitos legais aplicáveis e a outros requisitos
subscritos pela organização, relacionados aos seus aspectos ambientais, e
b) determinar como esses requisitos se aplicam aos seus aspectos
ambientais.
A organização deve assegurar que esses requisitos legais aplicáveis e outros
requisitos subscritos pela organização sejam levados em consideração no
estabelecimento, implementação e manutenção de seu sistema de gestão
ambiental.”
De forma complementar, a política ambiental de uma organização deve incluir o
comprometimento com o atendimento à legislação e normas ambientais aplicáveis, e
demais requisitos subscritos pela organização, conforme já colocado em 4.2.
O Direito pode ser entendido como um conjunto de diretrizes e normas que
regem a conduta humana e que são impostas como obrigação pelo Estado.
Este requisito da norma é dividido em duas partes distintas que são em
primeiro lugar a legislação e em seguida os outros requisitos.
Por legislação é entendido o conjunto de todos os diplomas emitidos pelo
Poder Legislativo, associados com os princípios ambientais, cujos conteúdos devam
ser necessariamente cumpridos pelas organizações que exerçam atividades ligadas
de alguma forma com o conteúdo destes diplomas.
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Dentro deste conjunto, observam-se dois grandes ramos do Direito, o Direito
Público e o Direito Privado.
O Direito Público regulamenta a regra do direito que estabelece os órgãos dos
quais se constitui o Estado, a forma de governo, o sistema de distribuição de
poderes, ou seja, se refere a assuntos do próprio Estado. Divide-se em:

9Direito Constitucional
9Direito Administrativo
9Direito Penal
9Direito Financeiro
9Direito Judiciário
9Direito Processual
9Direito Tributário
O Direito Privado regulamenta as relações entre os comerciantes, as relações
entre locadores e locatários, as relações entre empregadores e empregados, dentre
outras situações em que predomine o interesse privado. Divide-se em:

9Direito Civil.
9Direito Comercial.
9Direito Trabalhista.
Entrelaçando-se através destas subdivisões do Direito, existem vários diplomas
legais que dizem respeito ao meio ambiente, como, por exemplo, dentro do Direito
Administrativo, do Direito Penal, etc. Este conjunto de normas forma o Direito
Ambiental.
O Direito Ambiental (conforme Paulo Affonso Lemes Machado, 2000, p.42)
“tem a tarefa de estabelecer normas que indiquem como verificar as necessidades
de uso dos recursos ambientais. Não basta a vontade de usar estes bens ou a
possibilidade tecnológica de explorá-los. É preciso estabelecer a razoabilidade
dessa utilização, devendo-se, quando a utilização não seja razoável ou necessária,
negar o uso, mesmo que os bens não sejam atualmente escassos”.
No entanto, o Direito Ambiental gera um ponto de disputa entre dois diplomas
legais fundamentais do Direito, a saber:
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•

a Constituição Federal do Brasil, por exemplo, que garante ao cidadão o
meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme seu Art. 225° ;

•

o Código Civil, por exemplo, que rege os direitos e deveres do cidadão,
estabelece ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens.

Sendo assim, observa-se que o eventual uso de um bem privado poderia ferir o
direito garantido ao cidadão com relação ao meio ambiente. Logo, o meio ambiente
é considerado como interesse público, pois diante de conflitos associados a
interesses privados, o meio ambiente, de interesse público, terá supremacia.
As leis classificam-se quanto à sua natureza em adjetivas e substantivas, onde:
•

as leis adjetivas são as que dispõem sobre o modo de realização dos atos
processuais, da citação, da intimação, da notificação, da contestação, da
audiência, da apresentação de provas, da formulação de sentenças e da
possibilidade de recursos;

•

as leis substantivas são as que dispõem, por exemplo, sobre a indenização
devida e a reparação do dano, ou seja, dão as devidas dimensões e
estabelecem os reais limites entre os direitos e os deveres.

As leis, ou diplomas legais são elaborados nos âmbitos federal, estadual e
municipal, com as seguintes responsabilidades em cada caso:
•

federal: Congresso Nacional;

•

estadual: Assembléias Legislativas;

•

municipal: Câmara dos Vereadores.

Na prática, em relação a sistema de gestão ambiental, caso dois ou os três
âmbitos tratem do mesmo assunto com diplomas legais específicos, e ainda caso
estes diplomas atribuam limites de aceitabilidade a parâmetros ambientais a serem
cumpridos por uma organização, valem as condições mais restritivas. Assim sendo,
se o diploma legal federal é menos restritivo que o municipal, vale para cumprimento
o municipal, e assim por diante.
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As esferas do poder são divididas em poderes, sendo estes o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário, cujas competências são assim definidas:
•

Competência do Poder Legislativo: Constituído pelo Congresso Nacional,
Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, possuindo a atribuição de
elaborar as Leis, inclusive aquelas que dizem respeito ao meio ambiente;

•

Competência do Poder Executivo: Representado pelo Presidente, Ministros e
outras funções, como os órgãos ambientais estaduais e municipais (Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), por exemplo), é responsável
pela execução da Lei e fiscalização do seu cumprimento, inclusive no que se
refere ao meio ambiente. Também pode autuar o infrator através de aplicação
das penalidades aplicáveis. No caso dos EIA/Rima, é responsável pela sua
análise;

•

Competência do Poder Judiciário: Representado por Juizes, por exemplo,
Garante o cumprimento da lei, podendo interromper as atividades de uma
organização no caso de desobediência da legislação aplicável, inclusive com
relação ao meio ambiente.

Também são inseridos neste entendimento diplomas do direito ambiental
internacional aos quais o Brasil esteja vinculado, por meio de ratificação e
promulgação. O direito internacional do meio ambiente é um tema que ganha
espaço e influência crescentes, inicialmente após a ocorrência da Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo no ano de
1972 e com maior ênfase após a ocorrência da Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992.
O processo de elaboração de um diploma legal no âmbito federal, de maneira
simplificada, passa pela aprovação, que se constitui na fase de estudos e
deliberações do diploma legal por intermédio de debates, discussões e propositura
de emendas pelos representantes eleitos pelo povo, visando transformar o projeto
em proposição em regra obrigatória.
No Brasil, o processo passa por duas casas, sendo estas a Câmara dos
Deputados e o Senado, onde é necessária a aprovação em ambas. No caso de
ocorrência de emendas, o projeto deve retornar à casa de origem.
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Podem ser usadas comissões de especialistas por quaisquer das duas casas,
onde tais comissões possuem caráter de emitir de opiniões, para os esclarecimentos
técnicos pertinentes a cada caso.
Na continuidade, podem ocorrer decisões que vagueiam entre a sanção, o
veto, a promulgação e a publicação, onde as definições são as seguintes:
•

sanção: trata-se do ato de aquiescência do Poder Executivo ao projeto
aprovado pelo Poder Legislativo. Pode ser expressa quando o chefe do
Poder Executivo declara seu assentimento, ou tácita quando o prazo para a
imposição de veto se esgota, sem que tenha sido feita nenhuma oposição
ao projeto, ficando assim aprovado;

•

veto: trata-se da oposição do Poder Executivo ao projeto, sendo sempre
expresso. Quando vetado, o projeto retorna ao Poder Legislativo para ser
aceito ou rejeitado, do que depende a aprovação do diploma legal;

•

promulgação: trata-se de um estágio sucessivo, com afirmação pelo chefe
do Poder Executivo ou pelo presidente do Congresso de que o diploma
legal foi incorporado ao conjunto de regras do direito;

•

publicação: trata-se do meio adotado para tornar o diploma legal conhecido
e vigente. Deve ocorrer por meio de órgão oficial, e onde não existir, pode
ocorrer por meio de um jornal local ou mesmo com a afixação do texto do
diploma legal em um local determinado.

A promulgação obriga ao cumprimento do diploma legal, pelos órgãos públicos
e por todos os cidadãos.
Caso existam disputas entre partes que necessitem de apreciação jurídica para
resolução, cabe sempre avaliar a existência de jurisprudência, que consiste no modo
pelo qual os tribunais se orientam na solução de diferentes questões.
A jurisprudência é expressa por meio de sentenças e acórdãos determinados
como resultados de demandas, sendo que estas decisões passam a ser invocadas
como precedentes a serem seguidos em casos similares.
Como todo texto legal pode possuir conteúdo que não aborda absolutamente
todas as possibilidades em relação a um determinado tema, sendo sempre possível
a ocorrência de situação inédita, ou ainda o texto legal dá margem à dúbias
interpretações, a jurisprudência passa a cobrir estes espaços.
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A jurisprudência dos tribunais pode ser unificada em um documento, como
ocorre com a Súmula das Decisões do Supremo Tribunal Federal, valendo como
orientação para a resolução ou atenuação de controvérsias.
Abordando em primeiro lugar os requisitos legais, e em particular a legislação
ambiental brasileira, esta é dividida em diferentes tipos de diplomas legais como Lei,
Lei Complementar, Circular, Decreto, Decreto Legislativo, Decreto Lei, Deliberação,
Despacho, Instrução, Instrução Normativa, Instrução Técnica, Medida Provisória,
Norma Regulamentadora, Portaria, Resolução, dentre outros.
A seguir estão definidos alguns conceitos importantes relacionados a parte
destes diplomas legais:
•

Lei: É a vontade da coletividade personalizada no Estado. Deve ser
entendida no sentido amplo, pois abrange desde a constituição federal e
estadual até os atos normativos mais simples, ou seja, aqueles que se
predispõem à executar as leis, decretos e regulamentos. A lei é a mais
importante fonte do Direito Administrativo, pois rege os agentes e as
atividades públicas. Possui força superior ao Decreto, pois emana
diretamente do Legislativo e só pode ser extinta ou revogada por outra Lei;

•

Decreto: É a fórmula segundo a qual os chefes dos poderes executivos
(Presidente e Ministros, por exemplo), veiculam atos administrativos e suas
respectivas competências. Possui a finalidade de regulamentar uma Lei. É
por meio do Decreto que são instrumentalizados tanto o ato concreto
quanto o ato normativo. O Decreto está sujeito à aprovação do Legislativo,
mas tem força de Lei uma vez que emana do Executivo, podendo ser
extinto, modificado ou aprovado como Lei;

•

Resolução: É a fórmula pela qual os órgãos colegiados ou conselhos
manifestam suas deliberações em assuntos da respectiva competência ou
dispõem sobre o seu próprio funcionamento. Constitui a manifestação de
órgãos públicos, com força de lei dentro da competência desses mesmos
órgãos;

•

Portaria e Instrução Normativa: É a fórmula pela qual os ministros,
presidentes e secretários órgãos executores (institutos e secretarias, por
exemplo) manifestam suas deliberações para disciplinar ou normalizar
assuntos da respectiva competência ou dispõem sobre o seu próprio
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funcionamento. Constitui a manifestação de órgãos públicos, com força de
lei dentro da competência desses mesmos órgãos.

Os diplomas legais possuem importâncias diferenciadas em função do tema
que abordam, existindo uma determinada hierarquia, traduzida em uma ordem
preferencial de importância. Desta forma, um diploma legal de hierarquia superior
não pode ser recusado por outro de hierarquia inferior.
No Brasil, pode ser considerada a seguinte hierarquia: leis constitucionais
federais, leis ordinárias federais, leis constitucionais estaduais, leis ordinárias
estaduais e leis municipais. Entendem-se por constitucionais as leis básicas e por
ordinárias as leis derivadas destas.
Desta forma, um diploma legal estadual não poderia contrariar os dispositivos
de um diploma legal federal e, caso ocorra, não seria aplicável. A exceção é feita a
casos de exclusiva competência do Estado ou Município.
Em suma, todos os diplomas legais de hierarquia inferior devem coadunar-se
com os diplomas legais do âmbito federal.
Segundo Soares (1998), pode ser considerada a seguinte relação para
discriminação da hierarquia dos diplomas legais no Brasil:

1. Constituição
2. Emenda à Constituição
3. Lei Complementar
4. Lei Ordinária ou Código ou Consolidação
5. Lei Delegada
6. Decreto Legislativo
7. Resolução
8. Decreto
9. Instrução Normativa
10. Instrução Administrativa
11. Ato Normativo
12. Ato Administrativo
13. Portaria
14. Aviso
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Esta hierarquia citada possui apenas caráter informativo, não pretendendo ser
a expressão de uma opinião consolidada, dada a evidente ausência de consenso e
unidade quanto a este tema, entre especialistas responsáveis pelo conteúdo das
mais diferentes fontes fidedignas de consulta.
Estes diplomas podem ainda ser emitidos por diferentes órgãos como
Ministérios, Agências, Conselhos, Secretarias, etc, e como já colocado estão
disseminados nos âmbitos federal, estadual e municipal.
No âmbito municipal, existem as Leis Orgânicas dos Municípios, que
normalmente dedicam um capítulo ao meio ambiente, e que funcionam à
semelhança de uma Constituição para o Município.
Para efeitos de um sistema de gestão ambiental, e para o cumprimento deste
requisito em específico, deve ser levada em conta a localização geográfica da
organização, tendo em vista que os diplomas legais ambientais a serem cumpridos
devem ser os emitidos pelos órgãos competentes do Estado e do Município onde
esta executa suas atividades.
Algumas situações particulares podem ocorrer em relação a isto, conforme
demonstra a Figura 4.3.2.a.

Estado A

Estado B

Município A

Município C

Município B

Figura 4.3.2.a – Relação entre localização de organizações

Conforme demonstrado, uma organização pode possuir atividades em mais de
um Município em um mesmo Estado, ou ainda em diferentes Estados. É possível
que existam exigências ambientais legais distintas entre diferentes Municípios, e
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nestes casos a organização como um todo pode optar por atender de forma
diferenciada a cada Município, de acordo com suas exigências.
Outra opção é definir a condição mais restritiva entre as diversas exigências
legais e adotar esta em todas as atividades, independente do Município onde se
desenvolvam.
Neste último caso a opção gerencial deverá considerar por vezes os valores de
possíveis investimentos para a devida adequação face aos benefícios gerados, na
hipótese de se imporem exigências mais restritivas para atividades executadas em
um Município onde a legislação seja mais rígida.
A organização deve ponderar inclusive em relação aos efeitos destas decisões
sobre seus colaboradores, pois grandes diferenças de exigências ambientais entre
unidades de uma mesma organização podem gerar questionamentos e perda de
automotivação das pessoas em relação ao meio ambiente.
Para que uma organização atenda integralmente ao conteúdo deste requisito,
esta deve demonstrar ser capaz de ter acesso ao acervo continuamente atualizado
de diplomas legais ambientais e de identificar, dentre todos estes diplomas legais,
aqueles que possuam alguma aplicabilidade a seus processos, atividades, produtos
e serviços.
Esta tarefa, que via de regra entende-se ser responsabilidade primária de
profissionais com formação na área jurídica, tem forçado as organizações a
desenvolverem competências internas, com formações distintas das ciências
jurídicas, capazes de avaliar e interpretar os diplomas legais e discernir sobre a sua
aplicabilidade para a organização.
O afloramento destas competências internas é decorrência de alguns fatos
como:
•

os

advogados

contratados

como

funcionários

por

organizações

normalmente possuem especialização focada principalmente nas áreas
trabalhista, previdenciária ou outras, e não possuem familiaridade com a
área ambiental;
•

pelo fenômeno da terceirização, muitas organizações contratam escritórios
de advocacia para a defesa de seus interesses, e tais escritórios também
possuem foco de atuação nos mesmos ramos do direito acima
referenciados;
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•

tanto os advogados internos às organizações como os contratados
possuem pouca ou nenhuma vivência com as realidades dos processos
produtivos ou de prestação de serviços das organizações (o que inclui,
apenas como um exemplo, o conhecimento sobre as quantidades e os tipos
de emissões gasosas, líquidas ou sólidas, dentre diversas outras
informações fundamentais), e desta forma ficam tolhidos na capacidade de
interpretar e discernir sobre a real aplicabilidade de um determinado
diploma legal ambiental.

Desta

forma,

é

comum

que

as

organizações

estabeleçam

equipes

multifuncionais onde, em um primeiro momento são avaliados todos os diplomas
legais ambientais existentes e define aqueles aplicáveis e, a partir daí,
periodicamente se avaliam as modificações ocorridas e os novos diplomas legais
emitidos,

definindo

da

mesma

forma

a

aplicabilidade.

As

características

fundamentais desta equipe passam pela qualificação e pela multidisciplinaridade.
A qualificação dos componentes da equipe deveria consistir em algum tipo de
formação por curso que passe os conceitos básicos da legislação ambiental nacional
e internacional (esta última, naquilo que tenha associação com o Brasil) e apresente
e discuta os principais diplomas legais ambientais.
A multidisciplinaridade deveria considerar que na equipe estejam presentes
pessoas que no conjunto tenham conhecimento sobre todos os processos da
organização, para que a interpretação dos diplomas legais seja a mais abrangente
possível, tendo o mínimo risco de considerar como não aplicáveis diplomas legais
que na verdade são.
De qualquer forma, é importante e sempre recomendável que esta equipe
tenha alguma forma de assessoria jurídica, mesmo que eventual, para retirada de
dúvidas e consolidação de conceitos, tendo em vista que todos os textos dos
diplomas legais, em maior ou menor grau, podem possuir: (i) descrições que não
cubram absolutamente todos os pontos de um determinado tema, (ii) descrições
ambíguas que permitem diferentes interpretações ou (iii) descrições que se
distanciem de realidades técnicas, tornando impraticável a sua aplicação, dentre
outras possibilidades.
Quanto às questões de acesso, dada a imensa quantidade de diplomas legais
ambientais existentes no Brasil, torna-se quase impraticável obtê-los por outros
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meios que não sejam a contratação de organizações especializadas em compilar
todas estas informações em um único meio de mídia, que é normalmente um CD.
Tais organizações têm surgido mais recentemente, como decorrência destas
demandas de empresas, e estão se especializando cada vez mais em customizar e
tornar amigável a navegação pelas informações existentes, agrupando por temas,
por tipos de diplomas legais, etc.
Tentar de outra forma obter todo este conjunto de informações, pesquisando
em diferentes fontes emissoras de diplomas legais, ou ainda consultando
periodicamente o Diário Oficial da União e outros informativos, exigiria das
organizações estruturas que normalmente não são disponíveis e que fogem do
escopo de atuação.
A definição da aplicabilidade de um diploma legal para uma organização deve
se fundamentar em dois conceitos básicos:
•

se este diploma legal possui relação específica com um ou mais aspectos e
respectivos impactos ambientais levantados;

•

se este diploma legal possui relação com princípios gerais do direito
ambiental brasileiro, que afetam a todas as organizações, independente de
seu porte, ramo de atuação ou localização no território nacional.

No primeiro conceito básico, se uma organização define como um aspecto
ambiental o “descarte de pneus inservíveis” e como impacto desdobrado a
“contaminação do solo”, será aplicável a esta, apenas como um exemplo, a
Resolução Conama n° 258 de 26.08.99 que:
“Obriga as empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos a coletar e
dar destinação final, ambientalmente adequada, aos pneus inservíveis
existentes no território nacional, na proporção definida nesta Resolução
relativamente às quantidades fabricadas e/ou importadas”.
Como nota, cabe esclarecer que esta Resolução se aplica a pneus destinados
ao uso em veículos automotores de qualquer porte e bicicletas.
Apesar do escopo de aplicação desta Resolução, pela sua definição, estar
associada com fabricantes e importadores de pneus, as organizações usuárias de
pneus e que os acabem descartando são afetadas pelos seguintes artigos desta
Resolução:
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“Art. 9° - A partir da data de publicação desta Resolução, fica proibida a
destinação final inadequada de pneumáticos inservíveis, tais como a
disposição em aterros sanitários, mar, rios, lagos ou riachos, terrenos baldios
ou alagadiços, e queima a céu aberto”.
“Art. 11° - Os distribuidores, os revendedores, os reformadores, os
consertadores e os consumidores finais de pneus, em articulação com os
fabricantes, importadores e Poder Público, deverão colaborar na adoção de
procedimentos, visando implementar a coleta dos pneus inservíveis existentes
no País”.
“Art. 12° - O não cumprimento do disposto nesta Resolução implicará nas
sanções estabelecidas na Lei n° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e no Decreto
n° 3.179 de 21 de setembro de 1999”.
Desta forma, uma organização fica proibida de dar como descarte a um pneu
alguma das formas previstas no Art. 9° , bem como também, pelo Art. 11° , esta deve
encaminhar os pneus inservíveis aos fabricantes ou importadores para que estes
dêem a destinação final ambientalmente correta.
Reforçando ainda o texto no Art. 11° , o consumidor de pneus, e que
conseqüentemente os descartará em um dado momento, é tido como colaborador.
Assim sendo, não é considerado como uma fonte geradora. Desta forma, pelo
princípio do poluidor-pagador, a responsabilidade pelo descarte passa para o
fabricante e não para o consumidor final.
Na prática, muitas organizações utilizam os eco-pontos, que são armazéns
temporários onde podem descartar livremente seus pneus inservíveis.
Ademais, pelo Art. 12° , a falta de cumprimento de algum destes requisitos, bem
como em relação a qualquer um dos demais requisitos da Resolução, implicam em
sanções estabelecidas na Lei de Crimes Ambientais e no Decreto que a
regulamenta.
Nada nesta Resolução impede que uma organização, que não seja fabricante
ou importadora de pneus, promova ela própria a destinação ambientalmente
adequada de seus pneus inservíveis, encaminhando diretamente os mesmos, por
exemplo, a uma recicladora.
Vale lembrar que, por definição desta própria Resolução, um pneu inservível é
aquele que não mais se presta a processo de reforma que permita condição de
rodagem adicional.
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Desta forma, antes de se tornar inservível, um pneu pode ser encaminhado por
uma organização para submissão a algum tipo de processo industrial com o fim
específico de aumento de sua vida útil de rodagem em meio de transporte, tal como
recapagem, recauchutagem ou remoldagem.
Na continuidade do mesmo exemplo, também como decorrência da
necessidade de descarte de pneus inservíveis, é aplicável a uma organização que
descarte pneus a Instrução Normativa Ibama n° 08 de 15.05.02 que:
“Institui, no âmbito do Ibama, os procedimentos necessários ao cumprimento
da Resolução Conama n° 258/99, e dá outras providências”.
Este diploma legal define a necessidade de cadastramento de fabricantes,
importadores, processadores e destinadores de pneus de veículos automotores e
bicicletas.
Como já visto, pela Resolução Conama n°

258/99, os fabricantes e

importadores são obrigados a providenciar a destinação final ambientalmente
correta aos pneus inservíveis.
Na

Instrução

Normativa

Ibama

n°

08/02

aparecem

as

figuras

dos

processadores e destinadores de pneus, cujas definições do próprio diploma legal
são:
•

processador: aquele que, por meios mecânicos, seguidos ou não da
segregação

dos

componentes

originais,

preparam

os

pneumáticos

inservíveis para a destinação final;
•

destinador: aquele que fornece uma destinação ambientalmente adequada
para pneus inservíveis, inteiros ou pré-processados.

Por esta Instrução, os fabricantes e importadores de pneumáticos para uso em
veículos automotores e bicicletas, bem como os processadores e destinadores de
pneumáticos inservíveis deverão se inscrever no Cadastro Técnico Federal junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),
e apresentar Relatório de Atividades, conforme regido pela Instrução Normativa
Ibama n° 10 de 17.08.01.
Também segundo a mesma Instrução, os fabricantes ou importadores de
pneumáticos deverão manter um registro que permita comprovar, não somente a
destinação das quantidades especificadas em suas declarações, mas também os
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respectivos destinadores, pelo preenchimento da Declaração de Destinação de
Pneumáticos Inservíveis, cujo modelo é colocado ao final da Instrução.
Fica evidente que por algumas vezes os diplomas legais podem carecer de
melhores esclarecimentos, com critérios pouco consistentes ou eventualmente
ausentes.
Neste caso específico, a Instrução Normativa Ibama n° 08/02 não esclarece
quais de fato devem ser as organizações que necessitam efetuar o Cadastro
Técnico Federal junto ao Ibama.
Isto acontece devido às definições de processador e principalmente destinador
poderem ter múltiplas interpretações. Pode-se entender como um destinador a
própria organização usuária dos pneumáticos, que em um dado momento os
descarte.
De qualquer forma, é aceita como mais uniforme a definição que os centros de
trituração, que retalham os pneus, é a que mais se encaixa para o termo
processador. A definição que as usinas fabricantes de cimentos ou as responsáveis
pela fabricação do asfalto-borracha, para onde são levados os retalhos de pneus, é
a que mais se encaixa para o termo destinador.
Os eco-pontos, que são os armazéns temporários, os processadores e os
destinadores devem ter Licença de Operação (LI) bem como Cadastro Técnico
Federal do Ibama.
Isso se fez necessário porque se todas essas atividades não forem
cadastradas no Ibama estas não serão reconhecidas como "destinação final
ambientalmente adequada".
A Instrução define como destinação ambientalmente adequada de pneumáticos
inservíveis “qualquer procedimento ou técnica, devidamente licenciada pelos órgãos
ambientais competentes, nos quais pneumáticos inservíveis inteiros ou préprocessados são descaracterizados, por meios físicos ou químicos, podendo ou não
ocorrer reciclagem dos elementos originais ou de seu conteúdo energético.
A simples transformação dos pneumáticos inservíveis em retalhos, lascas ou
cavacos de borracha não é considerada destinação ambientalmente adequada dos
mesmos”.
Caso a organização seja fabricante ou importadora de pneus, os níveis de
exigências e demonstrações colocadas pela Resolução Conama n° 258/99 e pela
Instrução Normativa Ibama n° 08/02 são maiores que as citadas neste exemplo, que
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foi dedicado a uma organização qualquer que simplesmente tenha que descartar
pneus inservíveis.
No segundo conceito básico, vale ressaltar os princípios do direito ambiental,
que possuem o papel de alicerces fundamentais a partir dos quais os diplomas
legais são elaborados, como forma de promover a contínua disseminação das boas
práticas ambientais, a serem seguidas por todos os segmentos da sociedade civil.
Nestes casos, quando diplomas legais versam exclusivamente sobre tais
princípios, estes tendem a possuir uma descrição mais difusa, com possibilidades de
interpretações diferenciadas quanto ao nível de profundidade de sua aplicação para
uma organização.
Os princípios gerais do direto ambiental (conforme Machado, 2000, p.41 a 74)
são estabelecidos nas Tabelas 4.3.2.b a 4.3.2.e:

Princípio

Explanação
Este princípio está bastante associado ao tema do desenvolvimento sustentável, muito reforçado desde a Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, que possui como definição clássica: “É o desenvolvimento capaz de garantir as necessidades do
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem as suas necessidades”. Preconiza de forma geral que o uso dos
recursos naturais deve ser harmonizada com a capacidade de regeneração da natureza, em termos de solo, ar e água.

Tabela 4.3.2.b – Princípios gerais do direito ambiental

A Constituição Federal do Brasil, em seu Capítulo VI, Art. 225° , estabelece que Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente

Princípio do acesso
aos recursos naturais

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.
Um simples exemplo de diploma legal associado com este princípio é a Lei n° 9.433 de 08.01.97, que institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos e estabelece fundamentos básicos para o uso racional da água, como recurso natural finito. Um ponto de maior aplicabilidade para a
grande maioria das organizações que possuem processos produtivos é o disposto no Art. 12° desta Lei, que aborda a necessidade de obtenção de
outorga expedida pelo Poder Público para, por exemplo, extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo
produtivo, ou ainda para o lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua
diluição, transporte ou disposição final.

São dois conceitos que encerram muita similaridade, porém diferem no sentido que o princípio usuário-pagador pressupõe a valoração econômica
do recurso natural pelo seu uso, e o princípio do poluidor-pagador pressupõe a obrigação pelo poluidor de arcar com os custos associados com a
poluição que já foi causada ou que pode ser causada, no sentido da reparação do dano ou da prevenção do mesmo, respectivamente.
Com relação ao princípio do usuário-pagador, que acaba contendo o princípio do poluidor-pagador, a própria Lei a Lei n° 9.433 de 08.01.97, já
citada, dispõe em seus Art. 19° ao Art. 22° , elementos para a cobrança pelo uso do recurso hídrico ou pelo lançamento de esgotos e demais

Princípios do usuário-

resíduos líquidos ou gasosos em cursos d’água.

pagador

A Constituição Federal do Brasil, em seu Capítulo VI, Art. 225° , § 3° estabelece queAs condutas e atividades consideradas lesivas ao meio

pagador

e

poluidor-

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados.
Apenas como um exemplo e nesta mesma esteira, sendo aplicável a todas as organizações, a Lei n° 6.938 de 31.08.81 estabelece em seu Art. 4° ,
VII, a obrigação ao poluidor ou predador em recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, a obrigação de contribuição pelo uso do
recurso ambiental com fins econômicos. Por definição desta própria Lei, poluidor é toda a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
responsável, direta ou indiretamente, por atividades causadoras de degradação ambiental.
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Princípio

Explanação
Este princípio consolida a necessidade de atuação antecipada, tendo em vista que muitas das conseqüências geradas por danos ambientais são
irreversíveis, e assim sendo é mais eficaz se antecipar à ocorrência de impactos adversos ao meio ambiente, agindo em sua origem, do que atuar
somente na mitigação de seus efeitos negativos após a ocorrência de um dano.
Muitas medidas de prevenção podem ser adotadas pelo Poder Público e por organizações diversas no sentido de prevenir a ocorrência de impactos

Tabela 4.3.2.c – Princípios gerais do direito ambiental

ambientais adversos, e diversas destas medidas de proteção são regidas por diplomas legais diversos. O princípio da prevenção pressupõe que os
impactos adversos já sejam conhecidos, e não residam dúvidas quanto ao teor da adversidade.

Princípio

da

A Constituição Federal do Brasil, em seu Capítulo VI, Art. 225° , § 1° , III, estabelece que é incumbido ao Poder Público.definir, em todas as unidades
da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas

prevenção

somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, e em V que
também compete ao Poder Público controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.
Como um exemplo de diploma legal associado a este princípio, aplicável a todos os órgãos da administração pública e entidades paraestatais, e
servindo como recomendação para todas as demais organizações, está a Resolução Conama n° 275 de 25.04.01, que incentiva a coleta seletiva, por
meio da adoção de um código de cores, fortalecendo assim a prática da reciclagem.

Este princípio está associado com a incerteza ambiental, ou seja, lida com condições de riscos onde a severidade do impacto, bem como a freqüência e
extensão de sua ocorrência, ainda não estão bem definidas e delimitadas. Nestas situações é prudente a ocorrência de estudos e avaliações prévias
que definam com maior clareza os contornos da situação ambiental em questão.
De forma complementar, este princípio preconiza que a falta de certeza científica sobre os reais efeitos de um determinado impacto ambiental não pode
ser utilizada como razão para postergar medidas para evitar ou minimizar a ocorrência deste impacto. Nos anos recentes, o homem tem se deparado

Princípio
precaução

da

com novos braços da ciência que, devido à velocidade de sua disseminação, geram questionamentos muitas vezes polêmicos sobre o futuro de sua
aplicação, como em relação à engenharia genética, os transgênicos e os organismos geneticamente modificados, dentre outros elementos.
A Constituição Federal do Brasil, em seu Capítulo VI, Art. 225° , § 1° , IV, estabelece que é incumbido ao Poder Públicoexigir, na forma da lei, para
instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental,
a que se dará publicidade.
Como um exemplo de diploma legal associado a este princípio, aplicável a todas as organizações modificadoras do meio ambiente citadas na própria
legislação está a Resolução Conama n° 01 de 23.01.86, que requer a realização de EIA/Rima.
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Princípio

Explanação
Este princípio entrelaça-se com o princípio do usuário-pagador e poluidor-pagador, porém enfocando a necessidade de reparação do
impacto ambiental gerado, no sentido de que sejam restauradas pelo poluidor as condições originais do meio, ou que exista a devida
indenização calculada de acordo com as proporções do impacto ambiental adverso.
O texto da Constituição Federal do Brasil associado a este princípio é o que estabelece que As condutas e atividades consideradas

Tabela 4.3.2.d – Princípios gerais do direito ambiental

lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados, já apresentado junto ao princípio do usuário-pagador e poluidor-

Princípio da reparação

pagador. Ainda, o texto da Constituição Federal do Brasil em seu Capítulo VI, Art. 225° , § 2° , estabelece queAquele que explorar
recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão
público competente, na forma da lei.
De forma complementar ao princípio poluidor-pagador, sendo aplicável a todas as organizações, a Lei n° 6.938 de 31.08.81 estabelece
em seu Art. 14° , § 1° , a obrigação do poluidor, independente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. Este conceito contido neste diploma legal traduz-se na responsabilidade objetiva,
onde quem danifica o meio ambiente tem o dever jurídico de repara-lo, independente dos motivos que geraram o impacto ambiental.
Cabe ao acusado provar que o impacto gerado era de todo necessário, ou natural ou ainda impossível de ser evitado.

Este princípio define que todos devem possuir acesso a informações pertinentes às questões ambientais que os afetem, inclusive em
termos dos efeitos gerados pela decorrência dos impactos ambientais adversos.
A Constituição Federal do Brasil, em seu Capítulo VI, Art. 225° , § 1° , VI, estabelece que éincumbido ao Poder Público promover a
educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
Como um exemplo de diploma legal associado a este princípio, aplicável a todas as organizações, está a Lei n° 9.795 de 27.04.99, que

Princípio da informação

institui a Política Nacional de Educação Ambiental e que define em seu Art. 3° , V, que todos têm direito à educação ambiental e que
compete às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas destinados à capacitação dos
trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo
produtivo no meio ambiente.
Outro exemplo reside na Lei n° 7.802 de 11.07.89, que dispõe sobre agrotóxicos, e que em seu Art. 7° define que para serem vendidos
ou expostos à venda em território nacional os agrotóxicos e afins deverão exibir rótulos próprios e bulas, redigidos em português,
contendo diversas informações sobre o uso e disposição destes tipos de produtos.
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Princípio

Explanação

Este princípio postula a possibilidade de todos os cidadãos terem o direito de participarem, ou de pelo menos exercerem alguma forma
de influência, nas decisões referentes ao meio ambiente.

Tabela 4.3.2.e – Princípios gerais do direito ambiental

O texto da Constituição Federal do Brasil associado a este princípio é o que estabelece que 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, já apresentado junto ao princípio do
acesso aos recursos naturais. De forma complementar, o texto da Constituição Federal do Brasil que estabelece que é incumbido ao
Poder Público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação
do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade, conforme já apresentado junto ao princípio da
precaução, também possui associação com em este princípio, tendo em vista que como parte do estudo de impacto ambiental poderá
haver audiência pública onde os cidadãos serão ser informados (conforme princípio da informação) e ao mesmo tempo poderão se
manifestar.

Princípio da participação

A Resolução Conama n° 01 de 23.01.86, que requer a realização de EIA/Rima, no.§ 2º define que ao determinar a execução do Estudo
de Impacto Ambiental e apresentação do Rima, o órgão estadual competente ou a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) ou,
quando couber, o Município, determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais
interessados e, sempre que julgar necessário, promoverá a realização de audiência pública para informação sobre o projeto e seus
impactos ambientais e discussão do Rima..
Como um outro exemplo de diploma legal associado a este princípio, aplicável a todas as organizações, está a Lei n° 4.717 de 29.06.65,
que regula a Ação Popular e define em seu Art. 1º que qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de
nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios e de outros tipos de entidades. É
definido com patrimônio público os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.
Outro exemplo ainda é a Lei n° 7.347 de 24.07.85 que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Em seu Art. 1º define-se que são
regidas pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular (Lei 4.717 já citada), as ações de responsabilidade por danos morais
e patrimoniais causados.
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Todos os diplomas legais ambientais devem ser aderentes e condizentes com
o texto da Constituição Federal do Brasil, jamais conflitando com as diretrizes gerais
ali contidas. Da mesma forma, todos os diplomas legais ambientais versam sobre os
citados sete princípios gerais do direto ambiental, no todo ou em parte, de forma
direta ou indireta, buscando sempre a aplicação destes princípios como parcela de
todas as atividades desenvolvidas pelas organizações.
Um diploma legal aplicável a qualquer organização no território nacional é a Lei
n° 6.938 de 31/08/81, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente,
objetivando “a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia
à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico,
aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana”.
Esta Lei teve sua primeira regulamentação de acordo com o Decreto n° 88.351
de 01/06/83, que foi revogado e substituído pelo Decreto n° 99.724 de 06/06/90.
Esta Política Nacional do Meio Ambiente define toda a estrutura da legislação
ambiental brasileira. A constituição atual de 1988 endossou de maneira clara os
preceitos da Política Nacional do Meio Ambiente.
Importantes definições são parte integrante desta Lei, onde se destaca a
definição de poluidor, que possui o seguinte texto: “a pessoa física ou jurídica, de
direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividades
causadoras de degradação ambiental”.
Conforme já colocado na Tabela 4.3.2.b, esta Lei também contempla
elementos que fundamentam o princípio do poluidor – pagador, prevendo a
responsabilidade objetiva por danos causados ao meio ambiente, conforme
reconhecido

pela

doutrina

produzida

sobre

este

tema

(TOSHIO

MUKAI,

Sistematizado, Forense Universitária, 1ª ed., pág. 1408, JORGE ALEX NUNES
ATHAIS, Responsabilidade Civil e Meio Ambiente, Dano Ambiental, Ed. RT, pág.
237).
As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente visam orientar “a ação dos
Governos da União, do Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do
equilíbrio ecológico”.
Esta Lei constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) constituído
pelos “órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
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e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público,
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental”. Tais órgãos são:
•

“Órgão Superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o
Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes
governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais”.

•

“Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente –
Conama, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de
Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os
recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas
e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e
essencial à sadia qualidade de vida”;

•

“Órgão Central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da
República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e
controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes
governamentais fixadas para o meio ambiente”;

•

“Órgão Executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – Ibama, com a finalidade de executar e fazer
executar, como órgão federal, a política e diretrizes governamentais fixadas
para o meio ambiente”;

•

“Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela
execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de
atividades capazes de provocar a degradação ambiental”;

•

“Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo
controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições”.

Os Estados e Municípios, na esfera de suas competências e nas áreas de sua
jurisdição, podem elaborar normas supletivas e complementares e padrões
relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo
Conama.
“São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
•

o estabelecimento de padrões da qualidade ambiental;

•

o zoneamento ambiental;
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•

a avaliação de impactos ambientais;

•

o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente
poluidora;

•

os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou
absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;

•

a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder
Público Federal, Estadual e Municipal, tais como Áreas de Proteção
Ambiental, de Relevante Interesse Ecológico e Reservas Extrativistas;

•

o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente;

•

o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental;

•

as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das
medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental;

•

a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado
anualmente pelo Ibama;

•

a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente,
obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes;

•

o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou
Utilizadoras dos Recursos Ambientais”.

Compete ao Conama:
•

“estabelecer, mediante proposta do Ibama, normas e critérios para o
licenciamento de atividade efetiva ou potencialmente poluidora, a ser
concedido pelos Estados e supervisionado pelo Ibama”;

•

“determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das
alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos
ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem
assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação
dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de
obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente
nas áreas consideradas patrimônio nacional”;
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•

“decidir, como última instância administrativa em grau de recurso, mediante
depósito prévio, sobre as multas e outras penalidades impostas pelo
Ibama”;

•

“determinar, mediante representação do Ibama, a perda ou restrição de
benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou
condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito”;

•

“estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da
poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante
audiência dos Ministérios competentes”;

•

“estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à
manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos
recursos ambientais, principalmente os hídricos”.

A composição do Conama é a seguinte:
•

Ministro do Meio Ambiente, da Amazônia Legal e dos Recursos Hídricos
(Presidente);

•

Presidente do Ibama;

•

Representantes de cada ministro de estado e de cada secretário da
Presidência da República;

•

Representantes de cada governador estadual e do Distrito Federal (DF);

•

Representantes das Confederações Nacionais das Indústrias, do Comércio
e da Agricultura;

•

Representantes das Confederações Nacionais dos Trabalhadores na
Indústria, no Comércio e na Agricultura;

•

Representante do Instituto Nacional da Siderurgia (IBS);

•

Representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (Abes);

•

Representante da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza
(FBCN).

A administração do Ibama compõe-se de 1 presidente e 5 diretores,
designados em comissão pelo Presidente da República. Tem sede em Brasília e
superintendências em todos os Estados brasileiros. Sua missão básica é a de
formular, coordenar e executar a Política Nacional do Meio Ambiente, tendo sob sua
subordinação os Parques Nacionais e os demais espaços territoriais destinados à
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proteção ambiental. Como órgão executor da Política Nacional do Meio Ambiente,
tem como incumbência:
•

administrar o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental, para registro obrigatório de pessoas fiscais ou jurídicas
que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e
ambientais e à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos ou
instrumentos destinados ao controle de atividades que sejam efetivamente
ou potencialmente poluidoras;

•

de administrar o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras

ou

Utilizadoras

de

Recursos

Ambientais,

para

registro

obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades
potencialmente poluidoras e/ou a extração, produção, transporte e
comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente,
bem como de produtos subprodutos da fauna e da flora.

O Art. 17-B define que “Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental – TCFA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia
conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - Ibama para controle e fiscalização das atividades potencialmente
poluidoras e utilizadoras de recursos naturais”.
O Art. 17-C estabelece que “É sujeito passivo da TCFA todo aquele que exerça
as atividades constantes do Anexo VIII desta Lei”.
É ainda colocado que “O sujeito passivo da TCFA é obrigado a entregar até o
dia 31 de março de cada ano relatório das atividades exercidas no ano anterior, cujo
modelo será definido pelo Ibama, para o fim de colaborar com os procedimentos de
controle e fiscalização”.
A Instrução Normativa Ibama 10 de 17/08/01, discutida mais adiante, apresenta
também um anexo que relaciona as organizações que devem pagar a TCFA, além
de destacar melhor os papéis do Ibama em relação ao conteúdo desta Lei.
Um ponto fundamental contido nesta Lei é que: “A construção, instalação,
ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de
recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como
os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de
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prévio licenciamento por órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - Sisnama, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – Ibama, em caráter supletivo, sem prejuízo de
outras licenças exigíveis”.
Também está definido que: “O órgão estadual de meio ambiente e o Ibama,
este em caráter supletivo, poderão, se necessário e sem prejuízo das penalidades
pecuniárias cabíveis, determinar a redução das atividades geradoras de poluição,
para manter as emissões gasosas, os efluentes líquidos e os resíduos sólidos dentro
das condições e limites estipulados no licenciamento concedido”.
Para casos com significativo impacto ambiental, conforme definido na
Resolução Conama 01 de 23/01/86, explicada mais adiante, compete ao Ibama o
licenciamento das atividades.
Outro diploma legal também aplicável a qualquer organização no território
nacional é a Lei n° 9.605 de 12/02/98, conhecida popularmente como a “Lei de
Crimes Ambientais”, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Esta Lei teve sua regulamentação de acordo com o Decreto n° 3.179 de
21/09/99, que dispõe sobre a especificação das sanções às condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente, sendo dividida em oito capítulos conforme segue:
•

Capítulo I – Disposições gerais;

•

Capítulo II – Da aplicação da pena;

•

Capítulo III – Da apreensão do produto e do instrumento de infração
administrativa ou de crime;

•

Capítulo IV – Da ação e do processo penal;

•

Capítulo V – Dos crimes contra o meio ambiente;

•

Capítulo VI – Da infração administrativa;

•

Capítulo VII – Da cooperação internacional para preservação do meio
ambiente;

•

Capítulo VIII – Das disposições finais.

Um importante ponto colocado no Capítulo I neste diploma legal é a definição
que qualquer pessoa pode ser responsabilizada por atitudes lesivas ao meio
ambiente, conforme o seguinte texto: “Quem, de qualquer forma, concorre para a
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prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na
medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de
conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de
pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a
sua prática, quando podia agir para evitá-la”.
Quanto às pessoas jurídicas, este diploma legal define: “As pessoas jurídicas
serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto
nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu
representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou
benefício da sua entidade”.
O texto legal complementa o seguinte: “A responsabilidade das pessoas
jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do
mesmo fato”.
O Capítulo II define critérios para o estabelecimento de penas, que consideram
a gravidade do fato e os antecedentes e situação econômica do infrator. Estas
penas podem ser restritivas de direitos ou privativas de liberdade.
As penas restritivas de direitos podem ser: (i) prestação de serviços à
comunidade, (ii) interdição temporária de direitos, (iii) suspensão parcial ou total de
atividades, (iv) prestação pecuniária e (v) recolhimento domiciliar.
Quanto à fixação de multa, prevalece o seguinte: “A multa será calculada
segundo os critérios do Código Penal; se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no
valor máximo, poderá ser aumentada até três vezes, tendo em vista o valor da
vantagem econômica auferida”.
“São circunstâncias que atenuam a pena:
•

o baixo grau de instrução ou escolaridade do agente;

•

o arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do
dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada;

•

a comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação
ambiental;

•

a colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle
ambiental”.

100

“São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam
o crime:
•

reincidência nos crimes de natureza ambiental.

•

ter o agente cometido a infração:

a) para obter vantagem pecuniária;
b) coagindo outrem para a execução material da infração;
c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o
meio ambiente;
d) concorrendo para danos à propriedade alheia;
e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato
do Poder Público, a regime especial de uso;
f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;
g) em período de defeso à fauna;
h) em domingos ou feriados;
i) à noite;
j) em épocas de seca ou inundações;
k) no interior do espaço territorial especialmente protegido;
l) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;
m) mediante fraude ou abuso de confiança;
n) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização
ambiental;
o) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por
verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais;
p) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das
autoridades competentes;
q) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções”.

O Capítulo V tipifica as diversas possibilidades de crimes ambientais,
separando em crimes: (i) contra a fauna, (ii) contra a flora, (iii) poluição e outros
crimes ambientais, (iv) crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural e
(v) crimes contra a administração ambiental.
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O Capítulo VI define que “Considera-se infração administrativa ambiental toda
ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e
recuperação do meio ambiente”.
“São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e
instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes
do Sistema Nacional de Meio Ambiente – Sisnama, designados para as atividades
de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da
Marinha”.
No Capítulo VIII, que trata das Disposições Finais, é colocado que:
“Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos ambientais integrantes
do Sisnama, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e
fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a
qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo
extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis
pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e
atividades

utilizadores

de

recursos

ambientais,

considerados

efetiva

ou

potencialmente poluidores”.
Este texto enseja a elaboração do Termo de Ajuste de Conduta (TAC), por
vezes firmado entre a organização e o órgão estadual ou municipal ambiental, que
estabelece prazos para que a organização fique aderente a quaisquer requisitos
legais que porventura não estejam sendo cumpridos.
De forma complementar essa Lei coloca que este termo de compromisso se
destina a permitir que as pessoas físicas ou jurídicas possam promover as
necessárias correções de suas atividades, para o atendimento das exigências
impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatório que o
instrumento disponha principalmente sobre:
•

o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos
respectivos representantes legais;

•

o prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das
obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o
máximo de três anos, com possibilidade de prorrogação por igual período;
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•

a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o
cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços
exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas;

•

as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica
compromissada e os casos de rescisão, em decorrência do não
cumprimento das obrigações nele pactuadas.

Para uma organização que busque a certificação de seu sistema de gestão
ambiental segundo a ISO 14001, o TAC é aceito para os casos em que um requisito
legal não esteja sendo cumprido pela organização.
O organismo certificador também deverá acompanhar as ações que a
organização está empreendendo para cumprir os compromissos fixados no TAC, da
mesma forma que o órgão estadual ou municipal ambiental deverá fazê-lo.
A seguir são apresentados os principais diplomas legais federais associados
com aspectos ambientais que são relativamente comuns nas organizações em geral,
agrupados por poluição em geral, resíduos sólidos, emissões atmosféricas, efluentes
líquidos, necessidades de licenciamentos ou outras formas de autorizações.
As Tabelas 4.3.2.f a 4.3.2.z apresentam estes diplomas legais separados por
estes temas comuns:

Resíduos sólidos em geral

Tabela 4.3.2.f – Resíduos sólidos em geral

Diploma legal

Propósitos, definições e principais exigências

Portaria Minter 53 de
01/03/79

Dispõe sobre o destino e tratamento de resíduos.
Esta Portaria define que o lixo "in natura" não deve ser utilizado na agricultura ou na alimentação de animais.
Fica estabelecido ainda que “os resíduos sólidos de natureza tóxica, bem como os que contém substâncias inflamáveis, corrosivas,
explosivas, radioativas e outras consideradas prejudiciais, deverão sofrer tratamento ou acondicionamento adequado, no próprio local
de produção, e nas condições estabelecidas pelo órgão estadual de controle da poluição e de preservação ambiental”.
Define ainda que “os lixos ou resíduos sólidos não devem ser lançados em cursos d'água, lagos e lagoas, salvo na hipótese de
necessidade de aterro de lagoas artificiais, autorizado pelo órgão estadual de controle da poluição e de preservação ambiental”.
Os resíduos sólidos ou semi-sólidos de qualquer natureza não devem ser colocados ou incinerados a céu aberto, tolerando-se apenas:
a)
a acumulação temporária de resíduos de qualquer natureza, em locais previamente aprovados, desde que isso não ofereça
riscos à saúde pública e ao meio ambiente, a critério das autoridades de controle da poluição e de preservação ambiental ou de
saúde pública.
b)
b) a incineração de resíduos sólidos ou semi-sólidos de qualquer natureza, a céu aberto, em situações de emergência sanitária

Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais.
Define como resíduo sólido industrial: “é todo o resíduo que resulte de atividades industriais e que se encontre nos estados sólido,
semi-sólido, gasoso – quando contido, e líquido – cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto
ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.
Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e aqueles gerados em equipamentos e
instalações de controle de poluição”.
Estabelece que as indústrias das tipologias previstas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas do IBGE deverão

Resolução Conama 313

apresentar ao órgão estadual do meio ambiente as informações sobre geração, características, armazenamento, transporte e

de 29/10/02

destinação de seus resíduos sólidos, por meio do Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. Estas informações devem ser
atualizadas pelo menos a cada vinte e quatro meses.
As indústrias deverão registrar mensalmente e manter na unidade industrial os dados de geração e destinação dos resíduos gerados
para efeito de obtenção dos dados para o Inventário Nacional dos Resíduos Sólidos Industriais.
O preenchimento do código do resíduo deve ser feito segundo norma NBR 10004 – Resíduos Sólidos – Classificação. Essa NBR, além
de classificar os resíduos sólidos como classes I, II ou III, apresenta também uma estrutura que permite a classificação de um resíduo
sólido qualquer. A Tabela 4.3.2.h apresenta a descrição de cada uma das classes e a Figura 4.3.2.i apresenta na forma de um
fluxograma a estrutura para a classificação de um resíduo sólido.
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Classe

I
(Perigosos)

II A
(Não inertes)

II B
(Inertes)

Descrição
São todos aqueles resíduos sólidos que apresentam periculosidade em
função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, ou
ainda que possuam características de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade e patogenicidade que possam apresentar risco à
saúde pública, provocando/acentuando, de forma significativa um
aumento de mortalidade ou incidência de doenças, e/ou apresentem
riscos ao meio ambiente, quando o resíduo é manuseado ou destinado
de forma inadequada.
Como principais tipos existem: óleos minerais e graxas, resíduos ácidos
ou básicos, resíduos contendo metais pesados, resíduos contendo
cianeto, embalagens de resíduos desta classe, sucatas com óleos e
graxas, limalhas com óleo, resíduos de solventes, desengraxantes e
combustíveis, pilhas e baterias, resíduos de tintas, resíduos de serviços
de saúde e resíduos contendo organoclorados.
São todos aqueles resíduos sólidos que não apresentam periculosidade,
porém não são inertes e podem ter propriedades tais como:
combustibilidade, biodegradabilidade e solubilidade em água. São
basicamente os resíduos com características de lixo doméstico.
São todos aqueles resíduos sólidos que, ao serem submetidos aos testes
de solubilização (definidos na NBR 10007) não têm nenhum dos
constituintes solubilizados em concentrações superiores aos padrões de
potabilidade da água. Isto significa que a água permanece potável
quando em contato com este resíduo sólido.
Muitos desses resíduos são recicláveis. Esses resíduos não se
degradam ou não se decompõem quando dispostos no solo.
Entram nessa classificação, por exemplo, os entulhos de demolição,
pedras e areias retiradas de escavações, dentre outros.
Fonte: ABNT NBR 10004:2004

Tabela 4.3.2.g – Resíduos sólidos – Detalhamento por classe da NBR 10004
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O seguinte fluxograma demonstra os passos para a classificação de um
resíduo sólido, conforme listagens constantes da NBR 10004.
Resíduo

Não

O resíduo tem origem
conhecida?

Sim
Consta nos anexos A
ou B?
Não

Tem características de:
inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade ou
patogenicidade?

Sim

Resíduo perigoso
classe I

Não
Resíduo não perigoso classe II

Possui constituintes que
são solubilizados em
concentrações superiores
ao anexo G?

Não

Resíduo inerte
classe II B

Sim
Resíduo não-inerte classe II A

Fonte: ABNT NBR 10004:2004

Figura 4.3.2.h – Fluxograma da NBR 10004

Resíduos radioativos não são objeto desta norma, sendo de competência
exclusiva da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Essa norma apresenta as definições e condições para que se estabeleça a
presença de características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade
e patogenicidade, que estão principalmente associadas aos resíduos da Classe I.
Para a verificação destas características são referenciadas outras normas
como a NBR 10005 (Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos
sólidos), NBR 10006 (Procedimento para obtenção de solubilizado de resíduos
sólidos) e NBR 10007 (Amostragem de resíduos sólidos).
Algumas outras normas NBR são também relevantes e podem ser aplicáveis a
muitas organizações, trazendo requisitos técnicos específicos associados com
aspectos e impactos ambientais. Um exemplo é a NBR 12235 – Armazenamento de

106

resíduos sólidos perigosos, que fixa as condições exigíveis para o armazenamento
de resíduos sólidos perigosos de forma a proteger a saúde pública e o meio
ambiente.
Essa norma se aplica integralmente a todos os resíduos sólidos de Classe I,
não sendo considerada para os resíduos sólidos de Classe II.
São definidos em seu texto os cuidados com o acondicionamento dos resíduos,
separando por contêineres e/ou tambores, tanques e a granel, estabelecendo dentre
diversas outras questões, a necessidade de identificação dos contêineres e/ou
tambores, de drenagem e captação de líquidos contaminados, uso de bases de
concreto ou outro material que impeça a lixiviação e percolação de substâncias para
o solo, etc.
Aborda também: (i) a necessidade de caracterização dos resíduos antes de
seu armazenamento, (ii) critérios de localização, (iii) cuidados no isolamento e
sinalização, (iv) instalações de iluminação e força, (v) aspectos de comunicação em
casos de emergências, (vi) dimensionamentos de acessos, (vii) treinamento para
operação, (ix) formas de manuseio, (x) controle da poluição e (xi) detalhamento dos
cuidados do armazenamento de produtos de forma separada entre contêineres e/ou
tambores, tanques e a granel.
No armazenamento em contêineres e/ou tambores ou tanques, especial
atenção é dedicada à provisão de bacias de contenção.
São referenciadas outras normas como a NBR 7505 (Armazenamento de
petróleo e seus derivados líquidos – Procedimento), dentre outras.

Resíduos de construção civil
Diploma legal

Tabela 4.3.2.i – Resíduos de construção civil

Resolução Conama 307 de 05/07/02

Propósitos, definições e principais exigências
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Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos
ambientais.
Define os resíduos da construção civil como: “os provenientes de construções,
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da
preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto
em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros,
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação
elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha”.
Os resíduos da construção civil deverão ser classificados, para efeito desta Resolução,
da seguinte forma:
Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados.
Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos,
papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros.
Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais
como os produtos oriundos do gesso.
Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como:
tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições,
reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros.
Os geradores são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por
atividades ou empreendimentos que gerem estes tipos resíduos.
Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e,
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final.
A Figura 4.3.2.j define como devem ser tratados os resíduos de construção civil.
A Figura 4.3.2.k estabelece o desdobramento do Plano Integrado de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, que também é objeto desta Resolução.
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Classe A

Classe B

Classe C

Classe D

Resíduos
devem
ser
reutilizados ou reciclados.

Resíduos podem ser
encaminhados
a
áreas de aterro de
resíduos
de
construção civil, de
modo a permitir a
utilização
ou
reciclagem futuras.

Resíduos
podem
ser encaminhados a
áreas
de
armazenamento, de
modo a permitir a
utilização
ou
reciclagem futuras.

Armazenar, transportar e destinar
conforme normas técnicas específicas.

A partir de 02.07.04 os Municípios e o Distrito
Federal deverão cessar a disposição de
resíduos sólidos de construção civil em aterros
de resíduos domiciliares e em áreas de “bota
fora”.

Figura 4.3.2.j – Classes dos resíduos da construção civil

Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

Elaborado pelos Municípios e Distrito Federal

Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil

Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil

Elaborado, implementado e coordenado pelos
Municípios e Distrito Federal, estabelecendo
diretrizes técnicas e procedimentos para o
exercício das responsabilidades dos pequenos
geradores.

Elaborado e implementado pelos geradores
não enquadrados no Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil.

A partir de 02/07/04 deve ser implementado o
Plano Integrado de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil pelos
Municípios e Distrito Federal.

A partir de 02/01/05 todos os geradores devem
incluir o Projeto de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil nos projetos
de obras a serem submetidos à aprovação ou
licenciamento dos órgãos competentes.

Figura 4.3.2.k – Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

Resíduos de serviços de saúde

Tabela 4.3.2.l – Resíduos de serviços de saúde

Diploma legal

Propósitos, definições e principais exigências

Resolução Conama 283
de 12/07/01

Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos serviços de saúde.
Define que resíduos de serviços de saúde são:
a) aqueles provenientes de qualquer unidade que execute atividades de natureza médico-assistencial humana ou animal.
b) aqueles provenientes de centros de pesquisa, desenvolvimento ou experimentação na área de farmacologia e saúde.
c) medicamentos e imunoterápicos vencidos ou deteriorados.
d) aqueles provenientes de necrotérios, funerárias e serviços de medicina legal.
e) aqueles provenientes de barreiras sanitárias.
Define que o gerador desses resíduos deve elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS,
que é um documento integrante do processo de licenciamento ambiental, baseado nos princípios da não geração de resíduos e
na minimização da geração de resíduos. O PGRSS deve contemplar os aspectos referentes à geração, segregação,
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de saúde, bem
como a proteção à saúde pública.
Esta Resolução estabelece ainda que caberá ao responsável legal dos estabelecimentos geradores de resíduos de serviços de
saúde a responsabilidade pelo gerenciamento de seus resíduos desde a geração até a disposição final, de forma a atender aos
requisitos ambientais e de saúde pública, sem prejuízo da responsabilidade civil solidária, penal e administrativa de outros
sujeitos envolvidos, em especial os transportadores e depositários finais.
É ainda colocado que os resíduos deverão ser acondicionados, atendendo às exigências da legislação de meio ambiente e
saúde e às normas aplicáveis da ABNT, e, na sua ausência, sejam adotados os padrões internacionalmente aceitos. Neste
particular vale citar apenas algumas normas associadas com resíduos de serviços de saúde, que devem ser consideradas:
NBR 12807/93 – Define os termos empregados em relação aos resíduos de serviços de saúde.
NBR 12808/93 – Classifica os resíduos quanto aos riscos potenciais.
NBR 12809/93 – Manuseio de resíduos de serviços de saúde (condições de higiene e segurança).
NBR 12810/93 – Procedimentos para a coleta interna e externa de resíduos.
NBR 14652/01 – Requisitos mínimos para coletor, transportador rodoviário de resíduos de serviços de saúde.
É determinado que os quimioterápicos, imunoterápicos, antimicrobianos e hormônios e demais medicamentos vencidos,
alterados, interditados, parcialmente utilizados ou impróprios para consumo devem ser devolvidos ao fabricante ou importador,
por meio do distribuidor.
Esta Resolução ainda classifica os resíduos de serviços de saúde em quatro grupos, de A a D, sendo o grupo A o que
apresenta mais riscos à saúde e meio ambiente.
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Resíduos de pilhas e baterias

Tabela 4.3.2.m – Resíduos de pilhas e baterias

Diploma legal

Propósitos, definições e principais exigências

Resolução
Conama
257 de 30/06/99

Dispõe sobre o uso de pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio,
mercúrio e seus compostos, necessárias ao funcionamento de quaisquer tipos de aparelhos,
veículos ou sistemas, móveis ou fixos, bem como os produtos eletro-eletrônicos que as
contenham integradas em sua estrutura de forma não substituível.
Esta Resolução define que após o esgotamento energético dos elementos acima referenciados,
estes deverão ser entregues pelos usuários aos estabelecimentos que os comercializam ou à
rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos
fabricantes ou importadores, para que estes adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os
procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente
adequada.
Ficam proibidas as seguintes formas de destinação final de pilhas e baterias usadas de
quaisquer tipos ou características:
a) lançamento in natura a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais.
b) queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não adequados,
conforme legislação vigente.
c) lançamento em corpos d'água, praias, manguezais, terrenos baldios, poços ou cacimbas,
cavidades subterrâneas, em redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, eletricidade ou
telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.
As pilhas e baterias que atenderem aos limites máximos de metais pesados definidos em um
artigo desta Resolução poderão ser dispostas, juntamente com os resíduos domiciliares, em
aterros sanitários licenciados.
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Resíduos de pneus
Diploma legal

Propósitos, definições e principais exigências

Tabela 4.3.2.n – Resíduos de pneus

Obriga as empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos a coletar e dar destinação final, ambientalmente adequada, aos pneus inservíveis
existentes no território nacional, na proporção definida nesta Resolução relativamente às quantidades fabricadas e/ou importadas.
Esta Resolução estabelece que as empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos para uso em veículos automotores e bicicletas ficam obrigadas a
coletar e dar destinação final, ambientalmente adequada, aos pneus inservíveis existentes no território nacional, em uma determinada proporção definida,
relativamente às quantidades fabricadas e/ou importadas.
É considerado como pneu ou pneumático inservível aquele que não mais se presta a processo de reforma que permita condição de rodagem adicional.
A proporção citada é aplicável apenas às empresas fabricantes ou importadoras, de acordo com os seguintes prazos:
a)
a partir de 1º de janeiro de 2002: para cada quatro pneus novos fabricados no País ou pneus importados, novos ou reformados, inclusive aqueles que
acompanham os veículos importados, as empresas fabricantes e as importadoras deverão dar destinação final a um pneu inservível.
b)
a partir de 1º de janeiro de 2003: para cada dois pneus novos, nas mesmas condições anteriores, deve ser dada destinação final a um pneu inservível.
c)
a partir de 1º de janeiro de 2004:

• para cada um pneu novo fabricado no País ou pneu novo importado, inclusive aqueles que acompanham os veículos importados, deve ser dada

Resolução Conama 258
de 26/08/99

destinação final a um pneu inservível.

d)

• para cada quatro pneus reformados importados, de qualquer tipo, as empresas importadoras deverão dar destinação final a cinco pneus inservíveis.
a partir de 1º de janeiro de 2005:

• para cada quatro

pneus novos fabricados no País ou pneus novos importados, inclusive aqueles que acompanham os veículos importados, as
empresas fabricantes e as importadoras deverão dar destinação final a cinco pneus inservíveis.

• para cada três pneus reformados importados, de qualquer tipo, as empresas importadoras deverão dar destinação final a quatro pneus inservíveis.
Fica proibida a destinação final inadequada de pneumáticos inservíveis, tais como a disposição em aterros sanitários, mar, rios, lagos ou riachos, terrenos
baldios ou alagadiços, e queima a céu aberto.
Neste caso, a organização usuária de pneus, que os descarte, deve garantir que o receptor irá dar a destinação ambientalmente correta aos mesmos. Muitas
vezes a organização não os entrega diretamente ao fabricante ou importador, e sim a uma entidade intermediária. Neste caso, de alguma forma a
organização deve demonstrar que estes pneus inservíveis terão ao final a destinação ambientalmente correta.

Instrução
Normativa
Ibama 08 de 15/05/02
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Institui, no âmbito do Ibama, os procedimentos necessários ao cumprimento da Resolução Conama nº 258/99, quanto ao cadastramento de fabricantes e
importadores de pneumáticos para uso em veículos automotores e bicicletas, assim como o cadastramento de processadores e destinadores de pneumáticos
de veículos automotores e bicicletas.
São colocadas as seguintes definições:
a)
Processador de pneumáticos inservíveis oriundos de veículos automotores e bicicletas: são aqueles que, por meios mecânicos, seguidos ou não da
segregação dos componentes originais, preparam os pneumáticos inservíveis para a destinação final.
b)
Destinadores de pneumáticos inservíveis oriundos de veículos automotores e bicicletas: são aqueles que fornecem uma destinação ambientalmente
adequada para pneumáticos inservíveis, inteiros ou pré-processados.
c)
Destinação ambientalmente adequada de pneumáticos inservíveis: qualquer procedimento ou técnica, devidamente licenciada pelos órgãos ambientais
competentes, nos quais pneumáticos inservíveis inteiros ou pré-processados são descaracterizados, por meios físicos ou químicos, podendo ou não
ocorrer reciclagem dos elementos originais ou de seu conteúdo energético. A simples transformação dos pneumáticos inservíveis em retalhos, lascas
ou cavacos de borracha não é considerada destinação ambientalmente adequada dos mesmos.
É definido que os fabricantes e importadores de pneumáticos para uso em veículos automotores e bicicletas, bem como os processadores e destinadores de
pneumáticos inservíveis, deverão se inscrever no Cadastro Técnico Federal, junto ao Ibama, conforme disciplinado na Instrução Normativa Ibama 10, de
17/08/01.
É determinado que a comprovação da destinação de pneumáticos inservíveis, de que trata a Resolução Conama 258 será efetuada no ato do preenchimento
do Relatório de Atividades, citado na Instrução Normativa Ibama 10.
Fica estabelecido que os fabricantes ou importadores de pneumáticos para uso em veículos automotores e bicicletas deverão manter um registro que permita
comprovar, não somente a destinação das quantidades especificadas em suas declarações, mas também os respectivos destinadores.

Resíduos de óleos lubrificantes

Tabela 4.3.2.o – Resíduos de óleos lubrificantes

Diploma legal

Propósitos, definições e principais exigências

Portaria Minfra 727 de
31/07/90

Tem por propósito autorizar pessoas jurídicas, o exercício da atividade de rerrefino de óleos lubrificantes minerais usados ou
contaminados.
Esta Portaria estabelece em seu artigo 6 que “É proibido, em todo Território Nacional, a destinação de óleos lubrificantes minerais usados
ou contaminados para outros fins que não o rerrefino”. No Art. 7° ainda se estabelece que “Os óleos lubrificantes usados ou
contaminados, oriundos de quaisquer fontes geradoras, deverão ser alienados exclusivamente às indústrias de rerrefino de óleos
lubrificantes minerais usados ou contaminados, ou aos transportadores contratados por aquelas”.

Resolução Conama 09
de 31/08/93

Determina que todo o óleo lubrificante usado ou contaminado será, obrigatoriamente, recolhido e terá uma destinação adequada, de
forma a não afetar negativamente o meio ambiente.
Esta Resolução define como gerador de óleo lubrificante usado ou contaminado toda a pessoa física ou jurídica que em decorrência de
sua atividade, ou face ao uso de óleos lubrificantes gere qualquer quantidade de óleo lubrificante usado ou contaminado.
Fica estabelecido que todo o óleo lubrificante usado ou contaminado (não reconhecido como biodegradável) será, obrigatoriamente,
recolhido e terá uma destinação adequada, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente, estando proibidas:
a)
quaisquer descartes de óleo usados em solos, águas superficiais, subterrâneas, no mar territorial e em sistemas de esgoto ou
evacuação de águas residuais.
b)
qualquer forma de eliminação de óleos usados que provoque contaminação atmosférica superior ao nível estabelecido na legislação
sobre proteção do ar atmosférico.
É ainda colocado que todo óleo lubrificante usado deverá ser destinado à reciclagem, e que:
a)
a reciclagem do óleo lubrificante usado ou contaminado regenerável deverá ser efetuada através do rerrefino.
b)
qualquer outra utilização do óleo regenerável dependerá de aprovação do órgão ambiental competente.
São obrigações dos geradores de óleos usados:
a)
armazenar os óleos usados de forma segura, em lugar acessível à coleta, em recipientes adequados e resistentes a vazamentos.
b)
adotar as medidas necessárias para evitar que o óleo lubrificante usado venha a ser contaminado por produtos químicos,
combustíveis, solventes e outras substâncias, salvo as decorrentes da sua normal utilização.
c)
destinar o óleo usado ou contaminado regenerável para a recepção, coleta, rerrefino ou a outro meio de reciclagem, devidamente
autorizado pelo órgão ambiental competente.
d)
fornecer informações aos coletores autorizados sobre os possíveis contaminantes adquiridos pelo óleo usado industrial, durante o
seu uso normal.
e)
alinear os óleos lubrificantes usados ou contaminados provenientes de atividades industriais exclusivamente aos coletores
autorizados.
f)
manter os registros de compra de óleo lubrificante e alienação de óleo lubrificante usado ou contaminado disponíveis para fins
fiscalizatórios, por dois anos, quando se tratar de pessoa jurídica com consumo de óleo for igual ou superior a 700 litros por ano.
g)
responsabilizar-se pela destinação final de óleos lubrificantes usados contaminados não regeneráveis, através de sistemas
aprovados pelo órgão ambiental competente.
h)
destinar o óleo usado não regenerável de acordo com a orientação do produtor, no caso de pessoa física.
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Resíduos de agrotóxicos
Diploma legal

Tabela 4.3.2.p – Resíduos de agrotóxicos

Lei 7.802 de 11/07/89

Propósitos, definições e principais exigências

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a
exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a
inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins.
Esta Lei define que os agrotóxicos, seus componentes e afins só poderão ser produzidos,
exportados, importados, comercializados e utilizados, se previamente registrados no órgão federal,
de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde,
do meio ambiente e da agricultura.
Fica definido ainda que as pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviços na
aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que os produzam, importem, exportem ou
comercializem, ficam obrigadas a promover os seus registros nos órgãos competentes do Estado ou
do Município, atendidas as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis que atuam nas
áreas da saúde, do meio ambiente e da agricultura.
De forma complementar, os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins deverão efetuar a
devolução das embalagens vazias dos produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram
adquiridos, de acordo com as instruções previstas nas respectivas bulas, no prazo de até um ano,
contado da data de compra, ou prazo superior, se autorizado pelo órgão registrante, podendo a
devolução ser intermediada por postos ou centros de recolhimento, desde que autorizados e
fiscalizados pelo órgão competente.
Ainda, as embalagens rígidas que contiverem formulações miscíveis ou dispersíveis em água
deverão ser submetidas pelo usuário à operação de tríplice lavagem, ou tecnologia equivalente,
conforme normas técnicas oriundas dos órgãos competentes e orientação constante de seus rótulos
e bulas.
A reutilização, reciclagem ou inutilização das embalagens vazis entregues pelos usuários é de
responsabilidade das organizações produtoras e comercializadoras de agrotóxicos.
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Ruído

Tabela 4.3.2.q – Ruído

Diploma legal

Propósitos, definições e principais exigências

Resolução Conama 01
de 14/09/00

Dispõe sobre a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais,
comerciais, sociais ou recreativas, determinando padrões, critérios e diretrizes.
Esta Resolução define que a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades
industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, deverá
obedecer, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes
estabelecidos nesta mesma Resolução e em normas NBR relacionadas.
São prejudiciais à saúde e ao sossego público os ruídos com níveis superiores aos
considerados aceitáveis pela norma NBR 10151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas
visando o conforto da comunidade.
Na execução dos projetos de construção ou de reformas de edificações para atividades
heterogêneas, o nível de som produzido por uma delas não poderá ultrapassar os níveis
estabelecidos pela NBR 10152 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto
acústico.
As medições dos níveis de ruído emitidos para as áreas externas da organização deverão ser
efetuadas de acordo com a NBR 10151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o
conforto da comunidade.
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Diploma legal

Decreto
22/05/91

Tabela 4.3.2.r – Resíduos de amianto

126

Propósitos, definições e principais exigências

de

Promulga a Convenção nº 162, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre a utilização do asbesto com segurança.
Este Decreto estabelece que “o termo "amianto" refere-se a forma fibrosa dos silicatos minerais que pertencem às rochas metamórficas
do grupo das serpentinas, ou seja a crisotila (amianto branco), e do grupo da anfíbolas, isto é, a actinolita, a amosita (amianto azul), a
tremolita, ou todo composto que contenha um ou mais desses elementos minerais”.
O Art. 17° da Convenção 126 determina que “A demolição das instalações ou obras que contenham materiais isolantes de amianto, bem
como a eliminação do amianto de construções ou obras em que este possa vir a ficar em suspensão, não deverão ser empreendidas
senão por empregadores ou empreiteiros reconhecidos pela autoridade competente como estando qualificados para a execução desse
gênero de serviço, de acordo com o disposto na presente Convenção, e devidamente habilitados para tal”.
O Art. 19° da mesma Convenção determina ainda que “Segundo a legislação e a prática nacionais, o empregador deverá eliminar os
resíduos que contenham amianto de molde a não apresentar risco nem para a saúde dos trabalhadores interessados - entre os quais
aqueles que manipulam o amianto - nem para a população em geral ou para os habitantes das proximidades da firma”.

Lei 9.055 de 01/06/95

Disciplina a extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o contenham, bem
como das fibras naturais e artificiais, de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim.
Esta Lei determina que “É vedada em todo território nacional a extração, produção, industrialização, utilização e comercialização da
actinolita, amosita (asbesto marrom), antofilita, crocidolita (amianto azul) e da tremolita, variedades minerais pertencentes ao grupo dos
anfibólios, bem como dos produtos que contenham estas substâncias minerais”.
É determinado que as empresas que manipularem ou utilizarem materiais contendo asbesto/amianto da variedade crisotila ou as fibras
naturais e artificiais que sejam comprovadamente nocivas à saúde humana enviarão, anualmente, ao Sistema Único de Saúde e aos
sindicatos representativos dos trabalhadores uma listagem dos seus empregados, com indicação de setor, função, cargo, data de
nascimento, de admissão e de avaliação médica periódica, acompanhada do diagnóstico resultante.

Decreto
15/10/97

Regulamenta a Lei 9.055.
Define em seu Art. 5° que “Todos os produtos que contenham asbesto/amianto da variedade crisotila, importado ou de produção nacional,
somente poderão ser comercializados se apresentarem marca de conformidade do Sistema Brasileiro de Certificação”.
É colocado artigo que estabelece que a destinação de resíduos contendo asbesto/amianto ou fibras naturais e artificiais que sejam
comprovadamente nocivas à saúde humana, decorrentes do processo de extração ou industrialização, obedecerá ao disposto em
regulamentação específica.

2.350

de

Resolução Conama 348
de 16/08/04

Altera a Resolução Conama 307,, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos.
Estabelece que são perigosos os resíduos provenientes do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles
contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e
outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde
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Nota: a Lei 9.055 nada aborda sobre o descarte de produtos contendo amianto, e o Decreto 2.350 aborda a destinação

apenas para os resíduos gerados pelas atividades de extração ou industrialização do amianto.

Resíduos de amianto

Água
Propósitos, definições e principais exigências

Resolução Conama 20
de 18/06/86

Dispõe sobre a classificação das águas doces, salobras e salinas, em todo o Território Nacional, bem como
determina os padrões de lançamento.
Esta Resolução apresenta a classificação de águas doces (divididas em classe especial, 1, 2, 3 e 4), águas
salinas (divididas em classe 5 e 6) e águas salobras (divididas em classe 7 e 8), de acordo com os diversos
tipos de utilização.
Para cada uma destas classificações de águas e respectivas classes, são estabelecidos nesta Resolução os
limites de tolerância para diversas características como demanda bioquímica de oxigênio (DBO), oxigênio
dissolvido (OD), pH, presença de óleos e graxas, materiais flutuantes, coliformes e substâncias
potencialmente prejudiciais (que incluem diversos tipos de metais pesados e outras substâncias).
O Art. 21° desta Resolução define os limites de tolerância para lançamentos de efluentes, direta ou
indiretamente, em cursos d’água, em termos de pH, temperatura, materiais sedimentáveis, regimes de
lançamentos, óleos e graxas, óleos minerais, óleos vegetais, gorduras animais e substâncias potencialmente
perigosas. Adicionalmente é colocado que não será permitido o lançamento de poluentes nos mananciais subsuperficiais.

Lei 9.433 de 08/01/97

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos.
Estabelece que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder
Público, dos usuários e das comunidades. Define ainda que são instrumentos da Política Nacional de
Recursos Hídricos a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos e a cobrança pelo uso de recursos
hídricos.
Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos:
a) derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive
abastecimento público, ou insumo de processo produtivo.
b) extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo.
c) lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o
fim de sua diluição, transporte ou disposição final.
d) aproveitamento dos potenciais hidrelétricos.
outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água.
e)

Tabela 4.3.2.s – Água

Diploma legal
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Água
Propósitos, definições e principais exigências

Instrução
Normativa
MMA 4 de 21/06/00

Aprova os procedimentos administrativos para a emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos, em corpos
d'água de domínio da União.
Define que estão sujeitos à outorga os seguintes usos:
a) derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo d'água, para consumo final ou insumo de processo
produtivo.
b) lançamentos de esgotos, efluentes e demais resíduos líquidos ou gasosos, direta ou indiretamente lançados, tratados
ou não, de qualquer fonte poluidora, com o fim de diluição, transporte ou disposição final em corpos d'água,
observada a legislação ambiental.
c) aproveitamento dos potenciais hidrelétricos.
d) outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água.
Define os formulários que o requerente/usuário deve, obrigatoriamente, preencher com vistas à apresentação ao Ministério
do Meio Ambiente (MMA)/SRH para pleitear o direito de uso de recursos hídricos, conforme a finalidade.
O Art. 31° desta Instrução estabelece que “São de responsabilidade exclusiva do outorgado/usuário quaisquer danos
causados ao meio ambiente e a terceiros em decorrência de condições inadequadas de manutenção, operação e/ou
funcionamento das obras”.

Resolução CNRH 16 de
08/05/01

Dispõe sobre a outorga de direito de uso de recursos hídricos.
Esta Resolução estabelece em seu artigo 1 que “A outorga de direito de uso de recursos hídricos é o ato administrativo
mediante o qual a autoridade outorgante faculta ao outorgado previamente ou mediante o direito de uso de recurso hídrico,
por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo ato, consideradas as legislações específicas
vigentes”.
Define que estão sujeitos à outorga:
a) a derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de água, para consumo final, inclusive
abastecimento público ou insumo de processo produtivo.
b) extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo.
c) lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua
diluição, transporte ou disposição final.
d) o uso para fins de aproveitamento de potenciais hidrelétricos.
e)
outros usos e/ou interferências, que alterem o regime, quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de
água.

Tabela 4.3.2.t – Água

Diploma legal
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Camada de ozônio
Diploma legal
Decreto
06/07/90

99.280

Propósitos, definições e principais exigências
de

Tabela 4.3.2.u – Camada de ozônio

Resolução Conama 267
de 14/09/00

Promulga a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio e o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a
Camada de Ozônio.
Contempla a íntegra da Convenção de Viena e do Protocolo de Montreal.
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Proíbe em todo território nacional, a utilização das substâncias controladas especificadas nos Anexos A e B do
Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, constantes do Anexo desta
Resolução nos sistemas, equipamentos, instalações e produtos novos, nacionais e importados.
Esta Resolução define em seu artigo 1 que fica proibida, em todo o território nacional, a utilização das
substâncias controladas especificadas nos Anexos A e B do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que
Destroem a Camada de Ozônio, constantes do Anexo desta Resolução nos sistemas, equipamentos,
instalações e produtos novos, nacionais ou importados:
a) em quaisquer produtos utilizados sob a forma aerossol, exceto para fins medicinais conforme estabelecido
no art. 4º desta Resolução.
b) equipamentos e sistemas de combate a incêndio.
c) instalações de ar condicionado central.
d) instalações frigoríficas com compressores de potência unitárias superior a 100 HP.
e) ar condicionado automotivo.
f) todos os usos como solventes.
g) refrigeradores e congeladores domésticos.
h) todos os demais equipamentos e sistemas de refrigeração.
i) espuma rígida e semi-rígida (flexível e moldada/pele integral).
j) todos os usos como esterilizantes.
O Art. 9° define que “As empresas que produzam, importem, exportem, comercializem ou utilizem as
substâncias controladas relacionadas nos Anexos do Protocolo de Montreal, ou produtos que as contenham,
especialmente no setor de serviços, em quantidade anual igual ou superior a duzentos quilogramas, deverão
estar cadastradas junto ao Ibama”
É ainda definido que “para as substâncias controladas constantes do Grupo II do Anexo A do Protocolo de
Montreal, quais sejam, Halon 1211, Halon 1301 e o dibromotetrafluoretano (Halon 2402), o cadastramento
junto ao Ibama é obrigatório para qualquer quantidade importada, exportada, comercializada ou utilizada”.
O Art. 10° define que “As empresas cadastradas devem fornecer anualmente ao Ibama, até 30 de abril de
cada ano, o inventário com os dados quantitativos relativos às substâncias controladas comercializadas e/ou
utilizadas no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do exercício imediatamente anterior ao corrente”.

Emissão de fumaça preta por veículos movidos a diesel

Tabela 4.3.2.v – Emissão de fumaça preta de veículos a diesel

Diploma legal

Propósitos, definições e principais exigências

Portaria Minter 100 de
14/07/80

Dispõe sobre a emissão de fumaça por veículos movidos a óleo diesel.
A emissão de fumaça por veículos movidos a óleo diesel, em qualquer regime de trabalho, não poderá exceder ao padrão
n.° 2 (dois), na Escala Ringelmann, quando testados em localidade situada até 500 (quinhentos) metros acima do nível do
mar, e ao padrão n.° 3 (três), na mesma escala, para localidade situada acima daquela altitude, com exceção de veículos
com circulação restrita a centros urbanos, onde o limite de emissão mesmo nesta altitude deve ser menor ou igual ao
padrão n° 2 da Escala Ringelmann.

Portaria Ibama 85 de
17/10/96

Dispõe sobre a criação e adoção de um Programa Interno de Autofiscalização da Correta Manutenção da Frota quanto a
Emissão de Fumaça Preta a toda Empresa que possuir frota própria de transporte de carga ou de passageiro.
É definido que toda empresa que possuir frota própria de transporte de carga ou de passageiro, cujos veículos sejam
movidos a óleo diesel, deverão criar e adotar um Programa Interno de Autofiscalização da Correta Manutenção da Frota
quanto a Emissão de Fumaça Preta.
O Art. 2° coloca que “Toda empresa contratante de serviços de transporte de carga ou de passageiro, através de terceiros,
será considerada co-responsável, pela correta manutenção dos veículos contratados”.
Os limites de emissão de fumaça preta a serem cumpridos por veículos movidos a óleo Diesel, em qualquer regime são:
a) menor ou igual ao padrão n° 2 da Escala Ringelmann, quando medidos em localidade situadas até 500 (quinhentos)
metros de altitude.
b) menor ou igual ao padrão n° 3 da Escala Ringelmann, quando medidos em localidade situada acima de 500
(quinhentos) metros de altitude, com exceção de veículos com circulação restrita a centros urbanos, onde o limite de
emissão mesmo nesta altitude deve ser menor ou igual ao padrão n° 2 da Escala Ringelman.
O Anexo I define diretrizes para criação de Programa Interno de Autofiscalização da Correta Manutenção de Frotas de
Veículos movidos a Diesel quanto a Emissão de Fumaça Preta.
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Ar

Tabela 4.3.2.x – Ar

Diploma legal

Propósitos, definições e principais exigências

Resolução Conama 08
de 06/12/90

Estabelece, em nível nacional, limites máximos de emissão de poluentes do ar (padrões de
emissão) para processos de combustão externa em fontes novas fixas de poluição com
potências nominais totais até 70 MW (setenta megawatts) e superiores.
É colocada a seguinte definição: “Entende-se por processo de combustão externa em fontes
fixas toda a queima de substâncias combustíveis realizada nos seguintes equipamentos:
caldeiras; geradores de vapor; centrais para a geração de energia elétrica; fornos; fornalhas;
estufas e secadores para geração e uso de energia térmica; incineradores e gaseificadores”.
São definidos os limites máximos de emissão para partículas totais e dióxido de enxofre (SO2),
expressos em peso de poluentes por poder calorífico superior do combustível e densidade
colorimétrica, consoante a classificação de usos pretendidos definida pelo Programa Nacional
da Qualidade do Ar (Pronar).
Estes limites são estabelecidos para as novas fontes fixas com potência nominal total igual ou
inferior a 70 MW (setenta megawatts), separadas para as áreas classes I, II e III. O mesmo é
definido para novas fontes fixas com potência nominal total superior a 70 MW (setenta
megawatts), considerando os mesmos tipos de áreas.
O Art. 3° define que “Para outros combustíveis, exceto óleo combustível e carvão mineral,
caberá aos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente o estabelecimento de limites máximos de
emissão para partículas totais, dióxido e enxofre e, se for o caso, outros poluentes, quando do
licenciamento ambiental do empreendimento”.
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Climatização de ambientes

Tabela 4.3.2.y – Climatização de ambientes

Diploma legal

Propósitos, definições e principais exigências

Portaria MS 3.523 de
28/08/98

Aprova o Regulamento Técnico contendo medidas básicas referentes ao procedimento de verificação visual
do estado de limpeza, remoção de sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e
eficiência de todos os componentes dos sistemas de climatização, para garantir a qualidade do ar de interiores
e prevenção de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados.
É definido que todos os sistemas de climatização devem estar em condições adequadas de limpeza,
manutenção, operação e controle, observadas as determinações, abaixo relacionadas, visando a prevenção
de riscos à saúde dos ocupantes:
a) manter limpos os componentes do sistema de climatização, tais como: bandejas, serpentinas,
umidificadores, ventiladores e dutos, de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à
saúde humana e manter a boa qualidade do ar interno.
b) utilizar, na limpeza dos componentes do sistema de climatização, produtos biodegradáveis devidamente
registrados no Ministério da Saúde para esse fim.
c) verificar periodicamente as condições físicas dos filtros e mantê-los em condições de operação. Promover
a sua substituição quando necessária.
d) restringir a utilização do compartimento onde está instalada a caixa de mistura do ar de retorno e ar de
renovação, ao uso exclusivo do sistema de climatização. É proibido conter no mesmo compartimento
materiais, produtos ou utensílios.
e) preservar a captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes externas que apresentem riscos à
saúde humana e dotá-la no mínimo de filtro classe G1(um), conforme especificações contidas em anexo
desta Portaria.
f) garantir a adequada renovação do ar de interior dos ambientes climatizados, ou seja no mínimo de 27
m3/h/pessoa.
g) descartar as sujidades sólidas, retiradas do sistema de climatização após a limpeza, acondicionadas em
sacos de material resistente e porosidade adequada, para evitar o espalhamento de partículas inaláveis.
Os proprietários, locatários e prepostos, responsáveis por sistemas de climatização com capacidade acima de
5 TR (15.000 kcal/h = 60.000 BTU/H), deverão manter um responsável técnico habilitado, com a atribuição de
implantar e manter disponível no imóvel um Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, adotado
para o sistema de climatização, conforme modelo definido em anexo a esta Portaria.
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Como já colocado, são abordados aqui apenas alguns dos diplomas legais
federais que podem ser comuns à maioria das organizações que possuem
processos produtivos, e desta forma lidam com destinações de resíduos sólidos,
lançamentos de efluentes e emissão de gases.
Certamente este tipo de levantamento deve ser em muito complementado por
qualquer organização, tendo em vista que a legislação ambiental nacional trata
temas iguais em diferentes diplomas legais, e algumas vezes inclusive repete
conteúdos, como é o caso da similaridade entre a Instrução Normativa MMA 4 de
21/06/00 e a Resolução CNRH 16 de 08/05/01, ou ainda entre a Portaria Minter 100
de 14/07/80 e a Portaria Ibama 85 de 17/10/96.
Nestas situações onde dois ou mais diplomas legais, emitidos por diferentes
órgãos, citam pontos iguais ou muito próximos, e estes pontos estão associados às
atividades desenvolvidas pela organização, todos os diplomas legais devem ser
relacionados e considerados aplicáveis.
Caso a organização seja dedicada exclusivamente à prestação de serviços,
com foco de atividades desenvolvidas em áreas somente administrativas, a
quantidade de diplomas legais aplicáveis certamente será mais reduzida.
Existem organizações que, mesmo dedicadas à prestação de serviços, ou seja,
que não possuem processos produtivos, lidam com armazenamento de produtos
e/ou execução de atividades contratadas em campo ou em suas próprias
dependências. Nesses casos, a geração de resíduos, lançamentos de efluentes e
emissões de gases devem ser considerados quanto aos diplomas legais associados,
mesmo que tais atividades sejam desenvolvidas nas dependências do cliente ou em
outros locais.
É fundamental também considerar que alguns diplomas legais podem ser
aplicáveis desde que incidam sobre atividades contratadas pela organização junto a
fornecedores. Como exemplo, uma organização que elabore produtos químicos, e
que contrate uma transportadora para o transporte de seus produtos ao destino,
deve considerar aplicáveis os seguintes diplomas legais:
•

Resolução Contran 404 de 11/09/68, que classifica a periculosidade das
mercadorias a serem transportadas por veículos automotores.
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Os produtos são divididos em nove classes sendo: (i) explosivos, (ii) gases,
(iii) líquidos inflamáveis, (iv) sólidos ou substâncias inflamáveis, (v)
substâncias oxidáveis, (vi) substâncias venenosas, (vii) substâncias
radioativas, (viii) corrosivos e (ix) substâncias mistas perigosas.
Em um anexo são apresentados os principais produtos associados a cada
uma das classes.
Apresenta

em

anexo

um

modelo

para

o

Certificado

para

Despacho/Embarque de Cargas Perigosas, sem, entretanto definir o real
propósito deste documento (quem deve elaborar, a quem deve ser
encaminhado este documento, dentre outras informações).
•

Decreto 96.044 de 18/05/88, que aprova o Regulamento para o Transporte
Rodoviário de Produtos Perigosos.
O referido Regulamento faz parte integrante desse Decreto e define, dentre
outras coisas que “Durante as operações de carga, transporte, descarga,
transbordo, limpeza e descontaminação os veículos e equipamentos
utilizados no transporte de produtos perigosos deverão portar rótulos de
risco e painéis de segurança específicos, de acordo com as NBR 7500 e
NBR 8286”.
O Art. 3° estabelece a necessidade de porte do kit de emergência e o Art.
15° define que “O condutor de veículo utilizado no transporte de produto
perigoso, além das qualificações e habilitações previstas na legislação de
trânsito, deverá receber treinamento específico, segundo programa a ser
aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por proposta do
Ministério dos Transportes”.
O Art. 22° define a documentação mínima que deve acompanhar cada
viagem com transporte de produtos perigosos, constando de Certificado de
Capacitação para o Transporte de Produtos Perigosos a Granel, documento
fiscal do produto transportado e Ficha de Emergência e Envelope para o
Transporte, emitidos pelo expedidor, de acordo com as NBR 7503, NBR
7504 e NBR 8285.
Além destes pontos chaves, esse Decreto contempla diversas outras
informações relevantes sobre as atitudes e cuidados que o condutor do
veículo com produtos perigosos deve adotar para garantir a máxima
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proteção e integridade ao deslocamento, inclusive quanto ao atendimento
em caso de emergências.
A Capítulo IV do Regulamento estabelece deveres, obrigações e
responsabilidades que devem incidir sobre todas as partes envolvidas no
transporte de produtos perigosos, inclusive em relação a quem contrata
esse transporte.
•

Portaria INMETRO 110 de 26/05/94, que estabelece requisitos a serem
satisfeitos por veículos e equipamentos utilizados no transporte rodoviário
de produtos perigosos.
Essa Portaria define elementos básicos de conservação para os veículos
que transportam produtos perigosos e obriga o porte da primeira via original
do Certificado de Capacitação para o Transporte Rodoviário de Produtos
Perigosos, emitido pelo INMETRO ou por entidade credenciada, dentro do
prazo de validade e condizente com a natureza dos produtos transportados.

•

Portaria ANTT 420 de 12/02/04, que aprova as Instruções Complementares
ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.
Essa Portaria classifica os produtos perigosos da seguinte forma: (i) classe
1 – explosivos, (ii) classe 2 – gases, (iii) classe 3 – líquidos inflamáveis, (iv)
sólidos inflamáveis, substâncias sujeitos a combustão espontânea e
substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis, (v)
substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos, (vi) substâncias tóxicas e
substâncias infectantes, (vii) materiais radioativos, (viii) substâncias
corrosivas e (ix) substâncias e artigos perigosos diversos.
São discriminados os produtos perigosos que se enquadram em cada uma
das categorias referenciadas.

De forma complementar, alguns fornecedores podem necessitar de licenças ou
outros tipos de autorizações requeridos por diplomas legais associados às
atividades exercidas pelo fornecedor, por sua vez contratadas pela organização.
A organização contratante deve requerer comprovação desse fornecedor
quanto à existência dessas licenças ou outros tipos de autorizações, devidamente
válidas.
Como um exemplo, se uma organização que possui um sistema de gestão
ambiental constituído contrata um fornecedor para fornecer areia, deve no mínimo
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requerer deste fornecedor a evidência de que a extração na origem desta areia está
devidamente autorizada pelo órgão federal, estadual ou municipal competente, por
meio de uma licença ou documento similar, conforme requisitos de diplomas legais
federais, estaduais e/ou municipais associados ao local da extração do recurso.
A seguir são colocados alguns comentários adicionais a outros diplomas legais
federais comuns para muitas organizações, porém não citados nas Tabelas
anteriores separadas por temas.
Em relação ao tema “água”, está estabelecido o Decreto 24.643 de 10/07/34,
que decreta o Código de Águas, sendo este aplicável também à imensa maioria das
organizações.
Dado o ano em que foi criado, esse Decreto praticamente nada esclarece
sobre questões de poluição ambiental de recursos hídricos, pouco relevante na
ocasião, limitando-se mais a abordar direitos à propriedade e ao uso destes
recursos, procurando separar aquilo que seja de uso comum ou particular.
O Art. 96° desse Decreto define que “O dono de qualquer terreno poderá
apropriar-se por meio de poços, galerias, etc., das águas que existam debaixo da
superfície de seu prédio, contanto que não prejudique aproveitamentos existentes
nem derive ou desvie de seu curso natural águas públicas dominicais, públicas de
uso comum ou particulares”.
Este ponto conflita com a necessidade de outorga para o uso de recursos
hídricos subterrâneos, como define, por exemplo, a Resolução CNRH 16 de
08/05/01.
De forma complementar, a Lei 1.413 de 14/08/75 que “Dispõe sobre o controle
da poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais” define que “As
indústrias instaladas ou a se instalarem em território nacional são obrigadas a
promover as medidas necessárias a prevenir ou corrigir os inconvenientes e
prejuízos da poluição e da contaminação do meio ambiente”.
Este diploma legal é aplicável a qualquer organização que tenha atividades
produtivas, apesar da condição genérica de seu conteúdo.
O Decreto 76.389 de 03/10/75 que “Dispõe sobre as medidas de prevenção e
controle da poluição industrial de que trata o Decreto-Lei Nº 1.413” também é por
decorrência aplicável a estas mesmas organizações. Este Decreto define que se
considera “poluição industrial qualquer alteração das propriedades físicas, químicas
ou biológicas do meio-ambiente, causadas por qualquer forma de energia ou de
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substância sólida, líquida ou gasosa, ou combinação de elementos despejados pelas
indústrias, em níveis capazes, direta ou indiretamente, de:
•

prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

•

criar condições adversas às atividades sociais e econômicas;

•

ocasionar danos relevantes à flora, à fauna e a outros recursos naturais”.

Adicionalmente, a Lei 1.413 estabelece que “Nas áreas críticas, será adotado
esquema de zoneamento urbano, objetivando, inclusive, para as situações
existentes, viabilizar alternativa adequada de nova localização, nos casos mais
graves, assim como, em geral estabelecer prazos razoáveis para a instalação dos
equipamentos de controle da poluição” e o Decreto 76.389 define quais são as áreas
críticas de poluição no Brasil, de acordo com o II Plano Nacional de
Desenvolvimento. Estas são questões referentes ao poder público, que não são de
responsabilidade primária das organizações, porém devem ser consideradas quando
da instalação de empreendimentos industriais.
Quanto à camada de ozônio, a Portaria Ibama 29 de 02/05/95 que “Determina
que toda empresa que produza, importe, exporte, utilize ou comercialize as
substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal e produtos que contenham,
deverá cadastrar-se junto ao Ibama, nos prazos e conforme o formulário que
especifica”, define a necessidade que “Toda empresa que produza, importe, exporte,
comercialize ou utilize substâncias controladas, em quantidade superior a 1 (uma)
tonelada anual, deve, além de estar cadastrada junto ao Ibama, enviar anualmente a
este Instituto seus dados quantitativos em relação a cada uma das substâncias”.
Dada a quantidade anual envolvida, isto limita bastante o número de
organizações para as quais este diploma legal seria aplicável.
A Resolução Conama 251 de 07/01/99 estabelece os critérios, procedimentos e
limites máximos de opacidade da emissão de escapamento para avaliação do
estado de manutenção dos veículos automotores do ciclo Diesel, em uso no território
nacional, a serem utilizados em programas de I/M.
No entanto, o Art. 6° define que “O controle dos níveis de opacidade dos
veículos automotores do ciclo Diesel em uso é de responsabilidade dos órgãos
ambientais dos Estados e Municípios e órgãos a eles conveniados”. Cabe à
organização garantir que os veículos de sua propriedade atendam aos limites de
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opacidade estabelecidos nesta Resolução 251 e na Resolução Conama 16 de
13/12/95.
A Resolução Conama 275 de 25/04/01 estabelece o código de cores para os
diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e
transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.
Essa Resolução não possui caráter obrigatório, tendo em vista que em seu Art.
2° é colocado que “Fica recomendada a adoção de referido código de cores para
programas de coleta seletiva estabelecidos pela iniciativa privada, cooperativas,
escolas,

igrejas,

organizações

não-governamentais

e

demais

entidades

interessadas”.
As cores recomendadas para um programa de coleta seletiva são:
•

azul: papel/papelão;

•

vermelho: plástico;

•

verde: vidro;

•

amarelo: metal;

•

preto: madeira;

•

laranja: resíduos perigosos;

•

branco: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde;

•

roxo: resíduos radioativos;

•

marrom: resíduos orgânicos;

•

cinza: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não
passível de separação.

O processo de licenciamento é regido por diversos diplomas legais, a seguir
discriminados.
A Resolução Conama 01 de 23/01/86 dispõe sobre a elaboração do EIA/Rima.
A aplicação desta Resolução cabe apenas a atividades modificadoras do meio
ambiente tais como:
•

estradas de rodagem com 2 (duas) ou mais faixas de rolamento;

•

ferrovias;

•

portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;

•

aeroportos;
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•

oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de
esgotos sanitários;

•

linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 Kw;

•

obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como:
barragem para quaisquer fins hidrelétricos acima de 10 MW, de
saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem
e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras,
transposição de bacias, diques;

•

extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);

•

extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de
Mineração;

•

aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou
perigosos;

•

usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia
primária, acima de 10 MW;

•

complexo

e

unidades

industriais

e

agro-industriais

(petroquímicos,

siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo
de recursos hidróbios);
•

distritos industriais e zonas estritamente industriais – ZEI;

•

exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100
hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos
percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental;

•

projetos urbanísticos, acima de 100 ha (cem hectares) ou em áreas
consideradas de relevante interesse ambiental a critério da Sema e dos
órgãos municipais e estaduais competentes;

•

qualquer atividade que utilize carvão vegetal, derivados ou produtos
similares, em quantidade superior a dez toneladas por dia;

•

projetos Agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 ha, ou
menores, neste caso, quando se tratar de áreas significativas em termos
percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas
Áreas de Proteção Ambiental;

•

nos casos de empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio
espeleológico nacional.
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Desta forma, nem todas as organizações demonstrarão os documentos
EIA/Rima como parte de seu sistema de gestão ambiental, desde que não se
enquadrem nos pontos anteriores.
A Resolução Conama 237 de 19/12/97 dispõe sobre o licenciamento ambiental,
este sim aplicável à imensa maioria das organizações, salvo aquelas que tenham
mínima interação com o meio ambiente.
As seguintes definições são dadas nesta Resolução:
•

“Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas
que,

sob

qualquer

forma,

possam

causar

degradação

ambiental,

considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas
aplicáveis ao caso”;
•

“Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle
ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física
ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou
atividades utilizadores dos recursos ambientais consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam
causar degradação ambiental”.

Em um anexo dessa Resolução estão definidos os empreendimentos e as
atividades que estão sujeitas ao licenciamento ambiental.
A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva
ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio (conforme
definido na Resolução Conama 01 de 23/01/86) dependerá de prévio estudo de
impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente
(EIA/Rima), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências
públicas, quando couber de acordo com a regulamentação.
O processo de licenciamento é dividido da seguinte forma, conforme definido
nessa Resolução:
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•

Licença Prévia (LP) – concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção,
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e
condicionantes

a

serem

atendidos

nas

próximas

fases

de

sua

implementação;
•

Licença de Instalação (LI) – autoriza a instalação do empreendimento ou
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos,
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle
ambiental

e

demais

condicionantes,

da

qual

constituem

motivo

determinante;
•

Licença de Operação (LO) – autoriza a operação da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta
das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e
condicionantes determinados para a operação.

Os prazos de validade para cada tipo de licença deverão ser estabelecidos
pelo órgão ambiental competente, ressalvados os seguintes pontos constantes desta
Resolução:
•

O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o
estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e
projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser
superior a 5 (cinco) anos;

•

O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o
cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo
ser superior a 6 (seis) anos;

•

O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os
planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no
máximo, 10 (dez) anos.

A Instrução Normativa Ibama 10, de 17/08/01, obriga a inscrição no Cadastro
Técnico Federal das pessoas físicas e jurídicas que se dedicam à consultoria técnica
relacionada a questões ambientais e à indústria e comércio de equipamentos,
aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividade efetiva, ou
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potencialmente poluidora e as que se dedicam a atividades potencialmente
poluidoras e/ou extração, produção, transporte e comercialização de produtos
potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos
da fauna e flora.
Os Anexos I e II desta Instrução Normativa definem os tipos de organizações
que são obrigadas a inscrição no Cadastro Técnico Federal, conforme Art. 17,
incisos I e II, da Lei 6.938, de 31/08/81.
No Art. 2° é colocado que “O sujeito passivo da Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental – TCFA que exerça as atividades previstas no Art. 17-C, da
Lei 6.938, de 1981 é obrigado a entregar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, até 31 de março de cada ano o
Relatório Anual de Atividades exercidas no ano anterior”.
O Relatório Anual de Atividades deve ser feito pelos tipos de organizações
constantes do Anexo II dessa Instrução Normativa.
No Art. 5° é colocado que “A efetivação da inscrição no Cadastro Técnico
Federal dar-se-á com a emissão pelo Ibama do "Certificado de Registro", em modelo
próprio, com validade até 31 de março do ano subseqüente, após a apresentação do
Relatório Anual de Atividades”.
Como já disposto, além dos diplomas legais ambientais emitidos no país onde
a organização se localiza, também devem ser considerados, na devida extensão de
sua aplicabilidade, os diplomas do direito internacional do meio ambiente, que
representa um conjunto de atos internacionais multilaterais, constituído por regras do
direito internacional que visam a preservação do meio ambiente.
Tais atos internacionais, conhecidos normalmente como tratados, podem ser
genéricos ou específicos, ou ainda em termos de abrangência de aplicação podem
ser globais, regionais, sub-regionais ou bilaterais.
Estes atos também podem possuir diferentes termos de denominação, que são
usados nas coleções de tratados das Nações Unidas, estabelecendo regras e
obrigações entre Estados (neste caso, como tratamos de direito internacional do
meio ambiente, o termo Estado se refere ao país).
Alguns dos termos usados para estes atos são: (i) Modus Vivendi, (ii) Tratados,
(iii) Acordos, (iv) Convenções, (v) Cartas, (vi) Exchange of Notes, (vii) Protocolos,
(viii) Estatutos, (ix) Declarações e (x) Memoranda of Understanding. A seguir são
apresentadas as definições para alguns destes termos:
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•

Tratado: Tem sido regularmente usado como um termo genérico para todos
os instrumentos formais, governados por leis internacionais, celebrados
entre

Estados

ou

entidades

internacionais,

independente

de

sua

designação. Alguns exemplos são os Tratados de Paz, Tratados de
Extradição e Tratados de Amizade, Comércio e Cooperação;
•

Acordo: É usualmente menos formal e aborda temas mais específicos que
um Tratado. Existe a tendência de utilizar o termo Acordo para tratados
bilaterais ou tratados multilaterais restritos. Também é empregado para
instrumentos de características técnicos ou administrativas, que são
assinados por representantes de departamentos de governos, mas não são
sujeitos a ratificação. Acordos tipicamente abordam temas econômicos,
culturais, científicos ou de cooperação técnica;

•

Convenção: De forma geral, possui a mesma definição que um Tratado.
Atualmente o termo Convenção tem sido usado para tratados multilaterais
envolvendo um grande número de partes. Convenções são normalmente
abertas para a participação da comunidade internacional como um todo, ou
por um grande número de Estados. Usualmente, instrumentos negociados
sob a coordenação de uma organização internacional são entitulados
Convenções (Convenção da Diversidade Biológica de 1992, Convenção de
Viena sobre a Lei dos Tratados de 1969, etc). O mesmo acontece com
instrumentos adotados por um órgão de uma organização internacional
(Convenção da OIT sobre Remuneração Igual para Homens e Mulheres de
1951 adotada pela Conferência Internacional do Trabalho ou a Convenção
dos Direitos da Criança de 1989, adotada pela Assembléia Geral da
Organização das Nações Unidas (ONU));

•

Carta: O termo é usado para instrumentos formais e solenes. O termo por si
só nos lembra a Magna Carta de 1215. Exemplos recentes são a Carta das
Nações Unidas de 1945 e a Carta da Organização dos Estados Americanos
de 1952;

•

Protocolo: O termo é usado para acordos menos formais que Tratados ou
Convenções. Um Protocolo pode tratar da interpretação de cláusulas
particulares de um Tratado, de cláusulas não inseridas em um Tratado ou
ainda da regulação de matérias técnicas. A ratificação de um Tratado
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normalmente envolverá a ratificação de um Protocolo. Um Protocolo pode
ainda estabelecer direitos e obrigações adicionais a um Tratado, ficando
sujeito a ratificações independentes, uma vez que nem todas as partes
podem concordar com as inclusões feitas. Um Protocolo baseado em um
Tratado que aborda um tema geral, é um instrumento que especifica
obrigações para a implementação dos objetivos gerais definidos. Alguns
Protocolos asseguram formas mais simplificadas e diretas de tratamento de
alguns processos e têm sido usados particularmente no campo do direito
internacional. Um exemplo é o Protocolo de Montreal para Substâncias que
Destroem a Camada de Ozônio de 1987, adotado com base na Convenção
de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio de 1985;
•

Declaração: O termo é utilizado para vários instrumentos e freqüentemente
indica que as partes não possuem a intenção de criar obrigações legais,
mas meramente declarar determinadas aspirações. Um exemplo é a
Declaração do Rio de 1992. Declarações podem ser tratadas de uma forma
geral como uma intenção de transformar o tema em uma lei internacional.
Desta forma é fundamental estabelecer em cada caso qual é a intenção das
partes. Alguns instrumentos entitulados Declarações não tiveram a intenção
original de ter força legal, porém seu uso começou a ganhar visibilidade e
estes possuem influência em decisões legais, como é o caso da Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948.

No que se refere a estes termos, a Convenção de Viena sobre Direito dos
Tratados, assinada em 1969, por iniciativa da Assembléia das Nações Unidas,
disciplinou a nomenclatura dos termos utilizados nos atos internacionais, bilaterais
ou multilaterais, adotados entre Estados.
Nesta Convenção, está definido que “Tratado significa um acordo internacional
celebrado entre Estados, em forma escrita e regido pelo Direito Internacional, que
conste, ou de um instrumento único ou de dois ou mais instrumentos conexos,
qualquer que seja sua denominação”. Assim sendo, qualquer que seja o termo
adotado, o ato será considerado como um Tratado, pelo conteúdo desta Convenção.
Em 1986, outra Convenção de Viena entendeu a definição de Tratado para
incluir acordos internacionais envolvendo organizações como partes.
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A seguir são apresentados alguns dos instrumentos usados para a
formalização do fato que um Estado aceitou as condições existentes no Tratado,
passando a adotar as práticas ali definidas.
Os instrumentos aceitação e aprovação possuem o mesmo efeito legal da
ratificação, e conseqüentemente expressam o consentimento de um Estado com os
termos de um Tratado. Na prática, em alguns Estados, aceitação e aprovação têm
sido usados no lugar de ratificação quando, a nível nacional, leis constitucionais não
requerem que um Tratado seja ratificado pelo comando do Estado.
Adesão (ou Acessão) é o ato através do qual um Estado aceita oferecer a
oportunidade de ser parte de um Tratado já negociado e assinado por outros
Estados, e possui o mesmo efeito legal da ratificação. Normalmente ocorre após o
Tratado ter entrado em vigor. A Secretaria Geral da ONU, em sua função de
depositária, pode aceitar adesões para algumas Convenções antes de estas
entrarem em vigor, a depender do que está previsto no próprio Tratado.
Ratificação define o ato internacional por meio do qual um Estado indica seu
consentimento com os termos de um Tratado. Em caso de tratados bilaterais, a
ratificação é usualmente acompanhada da troca de determinados instrumentos, ao
passo que no caso de tratados multilaterais o procedimento usual é depositar a
coleção de ratificações de todos os Estados, informando a todos sobre a situação. A
instituição da ratificação garante aos Estados o tempo necessário para as requeridas
aprovações a nível doméstico e para que a legislação interna tenha os devidos
efeitos para o Tratado.
Normalmente, um Tratado define a data de sua entrada em vigor. Quando esta
data não for definida, a entrada em vigor é estabelecida quando:
•

todos os Estados associados ao Tratado tiverem consentido com seus
termos;

•

na data da última assinatura ou na troca de instrumentos de ratificação ou
notificação, em caso de tratados bilaterais;

•

um determinado número de Estados expressarem seu consentimento, em
caso de tratados multilaterais;

•

existirem determinadas exigências adicionais, como as de que algumas
categorias

de

consentimento;

Estados

estejam

dentre

os

que

apresentaram

o
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•

estiver estabelecido um período adicional de tempo após o número
requerido

de

Estados

tenha

expressado

seu

consentimento

ou

determinadas condições tenham sido satisfeitas.Neste contexto, cabe
também ressaltar a existência de duas figuras no Direito Internacional do Meio
Ambiente que são os executive agreements e gentlemen’s agreements.
Os executive agreements representam um tratado internacional que, para sua
entrada em vigor, não é necessária a ratificação dos Estados que os assinaram. Em
geral, a vigência é imediata na assinatura ou em curto espaço de tempo após. Estes
executive agreements podem ser usados em casos onde o tema exija o emprego de
maior urgência na implementação, ou ainda em casos onde a decisão pela
implementação fique apenas com o Poder Executivo, não necessitando de
aprovações do Poder Legislativo no Estado, principalmente em temas de extremo
cunho técnico.
Os gentlemen’s agreements representam um estágio anterior a um tratado
formalizado, onde as partes congelam as suas intenções em um dado momento,
firmando um compromisso de natureza moral, que pavimenta o caminho para um
entendimento futuro em questões de naturezas mais polêmicas e complexas.
Em termos de Brasil (conforme Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva, 2002,
Prefácio da 2ª edição, p.xvii), “o fato de um Tratado ambiental internacional ter sido
aprovado pelo Congresso Nacional, ratificado internacionalmente e promulgado pelo
Presidente da República faz com que o Tratado passe a integrar o ordenamento
jurídico nacional, internalizado segundo o processo legislativo instituído pela
Constituição Federal”.
Como complemento de informação, a expressão soft law é por muitas vezes
utilizada em relação aos atos internacionais do direito ambiental, com o objetivo de
caracterizar Tratados ambientais com conteúdo vago e ausente de maior clareza,
permitindo interpretações dúbias e difusas.
Estas condições por vezes são propositais, onde estejam em voga temas ainda
não totalmente dominados, ou ainda cercados de opiniões polêmicas e/ou
emocionais. Nestes casos o Tratado ambiental demarca limites extremos, de forma
a catalisar a formação de uma consciência geral em relação ao tema, para que,
principalmente com o posterior conhecimento técnico e científico advindo do
aprofundamento das discussões, seja possível a comunidade internacional
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estabelecer Tratados com maior grau de objetividades, ou ainda o próprio Estado
estabelecer diplomas legais próprios também mais objetivos.
Assim sendo, uma organização deve considerar como aplicável, na devida
dimensão da associação com suas atividades, qualquer Tratado ambiental
internacional que tenha sido: (i) ratificado pelo Brasil ou (ii) aceito formalmente pela
própria organização ou por uma associação da qual ela seja parte integrante.
Alguns exemplos nesse sentido foram dados no desenvolvimento deste item,
conforme os seguintes comentários:
•

o Decreto 126 de 22/05/91, citado no caso do amianto, que promulga a
Convenção nº 162, da OIT sobre a utilização do asbesto com segurança;

•

o Decreto 99.280 de 06/07/90, citado no caso da camada de ozônio, que
promulga a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio e
o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de
Ozônio.

Além dos diplomas legais até agora citados, a organização deve verificar a
existência de outros requisitos extrajudiciais que possam ter sido por ela subscritos,
tornando-se desta forma também aplicáveis.
Conforme o documento “Interpretação NBR ISO 14001, Revisão 06, Abril
2002”, emitido pelo CB-38/SC-01/Grupo de Interpretação, que se constitui em uma
série de perguntas e respostas para as questões mais comuns feitas acerca de
sistemas de gestão ambientais fundamentados na ISO 14001, a resposta de como
deve ser entendida esta questão é colocada a seguir.
Questão: “Compromissos com terceiros (clientes, financiadores) se encaixam
na categoria ‘e outros requisitos por ela subscritos’ ”?
Resposta do CB-38: “Requisitos subscritos são entendidos tradicionalmente
como Atuação Responsável, Carta CCI, contratos com Fundos de Financiamento
(BNDES, IFC), contratos com clientes (ex.: retorno de embalagens)”.
Com base neste conceito, uma organização do setor químico que seja
signatária do Programa Atuação Responsável ®, adotado pela Abiquim em 1992,
deve considerar os requisitos desse programa como aplicáveis, demonstrando o seu
cumprimento integral.
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O mesmo vale, por exemplo, para uma organização que atue em serviços de
logística para produtos químicos e que tenha implementado os requisitos do Sistema
de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade (SASSMAQ), da
Abiquim.
Vale também o conceito para uma organização que distribua produtos químicos
e que tenha assinado o compromisso formal para implementação dos princípios do
Processo Distribuição Responsável (Prodir) da Associação Brasileira do Comércio
de Produtos Químicos (Associquim).
Estes são apenas alguns exemplos de outros requisitos que uma organização
deva cumprir, caso tenha assumido compromisso formal em relação a estes, além
dos diplomas legais que naturalmente também são aplicáveis a esta.
Com base em todas estas informações, fica evidente que o levantamento da
legislação e de outros requisitos aplicáveis a uma organização é uma tarefa árdua
no início, principalmente quando se tratar de uma novidade para a organização.
Após a conclusão do levantamento inicial, o trabalho consiste em manter
continuamente atualizado o levantamento, considerando os novos diplomas legais
emitidos associados aos temas aplicáveis à organização e considerando também a
revogação de diplomas legais tornados obsoletos, tendo em vista que o dinamismo
de alterações dos diplomas legais é muito maior que para os outros requisitos que
uma organização tenha se tornado signatária.
A análise da aplicabilidade para uma organização dos diplomas legais
ambientais existentes deve ser evidenciada de alguma maneira por essa mesma
organização. Pela breve descrição feita desses poucos diplomas legais federais
aplicáveis à maioria das organizações, fica evidente que existem:
•

diplomas legais que são integralmente aplicáveis a uma organização, com
um texto em que todos ou a maioria dos artigos tenham relação com suas
atividades;

•

diplomas legais que são parcialmente aplicáveis a uma organização, com
um texto em que apenas uma pequena parte dos artigos tenham relação
com as suas atividades;

•

diplomas legais que hoje podem não ser aplicáveis, pela não existência até
o momento de um determinado fato, mas que não podem ser
desconsiderados visto que um dia podem vir a diretamente ser aplicáveis;
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•

diplomas legais que apresentam textos bastante genéricos, com atribuições
difusas de responsabilidades entre a iniciativa privada e o Poder Público;

•

diplomas legais que apresentam atribuições claras a serem demonstradas
por uma organização, em termos de necessidades de medições,
necessidades de obtenções de licenças ou outras formas de autorizações
para algo, necessidades de treinamentos, necessidades de demonstrações
de documentos periódicos a órgãos do Poder Público, dentre outras
possibilidades.

Neste universo de possibilidades, cabe à organização levantar todos estes
tipos de diplomas legais e realizar uma análise consistente de aplicabilidade destes.
É recomendável a adoção de uma planilha que contemple todos os diplomas legais
considerados aplicáveis, com as respectivas análises.
Um possível modelo de planilha é apresentado no Apêndice 3, onde neste caso
pode ser feita a classificação de cada diploma legal associado à organização quanto
à aplicação e abrangência. A aplicação é dividida em direta ou indireta, sendo que:
•

direta: quando o diploma legal é aplicável diretamente para a organização,
ou seja, o conteúdo do mesmo se refere a atividades exercidas pela
organização e pelas quais ela possui controle.
Como um exemplo, se a organização possui frota própria de veículos
movidos a diesel, a Portaria Minter 100 de 14/07/80 e a Portaria Ibama 85
de 17/10/96 são de aplicação direta pela organização, que deve cumprir
com todos os requisitos que lhe cabem.

•

indireta: quando o diploma legal é aplicável diretamente a fornecedores
e/ou terceiros contratados pela organização, e esta última deve garantir que
tais diplomas sejam cumpridos pelos contratados.
Nesse caso podem ser de aplicação indireta os mesmos diplomas legais
citados anteriormente, desde que o fornecedor e/ou terceiro possua ou subcontrate veículos movidos a diesel e os utilize para prestação de serviços à
organização.
A organização pode ela própria avaliar a densidade colorimétrica da
emissão da fumaça preta dos veículos a diesel de propriedade de
fornecedores e/ou terceiros que adentrem em suas dependências, por meio
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do uso da Escala Ringelmann, ou pode ainda solicitar laudos emitidos por
estes mesmos fornecedores e/ou terceiros.
Assim sendo, um mesmo diploma legal pode ter aplicação direta e indireta
ao mesmo tempo.

A abrangência é dividida em atual e informação, sendo que:

a)

atual: quando todo o conteúdo ou parcela do diploma legal é aplicável no
momento atual para a organização, ou para o fornecedor e/ou terceiro, em
função das atividades em curso.
Além dos mesmos diplomas legais já citados associados com a emissão de
fumaça preta por veículos movidos à diesel, que no exemplo possuem
abrangência atual tanto para a organização quanto para os fornecedores
e/ou terceiros, pode ser um outro exemplo a Resolução Conama 01 de
14/09/90, para organizações que possuam processos industriais.
Cabe ressaltar que a grande maioria dos diplomas legal possui conteúdos
que abordam em parte atribuições a serem desenvolvidas por órgãos e
mecanismos do Poder Público e em parte atribuições que cabem à iniciativa
privada.
Por esse motivo é colocado que todo o conteúdo ou parcela do diploma
legal pode ser aplicável a uma organização.

b)

informação: quando o diploma legal possui caráter informativo para a
organização, ou seja, não existe no momento atual nenhuma demanda para
que alguma parcela de seu conteúdo seja aplicada para a organização,
porém não pode ser desconsiderada a possibilidade de um vir a sê-lo.
Como um exemplo, podem ser considerados dois diplomas legais, que são:

9Lei

4.717 de 29/06/65, que regula a ação popular. Segundo esse

diploma legal, qualquer cidadão pode ser parte legítima para pleitear a
anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio
público.
Considera-se como patrimônio público os bens e direitos de valor
econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Este contexto pode
conter uma questão ambiental,
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9Lei

7.347 de 24/07/85 que disciplina a ação civil pública de

responsabilidade

por

danos

causados

ao

meio

ambiente,

ao

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico.

Estes dois diplomas legais podem ser considerados apenas como
informação, tendo em vista que qualquer organização pode ser objeto,
como ré, de uma ação popular ou ação civil pública por motivação
ambiental.
Assim sendo, mesmo que a organização nunca tenha sido acionada por
nenhum destes dois tipos de ações, é fundamental que estes dois diplomas
legais sejam considerados aplicáveis.
Essa classificação quanto à aplicação e abrangência não é obrigatória, porém
pode auxiliar na caracterização e reconhecimento dos elementos dos diplomas
legais ambientais que devem de fato ser cumpridos pela organização.
Desta forma, esta proposta de classificação tem o propósito apenas de servir
como um ordenamento e ao mesmo tempo como elemento direcionador de
prioridades principalmente durante o processo de implementação de um sistema de
gestão ambiental.
Um outro ponto importante no levantamento das legislações é a consideração
ou não de determinados diplomas legais elaborados apenas para modificar parcela
do conteúdo de outros, como é a prática no Brasil.
Como exemplo pode ser citada a série de medidas provisórias demonstradas
na Tabela 4.3.2.z, que acrescentam dispositivos à Lei 9.605 de 12/02/98.
Medida Provisória
Data
1.710
07/08/98
1.710-1 a 1.710-10
08/09/98 a 20/05/99
1.874-12 a 1.874-16
29/06/99 a 22/10/99
1.949-18 a 1.949-30
09/12/99 a 16/11/00
2.073-32 a 2.073-37
27/12/00 a 17/05/01
2.163-39 a 2.163-41
28/06/01 a 23/08/01
Tabela 4.3.2.z – Medidas provisórias

Como todas as inclusões e modificações ditadas por esta série de medidas
provisórias foram incorporadas à Lei 9.605, e a organização dispõe sempre do texto
mais atualizado de cada diploma legal, não se faz necessário levantamento de todas
estas medidas provisórias como diplomas legais aplicáveis.
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Um outro exemplo neste sentido é a Lei 10.165 de 27/12/00, que altera a Lei
6.938 de 31/08/81, incluindo a necessidade do envio anual do relatório de atividades
exercidas no ano anterior, e incluindo também a classificação das organizações no
anexo VIII da referida Lei.
Como a alteração efetuada pela Lei 10.165 já está incorporada no texto atual
da Lei 6.938, apesar dessa Lei sempre permanecer com a data de publicação e
promulgação de 31/08/81, da mesma forma não se faz necessária a inclusão da
primeira na planilha de levantamento de legislações ambientais aplicáveis, tendo em
vista que isto promoverá a inclusão de uma série de diplomas legais que somente
servirão para inflar a relação de legislações, sem agregar qualquer valor ao sistema
de gestão ambiental da organização.
Também deve ser feita a consideração de quais normas regulamentadoras da
Portaria 3.214/78 devem ser incorporadas ao levantamento de legislações
ambientais aplicáveis.
Conforme já colocado, algumas normas regulamentadoras podem ser
consideradas no levantamento de legislação ambiental somente nos casos em que
estas estejam diretamente relacionadas com aspectos e impactos ambientais
emergenciais, como no caso da NR-13 (Caldeiras e vasos sob pressão) e da NR-20
(Líquidos combustíveis e inflamáveis).
Conforme o documento “Interpretação NBR ISO 14001, Revisão 06, Abril
2002”,

emitido

pelo

CB-38/SC-01/Grupo

de

Interpretação,

já

citado,

são

reproduzidas a seguir algumas referentes às delimitações entre o ocupacional e o
ambiental.
Questão: “Quais os limites entre aspectos relativos ao meio ambiente e à
segurança”?
Resposta do CB-38: “Com relação à delimitação das fronteiras dos aspectos
relativos ao Meio Ambiente e à Segurança, aqueles normalmente restritos ao limite
da propriedade e regidos pela legislação específica de SSO podem não ser
considerados no âmbito do SGA”.
Questão: “O que é uma legislação aplicável aos aspectos ambientais de suas
atividades, produtos e serviços? A Constituição Federal se encaixa neste conceito?
e a Política Nacional de Meio Ambiente? e a Licença de Operação? Apenas
requisitos legais ambientais devem ser cobrados ou aqueles que aplicáveis a
aspectos ambientais (i.e. NR 13)”?
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Resposta do CB-38: “Todos os requisitos legais (não está restrito aos requisitos
originados pelos órgãos do Sisnama) que influenciem a operação e/ou levam a
controles/monitoramentos de aspectos e impactos ambientais são considerados
aplicáveis aos aspectos ambientais das atividades, produtos e serviços da
organização. São também considerados aplicáveis os requisitos legais que definem
ações administrativas, tais como obtenção/publicação de licenças, outorgas,
cadastros e autorizações”.
“Licenças ambientais, quando exigidas, são documentos básicos e aplicáveis.
Nos casos de dúvida quanto à exigibilidade, a consulta ao órgão ambiental
competente, por parte da organização que está implementando seu SGA, é
condicionante. É necessária a obtenção da Licença, para obter uma certificação
ambiental, o protocolo de entrada no órgão ambiental só será válido em renovações.
Acordos com Ministério Público são também requisitos legais”.
Como visto, as respostas são de cunho bastante vago e dão brechas a
diferentes interpretações, no que tange às interfaces entre o dito ambiental e o
ocupacional.
Desta forma, acaba ficando para decisão exclusiva da organização a
incorporação das normas regulamentadoras como parte de seu levantamento de
legislações aplicáveis.
Uma norma regulamentadora que tipicamente é considerada em um sistema de
gestão ambiental é a NR-13 (Caldeiras e Vasos de Pressão), que aborda uma série
de ações e documentações que uma organização que possua caldeiras e/ou vasos
sob pressão, inseridos em determinadas classificações constantes desta norma
regulamentadora, deve necessariamente cumprir.
A falta de atendimento aos requisitos da NR-13 eleva o grau de risco de
explosão de uma caldeira ou vaso sob pressão, o que está diretamente associado
com aspectos e impactos ambientais emergenciais, certamente significativos pela
simples gravidade das conseqüências geradas (tanto do ponto de vista ocupacional
– no que tange às possibilidades de ferimentos e/ou óbitos em seres humanos que
atuem profissionalmente no elemento sinistrado, tanto do ponto de vista ambiental –
no que tange aos impactos ambientais adversos gerados na eventualidade de uma
explosão e conseqüente incêndio).
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Por esta mesma linha de raciocínio, cabe questionar porquê não considerar
aplicáveis as NR-20 (Líquidos e Combustíveis Inflamáveis) ou a NR-23 (Proteção
contra Incêndios).
A NR-20 contempla uma série de requisitos que devem ser seguidos por uma
organização que armazene e manipule líquidos combustíveis e inflamáveis
(conforme limites de pontos de fulgor estabelecidos para diferenciar os líquidos
combustíveis dos inflamáveis).
Estes requisitos definem, dentre outros pontos, distanciamentos mínimos de
armazenamento, inclusão de dispositivos de proteção e definição de materiais de
construção. Todo este conjunto de ações reduz o grau de risco de ocorrência de
explosões, muitas vezes seguidas de incêndios, o que também acaba estando
associado com aspectos e impactos ambientais significativos, conforme já citado nas
considerações sobre a NR-13.
A NR-23 contempla elementos mínimos que devem ser seguidos pelas
organizações quanto a sistemas de proteção contra incêndios, existência e
adequação de dispositivos de combate ao fogo e treinamento de pessoas para este
combate.
O atendimento à NR-23 tem certamente interface íntima com o atendimento ao
requisito “Preparação e Atendimento a Emergências” da ISO 14001, tendo em vista
que explosões e incêndios são emergências ambientais comuns à maioria das
organizações.
É inclusive incoerente supor uma organização que possua um sistema de
gestão ambiental implementado, segundo os requisitos da ISO 14001, e que tenha
levantado como aspectos e impactos ambientais emergenciais a probabilidade de
ocorrência de explosões e/ou incêndios, possuindo extintores vencidos, ou em
quantidade inferior ao prescrito, ou com hidrantes inoperantes, ou quaisquer outros
elementos da NR-23 não cumpridos, alegando não ser obrigatório o cumprimento
desta NR por não ser um diploma legal “ambiental”.
Este estado de coisas certamente impediria a própria demonstração da
condição de prontidão da organização para enfrentar uma emergência real.
Apesar de ser uma decisão da organização a inclusão ou não de algumas
normas regulamentadoras, pela falta de clareza e objetividade das interpretações do
CB-38 já citadas, muitos organismos certificadores inclusive solicitam que as
organizações retirem de seu levantamento estas normas regulamentadoras,
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alegando não serem aplicáveis por se tratarem de diplomas legais da “saúde e
segurança ocupacional”.
A recomendação aqui colocada, lastreada pelo bom senso lógico, é a de que a
organização considere e cumpra os requisitos das normas regulamentadoras que
estejam associadas com situações de emergências ambientais (incêndios,
explosões e vazamentos), e cujo cumprimento reduza ao mínimo o risco de
ocorrência de situações reais.

4.3.3 – Objetivos, metas e programa(s)
O estabelecimento de objetivos, metas e programas ambientais em uma
organização se constitui em um dos mais importantes elementos para a promoção e
acompanhamento de um processo de melhoria contínua da performance ambiental.
O texto da NBR ISO 14001 coloca da seguinte forma este requisito:
“A organização deve estabelecer, implementar e manter objetivos e metas
ambientais documentados, nas funções e níveis relevantes na organização.
Os objetivos e metas devem ser mensuráveis, onde exeqüível, e coerentes
com a política ambiental, incluindo-se os comprometimentos com a prevenção da
poluição, com o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos subscritos pela
organização e com a melhoria contínua.
Ao estabelecer e analisar seus objetivos e metas, uma organização deve
considerar os requisitos legais e outros requisitos por ela subscritos, e seus
aspectos ambientais significativos. Devem também considerar suas opções
tecnológicas, seus requisitos financeiros, operacionais, comerciais e a visão das
partes interessadas.
A organização deve estabelecer, implementar e manter programa(s) para
atingir seus objetivos e metas. O(s) programa(s) deve(m) incluir:
a) atribuição de responsabilidade para atingir os objetivos e metas em cada
função e nível pertinente da organização, e
b) Os meios e o prazo no qual eles devem ser atingidos”.
A definição de objetivos e metas cumpre uma ampla gama de propósitos, e
dentre estes está a sustentação dos compromissos definidos na política ambiental.
Neste contexto, como já colocado, o texto da política ambiental deve ser descrito de
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tal forma que permita o reconhecimento claro dos compromissos, para que seja
possível estabelecer um balanço entre o texto da política e a verificação do seu
desdobramento em objetivos e metas ambientais.
Os objetivos ambientais devem suportar cada princípio básico da política
ambiental estabelecida pela organização, quer sejam esses princípios relacionados
com os compromissos mandatários para a melhoria contínua e para a prevenção da
poluição, ou ainda com outros, definidos de acordo com a liderança da empresa,
como, por exemplo, educação e treinamento, desenvolvimento sustentável,
avaliação e melhoria do desempenho ambiental e envolvimento com partes
interessadas específicas (comunidades indígenas, etc.).
Como estes objetivos são as finalidades globais para o desempenho ambiental
identificadas na política ambiental, e como a política ambiental deve ser adequada à
natureza, escala e impactos associados a aspectos ambientais do negócio da
organização, torna-se crucial que o estabelecimento destes objetivos nasça da
análise cruzada para consistência entre os princípios da política ambiental e os
resultados informativos da identificação de aspectos ambientais e da análise de
impactos associados.
Para que se procure garantir exeqüibilidade, capacidade comprobatória,
legitimidade e comunicabilidade aos objetivos, é recomendável que critérios sejam
estabelecidos para apoiar a decisão sobre a definição dos mesmos.
Tais critérios devem incluir, dentre outros fatores, considerações sobre, além
daqueles já abordados nas avaliações inicial e final de significância:

a) a viabilidade tecnológica para a consecução do objetivo;
b) os investimentos e a disponibilidade de recursos financeiros;
c) a exeqüibilidade de controle operacional;
d) a compatibilidade e sinergia com a estratégia global da organização;
e) a oportunidade para a melhoria contínua e para a prevenção da poluição.

Objetivos globais para o meio ambiente são a chave para que a política para a
dimensão ambiental e outras dimensões, quando a organização dispõe de sistema
de gestão integrado, como da qualidade, da saúde e segurança e do social sejam
realizadas, e, assim, assegure-se o cumprimento dos compromissos assumidos,
inclusive com a melhoria contínua. Para que isto seja possível, tais objetivos devem
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ser desdobrados em metas atribuíveis a todas as áreas e/ou funções conectadas na
organização.
Exeqüibilidade e escalas de tempo plausíveis são fatores importantes para a
definição e o estabelecimento desses desafios, e, portanto, devem considerar a
disponibilidade de recursos financeiros, tecnológicos, materiais, exigências legais e
aspectos culturais, dentre outros.
A administração desses objetivos e metas por toda a organização requer o
estabelecimento de planejamentos traduzidos por meio de programas, como pode
ser visto no próximo requisito. Caso a organização disponha de um sistema de
gestão integrado, contemplando outras dimensões além da ambiental, tais
programas devem considerar todas essas dimensões.
A quantificação ou a qualificação do grau de atendimento aos objetivos e metas
requer que a organização disponha de meios para definir, medir e controlar
indicadores de desempenho relevantes para com suas estratégias, política e
objetivos.
Objetivos e metas não devem ficar restritos a redução de eventos indesejáveis,
como, por exemplo, redução de não conformes, de agentes poluentes e de
acidentes ambientais. Devem, por exemplo, demonstrar compromisso com a
melhoria da capacitação dos funcionários, com o aumento de áreas destinadas à
preservação ambiental e com o aumento do envolvimento de partes interessadas
sobre as questões de meio ambiente e de saúde e segurança.
Este requisito possibilita uma ampla gama de formas de atendimento, das mais
simples às mais complexas, a depender do grau de maturidade gerencial da
organização.
Dentre as possibilidades mais simplificadas, onde a organização cumpra
apenas o disposto na ISO 14001 e, portanto possua como documento diretriz de seu
sistema de gestão ambiental unicamente a política ambiental, os objetivos e metas
podem ser então desdobrados desta, como já colocado, e inseridos em um modelo
de planilha apresentado no Apêndice 4.
Pelo modelo apresentado como exemplo, o objetivo é desdobrado em metas,
com os respectivos indicadores. Como um exemplo, pode ser considerado:
•

objetivo: reduzir o consumo de energia elétrica;
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•

meta: reduzir o consumo de energia elétrica em “x”%, a partir da média de
consumo do ano de 2003 (pode ser uma meta que engloba toda a
organização, ou ainda pode ser uma determinada área ou setor mais crítico
ou ainda pode haver o desdobramento em várias metas, separadas por
área ou setor, cada qual com seu percentual de redução de consumo
específico);

•

indicador: traduz o nome do fator que está sendo medido e monitorado, o
que no caso seria “índice de consumo de energia elétrica”, ou nome similar.
A partir desta denominação, deve ser definida uma fórmula de cálculo que
deverá

ser

empregada

com

periodicidade

estabelecida,

para

que

graficamente se possam acompanhar as tendências.

Esse modelo mescla metas e indicadores, simplesmente deixando a meta
como a atribuição de um valor alvo a ser atingido e o indicador representando um
índice que pode ser medido regularmente, e cujos resultados deverão ser
comparados com a meta para avaliação de cumprimento, até um determinado prazo.
Existem organizações que optam por separar metas e indicadores, definindo
metas

como

empreitadas

com

prazos

estabelecidos

para

consecução,

representando desafios a serem galgados, e indicadores como elementos de
monitoramento

contínuo,

normalmente

representando

características

já

consolidadas, e para as quais já não existem mais desafios de melhorias.
As duas formas apresentadas estão corretas, desde que sejam devidamente
cumpridas e representem claramente as aspirações e anseios da organização em
relação às suas estratégias ambientais.
De qualquer forma, os indicadores representam via de regra uma expressão
gráfica de desempenho, que facilita a visualização de tendências e/ou a
extrapolação de limites estabelecidos.
Uma organização pode já possuir uma estrutura mais complexa na sua forma
de gerenciamento, utilizando práticas mais abrangentes e modernas para tratar suas
estratégias de curto, médio e longo prazo. Sendo esta a situação, na implementação
de um sistema de gestão ambiental toda esta estrutura deve ser devidamente
aproveitada para incorporar objetivos, metas e indicadores de cunho ambiental, além
daqueles que a organização já possua.
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Caso a organização atue com o modelo de balanced scorecard, onde pelo
conceito clássico concebido por Kaplan e Norton a organização define sua estratégia
de gerenciamento de forma balanceada entre quatro hemisférios (das finanças, do
cliente, dos processos internos e do aprendizado e inovação), podem ser definidos e
estabelecidos diversos objetivos, metas e indicadores ambientais, associados com
estas quatro frentes, conforme demonstra a Figura 4.3.3.a.

Perspectiv a financeira
Objetivos, m etas e indicadores

Perspectiv a do cliente

Perspectiv a dos
processos internos

Objetivos, m etas e indicadores

Objetivos, m etas e indicadores

Perspectiv a do aprendizado
e inovação
Objetivos, m etas e indicadores

Fonte: Kaplan e Norton na Prática, pg. 11, 2004

Figura 4.3.3.a – O Balanced Scorecard

Os objetivos, metas e indicadores ambientais estão tipicamente associados a:
(i) quantidades de consumos, (ii) níveis de emissões para a atmosfera ou água, (iii)
quantidades de resíduos sólidos gerados, (iv) eficiências de consumo de produtos e
energia, (v) quantidade de reclamações e reivindicações de partes interessadas
internas e externas e (vi) percentuais de resíduos reciclados ou reutilizados, dentre
inúmeras outras possibilidades.
Na hipótese de a organização possuir modelo de gestão estratégica mais
abrangente, conforme demonstrado na Figura 4.3.3.b, os objetivos, metas e
indicadores devem se desdobrar desde as definições de princípios, valores, visão e
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missão, e não somente a partir da política ambiental, que aparece no miolo desta
estrutura.
As organizações que possuem modelos de gestão estratégica desse tipo, no
todo ou em parte, normalmente lidam com um sistema de gestão integrado,
comportando pelo menos duas das parcelas das dimensões típicas da qualidade, do
meio ambiente, da saúde e segurança ocupacional e do social.
Assim sendo, os objetivos, metas e indicadores definidos por essas
organizações também possuem características desta integração, onde um objetivo,
meta e indicador de uma determinada dimensão também acaba associado a outra
dimensão. O seguinte exemplo típico pode ser destacado:
•

objetivo: reduzir a quantidade de itens não conformes no processo
produtivo;

•

meta: reduzir em “x”% a quantidade de itens não conformes gerados pelas
máquinas “A” e “B”, em relação ao maior valor mensal apresentado no ano
de 2003;

•

indicador: pode ser definido como o “índice de itens não conformes em
processo”, que gera um gráfico atualizado, por exemplo, mensalmente.

Apesar deste conjunto de objetivo, meta e indicador ser elemento típico da
dimensão qualidade, também acaba tendo associação com a dimensão ambiental,
pois uma menor quantidade de itens não conformes no processo certamente incidirá
em uma diminuição da quantidade de resíduos, o que demonstra a melhoria do
desempenho ambiental da organização.
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Fonte: Carvalho (1998)

Figura 4.3.3.b – Planejamento Estratégico

Organizações que inserem os conceitos do balanced scorecard no modelo de
gestão estratégica abordado na Figura 4.3.3.b tendem a possuir uma abordagem
muito mais holística para o negócio e conseqüentemente tendem a perceber com
mais facilidade que ganhos no desempenho ambiental resultam em melhorias no
resultado financeiro, principalmente por economias geradas em função da redução
de desperdícios.
A partir da definição e consolidação dos objetivos e metas ambientais, a
organização deve implementar os programas desdobrados, que se constituem em
documentos que permitem acompanhar a efetiva consecução destes objetivos e
metas.
Para que exista a consecução dos objetivos e metas, deve também existir um
gerenciamento: (i) que acompanhe a implementação, (ii) que perceba e auxilie na
ocorrência de quaisquer percalços, (iii) que redefina prioridades, responsáveis e/ou
prazos conforme necessário e apropriado e (iv) que estabeleça novos patamares de
desempenho ambiental a partir do momento em que os objetivos e metas definidos
sejam de fato alcançados.
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Este gerenciamento pode assumir o modelo colocado no Apêndice 4, que
presta-se tanto a definir e documentar os objetivos e metas da organização quanto
também para estabelecer o respectivo programa de ação.
Além dos elementos mínimos propostos nesse modelo, os programas de ação
podem ainda conter campos para discriminar os recursos necessários e as ações
que devem ser empreendidas para a consecução dos objetivos e metas.
Muitas organizações optam por definir e documentar os recursos necessários
como parte dos registros gerados pelas análises críticas pela direção. Esta prática é
válida, desde que nesses registros fiquem bem evidenciadas as associações entre
os recursos e os respectivos objetivos e metas.
De outra forma, pode ser inserida coluna na planilha proposta no Apêndice 4
para discriminar os recursos para cada objetivo e meta, porém isso pode deixar a
planilha com excesso de informações.
A organização pode escolher a melhor forma de definição e gestão dos
recursos necessários para a consecução dos objetivos e metas.
Em relação às ações específicas que devem ser empreendidas por cada
responsável para a consecução dos objetivos e metas, também podem ser inseridas
como parte da planilha proposta pelo Apêndice 4, desde que isto não deixe a
planilha muito cheia de dados.
Uma possibilidade diferente é cada responsável por objetivo(s) e meta(s)
estabelecer um plano específico, desmembrado da planilha, que contempla para
cada meta, no mínimo, as ações específicas seqüenciais, as datas esperadas para
cada ação e os responsáveis (caso existam outros responsáveis que participarão
das ações além do responsável discriminado na planilha).
Nesses casos, o plano específico possui a formatação de um cronograma,
tendo em vista que associa mais ações e prazos.
Para atividades planejadas de novos desenvolvimentos ou modificações de
processos, produtos ou serviços, os programas devem ser ajustados conforme
necessário, de forma concomitante com a evolução desses desenvolvimentos e
mudanças.
As planilhas de levantamentos de aspectos e impactos ambientais também
devem ser revisadas nesses casos, de forma a que o sistema de gestão ambiental
esteja devidamente preparado para lidar com novas situações. Para tanto, pode ser
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utilizada a temporalidade futura prevista nos critérios de levantamentos de aspectos
e impactos ambientais.
As análises críticas pela direção são o local típico e apropriado para a
discussão em profundidade dos programas de gestão ambiental, de forma a que se
possam dar os direcionamentos e a apropriação de recursos alinhados com o
desempenho ambiental demonstrado pela organização.

4.4 – Implementação e operação
Este requisito se constitui apenas em um título. Desta forma, não há qualquer
análise em específico em relação ao mesmo.

4.4.1 – Recursos, funções, responsabilidades e autoridades
Em uma organização, sempre composta por pessoas que atuam com
diferentes focos individuais diários, porém com objetivos maiores comuns, é
fundamental que cada um tenha a devida noção de seu papel na organização, e de
onde estão os limites de suas atribuições. O texto da NBR ISO 14001 coloca da
seguinte forma este requisito:
“A administração deve assegurar a disponibilidade de recursos essenciais para
estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de gestão ambiental. Esses
recursos incluem recursos humanos e habilidades especializadas, infra-estrutura
organizacional, tecnologia e recursos financeiros.
Funções, responsabilidades e autoridades devem ser definidas, documentadas
e comunicadas visando facilitar uma gestão ambiental eficaz.
A alta administração da organização deve indicar representante(s) específico(s)
da administração, o(s) qual(ais), independentemente de outras responsabilidades,
deve(m) ter função, responsabilidade e autoridade definidas para:
a) assegurar que um sistema de gestão ambiental seja estabelecido,
implementado e mantido em conformidade com os requisitos desta Norma;
b) relatar à alta administração sobre o desempenho do sistema de gestão
ambiental para análise, incluindo recomendações para melhoria”.
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A organização deve identificar as funções que desempenhem atividades
associadas com os aspectos e impactos ambientais significativos, e para estas
funções devem ser definidas as respectivas responsabilidades, autoridades e interrelações.
Segundo o Novo Dicionário Aurélio, as definições de autoridade e
responsabilidade são:
•

Autoridade: “Direito ou poder de se fazer obedecer, de dar ordens, de tomar
decisão, de agir, etc.”;

•

Responsabilidade: “Qualidade ou condição de responsável”. Responsável,
por sua vez, é definido pela mesma fonte como: “Que responde pelos
próprios atos ou pelos de outrem”.

Desta forma, pode ser interpretada a autoridade como uma “liberdade de ação,
sem solicitação de autorização” e a responsabilidade como uma “obrigação por
executar uma determinada atividade”.
Todas as funções possuem autoridades e responsabilidades, sendo que
algumas podem ser desprovidas de autoridades, ou seja, a função não possui
qualquer atribuição de comando ou de dar ordens.
As inter-relações estão relacionadas com as interfaces entre as funções que
naturalmente compõem uma organização. Essas definições de autoridades,
responsabilidades e inter-relações via de regra são estabelecidas em diferentes
níveis sendo:
•

no Manual do Sistema de Gestão Ambiental, ou qualquer outro nome que
se dê a este documento. Apesar de não ser um requisito da ISO 14001, é
comum as organizações, principalmente aquelas que possuem sistemas de
gestão integrados, elaborarem um manual que contempla um resumo de
como cada requisito da ISO 14001 é atendido;

•

nos procedimentos documentados e demais documentos que compõem o
sistema de gestão ambiental;

•

nos documentos denominados “Descrição de Cargo” ou com outras
denominações nas organizações, tais como “Descrição de Função”, ou
ainda “Perfil de Função”.
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No manual, as descrições de autoridades, responsabilidades e inter-relações
costumam ser mais abrangentes, com tendências a citar questões mais voltadas à
alta direção.
Nos procedimentos documentados e demais tipos de documentos que
descrevem elementos do sistema de gestão ambiental, as descrições de
autoridades, responsabilidades e inter-relações normalmente são mais detalhadas,
aparecendo como parte da descrição do texto.
Nos documentos denominados “Descrição de Cargo” ou similares costumam
aparecer as descrições de autoridades, responsabilidades e inter-relações em nível
de detalhe intermediário entre o manual e os procedimentos documentados,
abrangendo todas as funções da organização.
É comum que os documentos denominados “Descrição de Cargo” ou similares
contemplem também, além da definição de autoridades, responsabilidades e interrelações, as descrições das competências mínimas requeridas para o exercício das
atividades previstas para a função.
Nem sempre as organizações separam as autoridades e responsabilidades nas
suas formas de descrição, preferindo por facilidade mesclar os conceitos. Isto não se
constitui em um problema, desde que estas autoridades e responsabilidades sejam
devidamente reconhecidas, documentadas, comunicadas e compreendidas.
A comunicação pode ser feita por diferentes meios, sendo os mais comuns:
•

pelo conhecimento do conteúdo dos procedimentos documentados ou de
outros documentos que compõem o sistema de gestão ambiental;

•

pela divulgação do conteúdo dos documentos denominados “Descrição de
Cargo” ou similares, por vezes coletando a assinatura do funcionário neste
mesmo documento;

•

pelo processo de integração, no caso de novos funcionários, onde os
documentos denominados “Descrição de Cargo” ou similares podem ser
apresentados e discutidos para cada nova função correspondente.

É fundamental que todos conheçam e pratiquem adequadamente as suas
respectivas autoridades e responsabilidades, bem como também conheçam as suas
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inter-relações, para que o sistema de gestão ambiental tenha coesão e
direcionamento.
Em paralelo, é requerido que sejam definidos e apropriados os recursos
necessários e suficientes para que o sistema de gestão ambiental seja devidamente
elaborado, mantido e aprimorado continuamente. Por recursos se interpretam os
financeiros, os valores humanos, a tecnologia envolvida, o tempo e outros que
normalmente são dimensionados, concedidos e controlados pela alta direção da
organização.
A verificação desta disponibilização de recursos é feita principalmente pela
observação da consecução dos programas de ação e pelas deliberações contidas
nas atas ou outras formas de registros das análises críticas pela direção.
Diversos outros pontos dentro de um sistema de gestão ambiental podem
demonstrar que os recursos necessários e adequados estão sendo disponibilizados,
como o andamento normal do processo de tomada de ações corretivas e
preventivas, a execução cotidiana das atividades de monitoramento e medição, a
execução programada de simulações de emergências, dentre outros.
A alta direção deve também nomear um ou mais representantes, que devem,
além das funções que já exerçam, serem responsáveis e possuírem autoridades
para:
•

assegurar que todos os requisitos do sistema de gestão ambiental estejam
devidamente definidos, implementados e mantidos ao longo do tempo. Isso
requer que o(s) representante(s) exerça(m) uma coordenação abrangente
em todas as áreas ou setores, sempre promovendo continuamente a
conscientização de todos e verificando os pontos do sistema de gestão que
requerem melhorias;

•

definir, coletar e tratar gerencialmente dados gerados pelo sistema de
gestão ambiental, para demonstração e discussão como parte das análises
críticas pela direção.

O(s) representante(s) da direção também é(são) responsável(eis) pela
coordenação das auditorias internas ambientais, definindo auditores e áreas ou
setores a serem auditados, em função dos resultados de auditorias anteriores.
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O contato com os organismos certificadores no processo de auditorias iniciais
de registro e de auditorias de acompanhamento também costuma sempre ser
realizado e conduzido pelo(s) representante(s) da direção.

4.4.2 – Competência, treinamento e conscientização
O aprimoramento contínuo das pessoas, por meio de aprendizados
sistemáticos, é condição básica para o desenvolvimento de uma cultura
organizacional que leve mais facilmente ao encontro e consolidação da visão, da
missão e dos fatores críticos de sucesso de qualquer organização, permitindo assim
maior mobilidade e flexibilidade, maior objetividade e conseqüentemente maior
eficácia e eficiência como resultado de todas as ações empreendidas. O texto da
NBR ISO 14001 coloca da seguinte forma este requisito:
“A organização deve assegurar que qualquer pessoa que, para ela ou em seu
nome, realize tarefas que tenham o potencial de causar impacto(s) ambiental(is)
significativo(s) identificados pela organização, seja competente com base em
formação apropriada, treinamento ou experiência, revendo reter os registros
associados.
A organização deve identificar as necessidades de treinamento associadas
com seus aspectos ambientais e seu sistema de gestão ambiental. Ela deve prover
treinamento ou tomar alguma ação para atender a essas necessidades, devendo
manter os registros associados.
A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para
fazer com que as pessoas que trabalhem para ela ou em seu nome estejam
conscientes
a) da importância de se estar em conformidade com a política ambiental e com
os requisitos do sistema da gestão ambiental;
b) dos aspectos ambientais significativos e respectivos impactos reais ou
potenciais associados com seu trabalho e dos benefícios ambientais
provenientes da melhoria do desempenho pessoal;
c) de suas funções e responsabilidades em atingir a conformidade com os
requisitos do sistema de gestão ambiental;
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d) das potenciais conseqüências da inobservância de procedimento(s)
especificado(s)”.
A organização deve definir uma sistemática capaz de identificar as
necessidades de treinamentos no mínimo para as funções que executam atividades
associadas aos aspectos e impactos ambientais significativos.
Este levantamento de necessidades de treinamentos pode ser realizado por
formas distintas, onde prevalece o tradicional envio de planilhas anualmente às
chefias de áreas ou setores, para que estas identifiquem quais são as lacunas de
capacitação de seus respectivos subordinados, que devem ser preenchidas para o
ano subseqüente.
Outras formas de levantamento de necessidades de treinamentos podem ser:
(i) a avaliação de carências de capacitação e definições de treinamentos para toda a
organização durante as reuniões de análise crítica pela direção, o que faz mais
sentido para organizações pequenas, com poucos funcionários ou (ii) a autoidentificação de carências por cada funcionário, de acordo com expectativas e
percepções individuais.
Outra possibilidade também é a consideração de resultados gerados por
processos cíclicos de avaliação de clima organizacional e de avaliação do
desempenho.
Na avaliação de clima organizacional, a depender das questões colocadas, o
funcionário pode declarar a necessidade ou intenção de realizar um treinamento ou
de outra forma de melhoria de capacitação.
Na avaliação de desempenho, pelos resultados de auto-avaliação e de
avaliação das chefias em relação a liderados e vice-versa, é possível detectar várias
possibilidades de necessidades de melhorias na capacitação, que podem ser
supridas por treinamentos ou outras ações.
Cada sistemática adotada possui vantagens e desvantagens, devendo ser
escolhida pela organização aquela que represente o melhor balanço entre o tempo
para a realização do levantamento, as características da cultura organizacional, o
histórico de investimentos na capacitação, dentre diversos outros fatores.
Como a realização de treinamentos sempre demanda a disponibilização de
recursos, quer sejam estes financeiros, estruturais ou de outra ordem, tal
levantamento normalmente é realizado durante o último trimestre de cada ano, para
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que se possa estabelecer na virada de ano o volume de recursos que poderá ser de
fato alocado para a consecução dos treinamentos previstos pelas áreas ou setores.
Quando do levantamento de necessidades de treinamento, independente da
forma como este seja conduzido, deve ser considerada toda a gama de carências
individuais e coletivas de capacitação, sempre no sentido de reforçar e incrementar
conhecimentos e habilidades, para a melhoria contínua do desempenho individual e
conseqüentemente coletivo.
A depender da situação da organização no momento, os treinamentos podem
ser aprovados no todo ou em parte pela alta direção, selecionando aqueles de maior
prioridade ou relevância.
Como derivação do levantamento de necessidades de treinamentos, e após a
análise de disponibilidade de recursos, deve nascer alguma forma de programação
que contemple os treinamentos aprovados, discriminado os períodos de ocorrência,
os participantes, as entidades executoras (internas ou externas), dentre outras
informações relevantes.
Normalmente estas programações possuem visibilidade anual, e podem ser
ajustadas de acordo com realidades reconhecidas durante o transcorrer do ano,
podendo inclusive ocorrer cancelamentos de treinamentos por contingências
inesperadas.
Justificativas para cancelamentos e/ou postergações devem ser dispostas ou
na própria programação ou em outro local, para demonstrar o gerenciamento destas
atividades.
Outra situação que pode ocorrer é a inserção de treinamentos não
programados, motivados por situações mais emergenciais não detectadas quando
da época do levantamento de necessidades de treinamentos. Nesses casos, tais
treinamentos são inseridos na programação e o tratamento segue os mesmos
princípios dos demais.
Os treinamentos executados como parte da programação, realizados interna ou
externamente e ministrados por agentes da própria organização ou contratados,
devem possuir formas de registro, que podem variar desde certificados de
participação ou de aprovação, listas de presença, comprovantes de inscrição, dentre
outras possibilidades.
Independente da forma, o registro deve conter informações mínimas como o(s)
participante(s), a data ou período de realização, o(s) instrutor(es), o local de
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realização e o escopo do treinamento (conteúdo do tema abordado), para que se
possa fazer a devida associação com o levantamento de necessidades de
treinamento e a programação.
Após a consecução do treinamento, a organização deveria avaliar a efetividade
do mesmo. O termo deveria é usado tendo em vista que esta prática específica não
é explícita no texto da ISO 14001, porém é totalmente lógica do ponto de vista
prático.
Normas de sistemas de gestão mais recentes contemplam formalmente esta
necessidade por avaliar a efetividade dos treinamentos realizados, porém a ISO
14001 em sua versão atualmente válida de 1996 não contempla esta prática de
maneira clara.
A avaliação da efetividade consiste em determinar se de fato o treinamento
surtiu os efeitos desejados e esperados quando do levantamento de necessidades
de treinamento. Essa avaliação pode ser feita de diversas formas, dentre outras:
•

pela chefia que levantou a necessidade de treinamento;

•

pelo RH da organização;

•

durante as análises críticas pela direção, por todos os participantes.

O responsável por esta verificação da efetividade, independente de quem seja,
deve ser capaz de interpretar se de fato o desempenho do participante do
treinamento foi melhorado como desejado.
O processo cíclico de levantamento de necessidades de treinamentos, com
periodicidade estabelecida, e provimento destes treinamentos, é fundamental para
que a organização esteja sempre atrelada e atualizada em relação aos conceitos
associados com os sistemas de gestão que esta possua.
Em todo este contexto devem ser também considerados os treinamentos onthe-job, ou seja, efetuados por agentes internos diretamente no local de trabalho,
com curta duração, que são normalmente gerados por eventos não programados
como, por exemplo, ações corretivas ou preventivas decorrentes de auditorias
internas ou externas.
Também no cenário de treinamentos estão inseridos os processos de
integração de novos funcionários, ou de remanejamentos internos de funcionários
para outras funções, que pressupõem a passagem de informações diversas,
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conforme apropriado, referentes a estrutura e histórico da organização, esquemas
de benefícios, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, dentre
outras possibilidades.
Nesses últimos casos devem ser desenvolvidas formas específicas de registro
e controle, definindo no mínimo a data do acontecimento, o escopo envolvido e os
participantes.
Nem todos os treinamentos on-the-job necessitam ser registrados, pois de
outra forma qualquer orientação de poucos minutos seria considerada como tal e
registrada, sem qualquer benefício prático para a organização.
Assim sendo, nesse particular, deve imperar o bom senso na definição dos
registros a serem gerados, devendo ser obrigatórios aqueles que estejam atrelados
a não conformidades reais ou potenciais levantadas em auditorias internas, externas
ou de outras fontes, aqueles que sejam fruto de deliberações em análises críticas
pela direção, aqueles que tenham sido detectados como parte de pesquisas de
clima organizacional ou de avaliação de desempenho, dentre outras situações de
maior relevância.
A conscientização, também requerida por este requisito, deve se constituir em
um processo que visa abranger indistintamente todos os funcionários e terceiros que
atuem junto à organização. Com relação a terceiros, este processo de
conscientização deve considerar os casos onde os terceiros executem atividades
dentro das instalações da organização, de forma rotineira.
O conceito de processo está associado a algo que ocorra continuamente, tendo
em vista que a expectativa deste processo é que as pessoas transformem em
hábitos e atitudes as informações recebidas, atuando com a crença uniforme que:
•

é importante o cumprimento dos requisitos da política ambiental, o
cumprimento dos objetivos e metas ambientais e o atendimento integral aos
requisitos da norma que suporta o sistema de gestão ambiental;

•

é importante conhecer os aspectos e impactos ambientais significativos,
reais e potenciais, da área ou setor onde a pessoa atua, e que com base
neste

conhecimento

é

possível

obter

um

desempenho

ambiental

satisfatório, cumprindo os controles operacionais estabelecidos;
•

é importante conhecer os requisitos do sistema de gestão ambiental,
principalmente os associados com a área ou setor onde o funcionário ou
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terceiro atua, inclusive no que tange ao esquema de prontidão e resposta a
emergências ambientais;
•

é importante conhecer e praticar como rotina diária os procedimentos
operacionais que suportam o sistema de gestão ambiental, associados à
área ou setor onde o funcionário ou terceiro atua, bem como a partir deste
conhecimento entender e interpretar as conseqüências potenciais do
afastamento às prescrições contidas nestes procedimentos.

Um processo de conscientização é, portanto, uma conjunção de atividades
formais e não formais que têm por finalidade modelar a crença dos funcionários e
terceiros em relação aos pontos anteriormente referenciados, de forma a que estes
pratiquem deliberadamente os conceitos adquiridos e sirvam como promotores da
melhoria contínua do desempenho ambiental.
Por atividades formais se entendem os treinamentos e outras ações que gerem
registros e por atividades não formais se entendem os contatos pessoais diários
entre os funcionários e terceiros, onde principalmente a alta direção e o
representante da direção passem e disseminem os conceitos ambientais às pessoas
com as quais tenham relações de trabalho.
A competência das funções para executar as atividades designadas deve ser
definida pela organização, em termos de educação, treinamento apropriado e
experiência.
Por educação se entende a formação de escolaridade na estrutura que vai do
analfabetismo, passando pelo primeiro grau até a formação a nível superior, com as
devidas possibilidades de extensões via pós-graduações, mestrados ou outras.
O treinamento apropriado é entendido como cursos que sejam necessários e
fundamentais para o desempenho apropriado das atividades, o que pode ser
inclusive incorporado pelo levantamento de necessidades de treinamento.
A

experiência

se

entende

pelo

tempo

de

permanência

na

função,

fundamentando assim a vivência prática necessária para o correto desempenho das
atividades.
A organização deve determinar quais devem ser as condições mínimas de
atendimento a cada um destes critérios para que uma pessoa possa desempenhar
adequadamente as atividades previstas na função.
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Podem ser considerados de forma conjunta os três critérios, devendo desta
forma existir a demonstração de um mínimo tanto para educação, quanto para
treinamentos específicos e quanto para experiência.
De outra forma, a organização pode optar por considerar como suficiente o
atendimento a um critério, colocando a demonstração de um mínimo para educação,
e/ou treinamentos específicos e/ou experiência.
Estas definições cabem inicialmente à organização, em função de suas
necessidades, porém prevalecem prescrições de diplomas legais quando esses
existirem e contiverem definições de competências mínimas para funções que façam
parte da organização.

4.4.3 – Comunicação
Um processo de comunicação devidamente estruturado, com suas atribuições
definidas, é pressuposto básico para que se garanta também a eficácia e a eficiência
em todas as ações empreendidas em relação às partes interessadas internas e
externas. O texto da NBR ISO 14001 coloca da seguinte forma este requisito:
“Com relação aos seus aspectos ambientais e ao sistema de gestão ambiental,
a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para
a) comunicação interna entre vários níveis e funções da organização;
b) Recebimento, documentação e resposta à comunicações pertinentes
oriundas de partes interessadas externas.
A organização deve decidir se realizará comunicação externa sobre seus
aspectos ambientais significativos, devendo documentar sua decisão. Se a
decisão for comunicar, a organização deve estabelecer e implementar
método(s) para esta comunicação externa”.
A organização deve definir uma sistemática para lidar com a comunicação com
partes interessadas internas e externas sobre aspectos ambientais significativos e
demais elementos do sistema de gestão ambiental.
A comunicação com as partes interessadas internas deve envolver todos os
níveis organizacionais, e recomenda-se que os mecanismos não sejam apenas
reativos (análise e respostas) a reclamações, reivindicações, sugestões e etc., mas
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que envolva também consultas e/ou pesquisas regulares junto aos empregados e
membros da organização sobre questões ambientais relevantes.
No tocante a partes interessadas externas, incluindo Organizações Não
Governamentais (ONG’s) e Organizações Governamentais (OG’s), a organização
deve, além de analisar, registrar e responder a demandas pertinentes (reclamações,
reivindicações, intimações, sugestões, convites, questionamentos, consultas, etc.),
registrar o processo de decisão acerca da comunicação sobre aspectos ambientais
significativos e demais elementos do sistema de gestão ambiental, documentando:
•

a decisão da organização sobre a publicação e veiculação de informações
relativas ao desempenho ambiental;

•

os meios pelos quais a organização disponibiliza sua política ambiental ao
público;

•

os mecanismos para lidar com a comunidade vizinha afetada, incluindo
canais via portaria e atendimentos telefônicos, via fax, internet e outros;

•

a adoção voluntária de canais de comunicação, como linha 0800, página na
internet, etc;

•

a adoção de meios voluntários de pesquisa ou consultas a comunidades,
populações e sociedade em geral;

•

as responsabilidades e canais para atender e responder a demandas de
autoridades legais competentes, sejam federais, estaduais ou municipais.

Ações corretivas devem estar designadas para reclamações, reivindicações e
intimações pertinentes, assim como ações preventivas devem lidar com sugestões e
recomendações que representem oportunidades de melhoria para o sistema de
gestão ambiental e para o desempenho ambiental da organização.

4.4.4 – Documentação
Toda organização possui necessariamente uma base documental, constituída
de elementos formalmente estabelecidos que definem, dentre outras questões,
formas de ação, responsabilidades, autoridades e resultados pretendidos. Tal base
documental varia muito em termos de abrangência e profundidade entre as
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organizações, dependendo das culturas presentes, e pode ser disseminada por
diferentes meios de divulgação. O texto da NBR ISO 14001 coloca da seguinte
forma este requisito:
“A documentação do sistema de gestão ambiental deve incluir:
a) política, objetivos e metas ambientais,
b) descrição do escopo do sistema de gestão ambiental,
c) descrição dos principais elementos do sistema de gestão ambiental e sua
interação e referência aos documentos associados,
d) documentos, incluindo registros, requeridos por esta Norma, e
e) documentos, incluindo registros, determinados pela organização como
sendo necessários para assegurar o planejamento, operação e controle
eficazes dos processos que estejam associados com seus aspectos
ambientais significativos”.
Esta documentação visa suportar todo o sistema de gestão ambiental adotado,
fornecendo as diretrizes básicas principalmente de como executar atividades,
efetuar controles, registrar resultados e formar base histórica para permitir análises
evolutivas de desempenho.
É necessário dissociar os conceitos de documentação das noções clássicas de
burocracia, que têm sido bastante confundidas na implementação de sistemas de
gestão, onde se inclui o ambiental.
A descrição das atividades do sistema de gestão ambiental, em termos de
detalhamentos constantes da documentação, pode variar bastante entre as
organizações, a depender de sua cultura e de direcionamentos recebidos.
A Figura 4.4.4.a apresenta a distinção a ser feita entre documentos e registros,
que devem constituir por sua vez a documentação que suporta qualquer sistema de
gestão.
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Documentação

Registros

Documentos

Expressam
o
“como
fazer”,
detalhando
informações que devem
ser seguidas.

Fornecem “evidências”
de que as exigências
dos documentos estão
sendo cumpridas.

Figura 4.4.4.a – Diferenças entre documentos e registros

Tanto os documentos quanto os registros devem ser controlados, sendo que os
objetivos destes controles são distintos. No caso dos documentos o controle visa
mais evitar, como já colocado, a circulação e uso de informações não válidas, e no
caso de registros o controle visa mais a garantia da pronta recuperação em caso de
necessidade.
O controle de registros é objeto de descrição em requisito subseqüente da ISO
14001, e o controle de documentos é descrito no próximo requisito.
Um excesso de detalhamentos na forma de descrição de um documento,
incluindo informações minuciosas do gerenciamento da rotina, refletem um
pensamento mais antigo e obsoleto que “tudo que é feito deve ser descrito”, como
se o fato de estar descrito fosse a garantia de que a atividade seria executada
exatamente como no documento.
Um dos argumentos de defesa do detalhamento excessivo é a de que estes
tipos de documentos detalhados devem ser assim para que novos funcionários
possam ser treinados por meio da leitura dos mesmos, retirando de cena o
acompanhamento supervisionado no período de integração.
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Imagina-se também que o novo funcionário irá ler em profundidade do
documento ao mesmo tempo em que se familiariza com a atividade. Na prática,
organizações que optam por incluir excessos de detalhes em seus documentos
geram sim burocracias desnecessárias, sem nenhum respaldo em qualquer das
normas que suportam sistemas de gestão, e criam documentos que ninguém
conhece ou segue, dada a quantidade de informações ali presentes.
Assim sendo, onde a ISO 14001 coloca a necessidade de estabelecimento de
procedimento para um determinado requisito, geralmente a organização opta pela
geração de um documento que descreva a forma básica de como aquele requisito
deve ser atendido e, onde requerido, quais os registros gerados para o controle de
sua execução.
Esta prática é a mais usual tendo em vista que os requisitos da ISO 14001
constituem os elementos chaves de um sistema de gestão ambiental. De qualquer
forma, não é obrigatória a elaboração de um documento para cada requisito da ISO
14001,

salvo

aqueles

requisitos

que

contemplam

o

termo

“procedimento

documentado”, que pressupõe a elaboração de um documento submetido ao
controle descrito no próximo requisito.
A escolha pelo papel ou pelo meio eletrônico como veículo para o trânsito das
informações contidas na documentação é de livre escolha da organização, em
função de sua estrutura, recursos e facilidades de disseminação das informações.
Como exemplo, em setores produtivos sujeitos à forte incidência de poeiras ou
altas temperaturas, o meio eletrônico pode ser bastante limitado, forçando assim a
colocação das informações em papel.
Caso em papel, podem existir necessidades de proteções adicionais com
capas caso, por exemplo, o ambiente esteja afetado por sujidades como óleos ou
graxas.

4.4.5 – Controle de documentos
Todos os documentos que compõem e suportam o sistema de gestão
ambiental devem ser controlados, no sentido em que se garanta a uniformidade de
conteúdo das informações, evitando-se ao máximo o trânsito de informações
obsoletas e/ou errôneas. Desta forma, a eficácia e a eficiência das ações
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empreendidas são também melhor alcançadas. O texto da NBR ISO 14001 coloca
da seguinte forma este requisito:
“Os documentos requeridos pelo sistema de gestão ambiental e por esta
Norma devem ser controlados. Registros são um tipo especial de documento e
devem ser controlados de acordo com os requisitos colocados em 4.5.4.
A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para
a) aprovar documentos quanto à sua adequação antes de seu uso,
b) analisar e atualizar, conforme necessário, e reaprovar documentos,
c) assegurar que as alterações e a situação atual da revisão de documentos
sejam identificadas,
d) assegurar que as versões relevantes de documentos aplicáveis estejam
disponíveis em seu ponto de uso,
e) assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente
identificáveis,
f) assegurar que os documentos de origem externa determinados pela
organização como sendo necessários ao planejamento e operação do
sistema de gestão ambiental sejam identificados e que sua distribuição seja
controlada, e
g) prevenir a utilização não intencional de documentos obsoletos e utilizar
identificação adequada nestes, se forem retidos para quaisquer fins”.
Os documentos que compõem um sistema de gestão ambiental, compostos por
aqueles documentos obrigatórios denominados na ISO 14001 como “procedimento
documentado” e pelos demais documentos designados pela organização para
compor a rede de informações fundamentais de seu sistema de gestão ambiental,
podem ser designados por diferentes nomes nas organizações.
Tipicamente, os documentos que descrevem os elementos centrais ou
principais de um sistema de gestão ambiental são designados como procedimentos,
e possuem estrutura descritiva de atividades.
Algumas organizações desdobram estes procedimentos em instruções de
trabalho, que via de regra descrevem em maior nível de profundidade uma dada
atividade.
Outras organizações utilizam ainda termos diferenciados como norma, diretriz,
padrão operacional e outros para designar seus documentos.
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Neste contexto, um documento, independente do nome que a ele seja
atribuído, deve descrever em um nível de detalhe adequado e coerente com as
necessidades da organização, tipicamente: (i) a forma de execução de uma
determinada atividade, (ii) os parâmetros de controle necessários, (iii) as autoridades
e responsabilidades envolvidas e (iv) os registros gerados.
Uma formatação unificada sempre é recomendada, para a facilidade de
assimilação pelos usuários, bem como para disseminar um senso de organização
mais apurado, o que certamente amplifica a credibilidade geral.
Nesta formatação podem ser considerados aspectos como a colocação do
logotipo da organização, cabeçalhos e rodapés padronizados, estrutura de itens
internos também padronizada, etc.
Determinados procedimentos, entretanto, podem seguir formatações bastante
distintas, bastando que esteja em forma de uma planilha, tabela, fluxograma ou
outro formato.
Exemplo disto são as planilhas de levantamento de aspectos e impactos
ambientais, a política ambiental ou ainda as planilhas de objetivos e metas
ambientais, que são documentos do sistema de gestão ambiental, e, portanto
sujeitos ao controle prescrito neste requisito.
A quantidade de documentos é função de diferentes fatores, que permeiam
principalmente entre a cultura, tamanho e segmentação departamental da
organização, bem como também possui relação com a facilidade com que as
pessoas assimilam as informações.
Uma regra básica neste sentido é a de que quanto mais documentos compõem
um sistema de gestão ambiental, maior o cuidado requerido para o controle dos
mesmos, ou seja, acaba aumentando a probabilidade de, por alguma falha, manter
informação obsoleta disponível para uso.
Esta probabilidade é bastante reduzida quando a documentação tramita em
meio eletrônico, visto que modificações, inserções ou exclusões de informações nos
documentos são disseminadas e reconhecidas de forma on-line, apagando
automaticamente as informações obsoletas.
Os documentos emitidos internamente devem demonstrar evidências de
análise crítica e aprovação de seu conteúdo, por autoridade designada. Esta
aprovação pode ser por meio de assinatura, designação de nome e/ou designação
de função.
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Devem também ser designadas autoridades e responsabilidades para as
atividades de criação e modificações de documentos emitidos internamente.
No contexto de documentos se inserem também aqueles recebidos de fontes
externas à organização, como normas, documentos de clientes e outras partes
interessadas, contratos, diplomas legais, dentre outras possibilidades.
Cabem a estes documentos de origem externa todos os preceitos citados neste
requisito, com exceção de questões de evidências de análises crítica para
aprovação e outras, tendo em vista que a formatação e conteúdo fogem do domínio
da organização.
Deve haver um acompanhamento destes documentos de origem externo no
sentido de contatar periodicamente o responsável pela emissão para avaliar a
existência de modificações, salvo quando o emissor mantém com a organização
algum tipo de contrato ou acordo que garanta a informação imediata na ocorrência
de uma alteração.
O processo de controle de documentos deve assegurar em sua essência que:
•

os documentos sejam identificados com relação à sua localização no
sistema de gestão ambiental. Diversas formas podem ser adotadas para
garantir esta localização, sendo a lista mestra a mais usual. A lista mestra
designa por documento a localização do original e das cópias controladas
distribuídas, além de outras informações;

•

os documentos sejam analisados criticamente de forma periódica e
revisados conforme necessário. Uma forma típica para garantir esta
periodicidade é a colocação de data de validade em cada documento, o que
força a uma análise crítica sempre que um documento permanece longo
tempo sem qualquer alteração de conteúdo, denunciando a probabilidade
de que a prática pode ter sido alterada sem o devido acompanhamento do
documento;

•

os documentos estejam disseminados nos locais onde sejam necessários
sempre em sua versão mais atual. A necessidade de distribuição de cópias
de documentos, para aumentar a abrangência das informações onde estas
sejam necessárias, deve ser determinada pela organização. É fundamental
a identificação destas cópias, quando em papel, para evitar a circulação de
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outras cópias não autorizadas. Em meio eletrônico, a distribuição consiste
na disponibilização para consulta, sem direito a modificações de conteúdo;
•

os documentos obsoletos, de versões não mais válidas, sejam removidos
de seus locais de uso e destruídos ou, caso a organização opte pela guarda
deste obsoletos para a formação de histórico ou outros motivos, deve
providenciar a identificação destes documentos como obsoletos.

Todos os documentos devem estar descritos de forma legível, e a forma de
guarda deve ser ordenada e organizada, para permitir a sua fácil localização.

4.4.6 – Controle operacional
Com base no levantamento de aspectos e impactos ambientais, devem ser
definidas formas de controles constantes que limitem ao máximo os efeitos
necessariamente gerados pelos impactos ambientais adversos e que promovam ao
máximo os resultados esperados pelos impactos ambientais benéficos. O texto da
NBR ISO 14001 coloca da seguinte forma este requisito:
“A organização deve identificar e planejar aquelas operações que estejam
associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo com sua
política, objetivos e metas ambientais para assegurar que elas sejam realizadas sob
condições especificadas por meio de
a) estabelecimento,

implementação

e

manutenção

de

procedimento(s)

documentado(s) para controlar situações onde sua ausência possa
acarretar desvios em relação à sua política e aos objetivos e metas
ambientais,
b) determinação de critérios operacionais no(s) procedimento(s), e
c) estabelecimento,

implementação

e

manutenção

de

procedimento(s)

associado(s) aos aspectos ambientais significativos identificados de
produtos e serviços utilizados pela organização e a comunicação de
procedimentos e requisitos pertinentes a fornecedores, incluindo-se
prestadores de serviço”.
Todas

as

atividades

conectadas

a

aspectos

e

impactos

ambientais

significativos devem possuir seus controles operacionais definidos e implementados.
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Controles operacionais são todas e quaisquer ações empreendidas como parte
da execução das atividades rotineiras, que limitam os impactos ambientais adversos
ao mínimo, ou que potencializam os impactos ambientais benéficos ao máximo.
São diversos os exemplos possíveis de controles operacionais, podendo ser
destacados alguns como referência:
•

desligar as luzes ao deixar um ambiente sem a presença de qualquer
pessoa;

•

fechar as janelas em um ambiente com o ar condicionado ligado;

•

fechar as torneiras evitando pingamentos;

•

descartar os resíduos nos recipientes adequados e identificados;

•

colocar recipiente sob o motor para a coleta de óleo sujo, quando da
execução de serviços de manutenção;

•

desligar o motor do veículo quando este estiver parado por um período mais
significativo;

•

evitar acelerações desnecessárias;

•

utilizar papéis com uma das faces em branco como rascunho;

•

coletar os cartuchos de impressora em recipiente designado para posterior
recarregamento;

•

separar a borra de papel gerada pelos rótulos no processo de lavagem de
garrafas para uso como biomassa na caldeira.

Estes exemplos colocados demonstram os primeiros controles operacionais
associados com impactos ambientais adversos e os últimos com impactos
ambientais benéficos.
Os controles operacionais podem possuir demandas externas, como impostas
por diplomas legais, por exemplo, ou internas, definidas pela própria organização em
função de suas necessidades.
A consecução adequada dos controles operacionais leva, no conjunto, ao
atendimento das premissas colocadas na política ambiental e ao atendimento dos
objetivos e metas ambientais, tendo em vista que os controles operacionais estão
disseminados por todas as áreas e setores da organização, com exceção daqueles
que não possuam aspectos e impactos ambientais significativos.
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Desta forma, o cumprimento dos controles operacionais por todos os
envolvidos garante que os impactos ambientais adversos gerados ficam confinados
ao limite do aceitável, e garante que os impactos ambientais benéficos sejam
sempre potencializados, evitando desperdícios.
O afastamento das pessoas do cumprimento dos controles operacionais cria
um estado de falta de controle que certamente implicará no descumprimento da
política ambiental e afetará negativamente a consecução dos objetivos e metas.
Os

controles

operacionais

devem

estar

descritos

em

procedimentos

documentados, o que define a necessidade que cada área ou setor que possua
aspectos e impactos ambientais significativos deve possuir a informação formalizada
de quais são os controles operacionais a serem seguidos.
Para associar os aspectos e impactos ambientais significativos com os
respectivos controles operacionais é normal a associação desses controles nas
próprias planilhas de levantamento de aspectos e impactos ambientais.
Como um exemplo, pode ser atribuído um código seqüencial a cada aspecto e
impacto na planilha, que por sua vez é passado para o procedimento documentado
correspondente, fazendo assim a associação.
Outro exemplo é colocar em uma coluna de “Controles Existentes” ou similar
da planilha o código do procedimento documentado que contém os controles
operacionais correspondentes.
Os procedimentos documentados que devem existir para a definição dos
controles operacionais ambientais podem ser dispostos em formas de tabelas ou
planilhas, como demonstram os exemplos colocados no Apêndice 5 e no Apêndice
6, onde o primeiro aborda o controle operacional para resíduos sólidos e o seguinte
o controle operacional para consumos e emissões.
Esta separação é recomendada tendo em vista que os controles operacionais
associados a resíduos sólidos são ligados à forma de como estes resíduos devem
ser tratados internamente e dispostos diretamente pela organização ou por terceiros
contratados.
Assim

sendo,

nas

colunas

“Cuidados

no

manuseio”,

“Formas

de

acondicionamento/armazenamento” e “Disposição final” devem ser colocados todos
os controles operacionais existentes desde a geração do resíduo sólido no interior
da organização, passando pelos armazenamentos intermediários (onde aplicável)
até a disposição final.
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Já no caso de consumos e emissões, não faz sentido pensar em
acondicionamento ou armazenamento, motivo pelo qual somente aparece a coluna
“Controle operacional”, onde devem ser descritos os controles operacionais
associados a um tipo de consumo ou a uma emissão líquida ou gasosa.
Em ambos os casos existe a coluna “Código”, para a hipótese de a
organização ter criado um código para cada aspecto e impacto ambiental descrito na
planilha de levantamento. Nesse caso é possível então associar cada controle
operacional com o aspecto e impacto ambiental que lhe deu origem.
Os controles operacionais devem ser cumpridos não somente pelos
funcionários da organização quanto por terceiros e fornecedores. Neste último caso,
os controles operacionais devem ser devidamente informados pela organização,
pelos meios mais eficazes, no sentido de procurar garantir que os terceiros e
fornecedores cumpram os controles operacionais pertinentes, e para os quais a falta
de cumprimento levará a falhas no desempenho ambiental da organização.
O conceito de terceiro (que é colocado na descrição da norma como “prestador
de serviços”) e fornecedor é interpretado como:
•

terceiro é aquele prestador de serviços que possui forte interação com a
organização, realizando atividades dentro das instalações da organização
ou fora. Como um exemplo, uma organização pode possuir um terceiro que
execute serviços de jardinagem diária ou semanalmente dentro de suas
instalações, ou pode ainda contratar um terceiro para realizar a usinagem
de peças para posterior retorno e continuidade de processamento.

•

fornecedor é aquele que fornece determinado item para a organização
como, por exemplo, matérias primas, pallets de madeira, embalagens,
dentre outras possibilidades.

Para terceiros que executem atividades dentro das dependências da
organização, a extensão dos procedimentos documentados a estes terceiros é uma
das formas de solicitar o cumprimento dos controles operacionais.
Como um exemplo, um terceiro que execute atividades de manutenção de
equipamentos dentro das instalações da organização, deve seguir integralmente os
controles operacionais ambientais definidos e acordados pela organização, por
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meio, como exemplo, de distribuição de cópias controladas dos procedimentos
documentados que expressam estes controles.
Para terceiros que executem atividades fora das dependências da organização,
o controle desta já fica mais distante, porém cabe definir junto ao terceiro que
cuidados devem ser adotados para que os impactos ambientais adversos gerados
pela atividade contratada sejam os menores e dentro dos limites legais existentes.
Para fornecedores, a informação dos controles operacionais pertinentes pode
ser feita mediante envio de correspondência por qualquer meio eficaz de mídia, ou
ainda, para casos mais simples ou de baixa interação, pode ser distribuída a
informação por meio de folhetos entregues na recepção.
Como um exemplo, uma transportadora contratada que venha regularmente
retirar produtos da organização pode ser comunicada sobre os controles
operacionais mais simples, como desligar o veículo em paradas mais prolongadas,
por meio de um informativo distribuído na entrada, aliado a explicações dadas pelos
responsáveis pela portaria.
Ao mesmo tempo, esta transportadora deve ser informada sobre a necessidade
de cumprir a legislação associada à emissão de fumaça preta por veículos movidos
a óleo diesel.
Neste caso, existe um entrelaçamento entre o controle operacional e o requisito
que trata de monitoramento e medição, tendo em vista que: (i) ou a própria
organização executaria as medições de níveis de densidade colorimétrica da fumaça
preta nos caminhões da transportadora que adentrassem em suas instalações, em
todos ou por amostragem, usando a Escala Ringelmann, (ii) ou a transportadora
enviaria para a organização alguma documentação que comprovasse a execução
desta mesma avaliação de forma regular em todos os veículos da frota.
Este controle operacional por parte da organização, neste caso, deve ser
comunicado antecipadamente para a transportadora, para que sejam adotados
todos os passos necessários de adequação.
O nível de exigência sobre os controles operacionais que uma organização
deve possuir sobre os seus terceiros e fornecedores é bastante variável, levando em
consideração a relevância ambiental das atividades desenvolvidas por estes
mesmos terceiros e fornecedores, considerando os pontos colocados na Figura
4.4.6.a:
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Terceiro ou fornecedor

Executa atividades dentro das
instalações da organização?

Seguir
integralmente
os
controles
operacionais definidos pela organização,
inclusive quanto à necessidade de
comprovações
de
atendimento
a
prescrições ambientais legais.

Sim

Não

As atividades desenvolvidas
para atender a organização
necessitam de algum tipo de
documento legal expedido por
alguma
entidade?
(ex.:
necessidades
de
alvarás,
licenças especiais, autorizações,
comprovações de destinações
de resíduos, etc).

Não
O terceiro ou fornecedor necessita
possuir licença de funcionamento
expedida por órgão ambiental
estadual ou municipal?
Sim

Não

Solicitar o envio de
cópia da licença.

Sim
Solicitar as devidas comprovações, cuidando para que
estejam sempre dentro da validade estabelecida, quando for
o caso.

Nada adicional a solicitar.

Figura 4.4.6.a – Controle sobre terceiros e fornecedores

Desta forma, a organização deve exercer o controle sobre os terceiros e
contratados até onde esta possa exercer poder de influência, e de forma também
associada com a relevância da interação entre a organização e o terceiro ou
fornecedor.
Como um exemplo, se a organização adquire de um fornecedor uma matéria
prima mineral para uso em seu processo, é fundamental verificar de onde está vindo
esta matéria prima e se o fornecedor possui as licenças ou autorizações requeridas
para a exploração mineral em questão.
Outro exemplo consiste na contratação de um terceiro para a disposição e/ou
tratamento de um resíduo gerado pela organização. Nesse caso, a organização
deve buscar evidências de que a disposição ou o tratamento do resíduo é realmente
aquele disposto em contrato e se estão sendo cumpridas as prescrições legais
envolvidas.
O mesmo é válido para o caso de doações de resíduos que a organização
decida fazer, onde esta deve ter os mesmos cuidados dispensados para o caso de
contratações de terceiros.
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O poder de influência da organização sobre a cadeia de fornecimento decresce
de acordo com o afastamento da relação com o fornecedor ou terceiro direto,
conforme demonstra a Figura 4.4.6.b:

Cadeia de fornecimento

Organização

Terceiro
ou
fornecedor
direto

Terceiro
ou
fornecedor
indireto A

Terceiro
ou
fornecedor
indireto B

Redução do poder de influência

Figura 4.4.6.b – Relação entre a cadeia de fornecimento e o poder de influência da organização

Desta forma, a exigência da organização por demonstrações de quaisquer
evidências para os atores mais distantes desta cadeia de fornecimento deve se dar
na devida proporção em que a organização entenda que está sujeita a uma coresponsabilização na hipótese de ocorrência de algum dano ambiental decorrente de
produtos ou serviços comprados ou contratados por esta.
Se a organização possui uma sistemática de realização de auditorias in loco
em seus fornecedores, pode ser eximir de manter consigo cópias de licenças de
funcionamento e outros documentos de seus fornecedores, desde que aproveite
estas auditorias para avaliar e registrar a presença destes documentos e respectivas
validades (quando legalmente exigidas) durante a execução das mesmas.
Na hipótese de que durante a auditoria seja detectada alguma licença ou outro
documento com vencimento anterior à realização da próxima auditoria programada,
pode ser obtido um compromisso formal (a ser anexada à própria documentação da
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auditoria) do fornecedor, com relação à renovação do documento em questão,
avaliando o cumprimento na próxima auditoria.

4.4.7 – Preparação e resposta a emergências
Com base no levantamento de aspectos e impactos ambientais, devem ser
definidas as situações potenciais de ocorrência de eventos ambientais que possam
gerar efeitos adversos de maior intensidade e magnitude, como grandes
vazamentos, explosões, incêndios, dentre outras possibilidades. Para tais situações,
devem ser estabelecidos os critérios de prontidão e de resposta pronta na
eventualidade de ocorrência real de um destes eventos. O texto da NBR ISO 14001
coloca da seguinte forma este requisito:
“A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para
identificar potenciais situações de emergência e potenciais acidentes que possam
ter impacto(s) sobre o meio ambiente, e como a organização responderá a estes.
A organização deve responder às situações reais de emergência e aos
acidentes, e prevenir ou mitigar os impactos ambientais adversos associados.
A organização deve periodicamente analisar e, quando necessário, revisar
seus procedimentos de preparação e resposta à emergência, em particular, após a
ocorrência de acidentes ou situações emergenciais.
A organização deve também periodicamente testar tais procedimentos, quando
exeqüível”.
Como parte do levantamento de aspectos e impactos ambientais, devem ter
sido consideradas situações potenciais de emergências, notadamente ligadas a
vazamentos de maiores proporções, incêndios, explosões e outros tipos de
acidentes

que

possuam

probabilidade

de

ocasionar

impactos

ambientais

significativos.
A organização deve, além de identificar tais situações potenciais em seu
levantamento de aspectos e impactos ambientais, estar devidamente preparada
para lidar com situações reais, na hipótese de uma condição potencial vir a
infelizmente transformar-se em realidade.
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Como parte deste estado de prontidão, a organização deve considerar diversos
fatores como o atendimento a vítimas, o impedimento do alastramento do sinistro e a
mitigação dos impactos ambientais gerados.
Estes impactos ambientais são de várias ordens, podendo se constituir em
emissões atmosféricas e contaminações de solo e água, com efeitos em maiores ou
menores graus sobre ecossistemas.
Todo combate a incêndio utiliza água combinada ou não com outros tipos de
produtos químicos específicos para a anulação das chamas, e via de regra as
quantidades utilizadas são significativas. Evidentemente, na ânsia de limitar os
efeitos do acidente em si, o foco dos combatentes do fogo é no salvamento e na
preservação de vidas humanas, deixando quaisquer outras questões em planos
subliminares.
Desta forma, toda a água e demais elementos usados no combate a um
incêndio devem ser descartados e direcionados para uma estação de tratamento,
para que não venham a poluir o solo e/ou cursos d’água. Em uma situação real,
dada a grande quantidade de água e demais elementos usados, aliado ao foco já
citado, pode levar a deixar este cuidado de lado, podendo gerar impactos ambientais
de grande monta.
Com base neste exemplo, o estado de prontidão de uma organização deve
considerar de forma equilibrada e racional tanto o foco no salvamento e preservação
de vidas humanas quanto todas as ações que sejam possíveis ser empreendidas
para que os impactos ambientais que sejam gerados em uma situação real sejam os
menores possíveis.
Pelo levantamento de aspectos e impactos ambientais, como já colocado,
podem ser determinadas todas as situações potenciais de emergência, e a partir
destas podem ser agrupadas condições similares para a elaboração de planos de
atendimento a estas emergências.
Organizações que possuam brigadas dedicadas e treinadas para situações de
incêndios devem considerar evidentemente o uso destas brigadas como parte de
seus planos de atendimento a este tipo de emergência.
É fundamental lembrar que do ponto de vista ambiental podem existir situações
ligadas a vazamentos de produtos perigosos em maiores proporções, e nem sempre
a brigada de incêndios está preparada para lidar com estes tipos de emergências.
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Da mesma forma, por exemplo, uma organização que lide com fontes
radioativas pode possuir como situação de emergência ambiental a abertura e
exposição de uma destas fontes, o que requer a atuação de pessoal
especificamente designado e dosimetrado para lidar com estas situações.
Tais planos de atendimento a emergências deve, portanto, considerar a
existência de pessoas devidamente treinadas para atuar com precisão e firmeza em
situações reais de emergências, com atuações que podem ir desde a organização
de pessoas para a evacuação de áreas até o combate efetivo à emergência.
A posição destas pessoas face a uma estrutura organizacional deve ser
determinada e disseminada, incluindo as interfaces, para que não existam dúvidas
quanto a autoridades e responsabilidades em uma atuação real.
Os contatos com pessoas chaves de dentro da organização, que possam
potencializar a abrangência do atendimento à emergência, e com entidades externas
(ambulâncias, bombeiros, defesa civil e outras), devem ser facilitados.
Neste sentido, os telefones e outras formas de contato internos e externos
devem ser disponibilizados e divulgados para que possam ser acessados no menor
tempo possível.
O uso de alarmes, sonoros e/ou visuais, para alertar sobre situações de
emergências, necessitam ser de conhecimento de todos aqueles que possam ser
afetados por uma emergência.
Os planos de atendimento a emergências devem ser, sempre que exeqüível,
simulados segundo uma programação. A exeqüibilidade de uma simulação é
inversamente proporcional à complexidade envolvida.
O envolvimento de uma grande quantidade de pessoas e/ou com a
movimentação de grande quantidade de recursos, algumas vezes externos, pode
limitar a possibilidade de ocorrência de um simulado, o que deve ser devidamente
considerado pela organização.
Por vezes, ao invés de tentar um simulado muito complexo e desistir pelas
dificuldades envolvidas, pode ser feita a desagregação do simulado maior em outros
menores e menos complexos e, portanto mais exeqüíveis. O conjunto de
informações reunidas pelos simulados menores pode fornecer subsídios para
discernir sobre os resultados esperados de um simulado de maior abrangência, não
realizado.
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Uma simulação deve avaliar diversos contextos como, no mínimo: (i)
funcionamento adequado dos alarmes, (ii) acionamento correto dos contatos com
pessoas chaves de dentro da organização e com órgãos externos, (iii) tempos de
atendimento e de chegada das brigadas e outros responsáveis aos locais, (iv)
organização no abandono de áreas e deslocamento aos pontos de encontro, (v)
disponibilidade e funcionalidade de equipamentos de combate a emergências e de
proteção individual e/ou coletiva, (vi) posicionamento correto e adequação de kit de
mitigação de impactos ambientais, (vii) funcionamento adequado de canais de
comunicação internos e de acionamento de auxílio externo como bombeiros,
ambulâncias, defesa civil, polícia rodoviária ou outros órgãos e (viii) retorno ordeiro à
situação pós-emergência.
Uma vez executada e documentada uma simulação, deve se efetuada uma
análise crítica para que sejam tomadas todas as ações necessárias, associados com
a observação de situações não conformes durante o simulado.
Assim sendo, devem ser abertas ações corretivas ou preventivas para
respectivamente tratar não conformidades reais ou potenciais observadas,
melhorando o plano continuamente para o reforço na preparação deste em funcionar
em face de uma possível situação real de emergência.
A ocorrência de uma situação real é uma fonte, não esperada ou programada,
para a realização da mesma análise crítica quanto ao funcionamento do plano de
atendimento a emergências.
A documentação de um simulado, na forma típica de um relatório, é
fundamental para a avaliação do estado de evolução deste estado de prontidão de
uma organização. Deste relatório devem constar todas as informações sobre como
ocorreu o simulado como o local, pessoas envolvidas, produtos envolvidos,
equipamentos envolvidos, bem como os comentários sobre acertos e desacertos
frente ao desempenho esperado.
É sempre recomendada a documentação fotográfica do simulado, como forma
de ilustrar a seqüência de sua execução.
Um ponto fundamental em todo o estado de prontidão e resposta a
emergências se constitui na disponibilidade das informações nos locais certos e para
as pessoas certas como, dentre outras: (i) conhecimento de quais dispositivos
devem ser usados para o combate a diferentes classes de fogo, (ii) conhecimento
sobre os efeitos dos produtos químicos envolvidos na emergência, como dados de
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toxicidade, inflamabilidade, explosividade e outros, que estão disponíveis nas Folhas
de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ’s) ou Material Safety Data
Sheet (MSDS’s) e (iii) conhecimento sobe incompatibilidade no contato entre
produtos.
Como complemento, o combate a situações de emergências deve se estender
além da mitigação dos impactos ambientais mais imediatos decorrentes da
emergência, considerando também questões de correta disposição ou confinamento
de resíduos, tratamento de poluentes antes da disposição final ou ainda mesmo
recuperação de áreas afetadas.
Emergências ocorridas fora dos limites da organização, porém envolvendo
produtos da organização como, por exemplo, acidentes em rodovias com caminhões
transportando produtos químicos da organização para o cliente, podem pressupor a
existência de contratos com terceiros especializados em atender a estas
ocorrências, mitigando os impactos ambientais no local e tomando as providências
apropriadas com a dimensão do ocorrido.

4.5 – Verificação
Este requisito se constitui apenas em um título. Desta forma, não há qualquer
análise em específico em relação ao mesmo.

4.5.1 – Monitoramento e medição
Em diversos momentos do sistema de gestão ambiental devem ser
empreendidas ações rotineiras de medição, de forma a que se possa exercer um
determinado grau de monitoramento sobre o sistema de gestão ambiental como um
todo, nos pontos relevantes. Este monitoramento visa determinar se os parâmetros
mínimos ou máximos estabelecidos nos objetivos e metas, controles operacionais,
ou outras fontes, estão de fato sendo atingidos. O texto da NBR ISO 14001 coloca
da seguinte forma este requisito:
“A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para
monitorar e medir regularmente as características principais de suas operações que
possam ter um impacto ambiental significativo. O(s) procedimento(s) deve(m) incluir
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a documentação de informações para monitorar o desempenho, os controles
operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas ambientais da
organização.
A organização deve assegurar que equipamentos de monitoramento e medição
calibrados ou verificados sejam utilizados e mantidos, devendo-se reter os registros
associados”.
Todas as características relevantes das atividades que estejam associadas
com aspectos e impactos ambientais significativos devem ser medidas e
monitoradas, como forma de avaliar a sua contínua adequação a limites
especificados.
Inserem-se aqui as características associadas com a determinação de
objetivos e metas e com os controles operacionais pertinentes, que por sua vez
estão diretamente associados com os aspectos e impactos significativos.
Neste particular podem ser consideradas, dentre outras muitas possibilidades:
(i) índice de consumo de energia elétrica, (ii) índice de consumo de água, (iii) índice
da quantidade de resíduos gerados, (iv) índice da quantidade de resíduos
reciclados, (v) índice de não conformidades em auditorias internas, (vi) índice de
reclamações ambientais e (vii) índice de horas em treinamentos ambientais.
Neste caso, é definida pela ISO 14001 a necessidade do estabelecimento de
procedimentos documentados para determinar a sistemática de monitoramento e
medição das características ambientais, a ser estabelecida pela organização.
Este processo de monitoramento e medição deve gerar registros que
comprovem a sua execução periódica, bem como as decisões em relação aos
resultados observados.
Um modelo de planilha que sirva como forma de controle para demonstração
das características ambientais a serem medidas e monitoradas é apresentado no
Apêndice 7.
Além das medições e monitoramentos associadas a objetivos e metas, também
se inserem neste contexto outras medições de características consideradas chaves
pela

organização,

oriundas

principalmente

de

informações

dos

controles

operacionais ambientais.
Por vezes, a organização pode não possuir determinada característica
associada com objetivos e metas ambientais, por não existir uma significância maior,
porém

interessa

manter

um

monitoramento

contínuo

para

avaliação

do

183

comportamento ao longo do tempo. Estas situações, portanto, também devem ser
consideradas como elementos de monitoramento e medição.
Para as características ambientais mensuráveis, os dispositivos de medição
utilizados para a realização das medidas devem estar submetidos a confirmação
metrológica formal.
A ISO 14001 não aprofunda em seu texto detalhes referentes à confirmação
metrológica dos dispositivos de monitoramento e medição, porém apesar desta falta
de maior detalhamento é esperado que as organizações que detém dispositivos
próprios e que realizem tais medições em características ambientais especificadas,
considerem elementos mínimos da confirmação metrológica, tais como:
•

o uso de padrões rastreáveis a organismos nacional ou internacionalmente
reconhecidos;

•

a definição de uma tolerância de processo, via de regra associada com a
especificação da característica sendo mensurada;

•

o acúmulo dos erros sistemáticos e das incertezas aleatórias de medição e
herdadas;

•

o estabelecimento de critérios de aceitabilidade para os dispositivos, em
função dos resultados de calibração;

•

o estabelecimento de uma freqüência de calibração e de ajustes desta
freqüência em função dos resultados anteriores;

•

a prática de realização de ajustes para melhorar a adequação ao uso;

•

a identificação única e da situação da calibração;

•

a proteção aos pontos de acesso dos mecanismos internos do dispositivo,
de forma a evitar desajustes inadvertidos;

•

ações para identificação e tratamento de dispositivos não conformes;

•

a adoção de ações coerentes em relação aos resultados obtidos
anteriormente, desde a última calibração, na hipótese do dispositivo ser
detectado como não conforme na calibração;

•

o estabelecimento de registros que comprovem a execução da calibração e
a validação dos resultados obtidos.
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Uma das várias possíveis formas de avaliar os resultados de calibração de um
dispositivo de monitoramento e medição é por meio de uma fórmula de adequação
ao uso, conforme descrito:
t ;α / 2 * S
∆
≥ d + n −1
+ Ih
x
n
Fonte: Carvalho, Frosini e Frazão (1995)

Os termos desta fórmula possuem os seguintes significados:
•

∆ : tolerância do processo, dada por especificações internas, limites em
diplomas legais ou acordadas com outras partes interessadas, sempre
representando o caso mais crítico associado ao dispositivo a ser calibrado;

•

x: fator de contingência, representado por um número inteiro entre 3 a 10,
pelo qual deve ser dividida a tolerância do processo, como forma de
proteger as especificações. Lembrar que a norma ISO 14001 nada aborda
quanto à adoção deste fator, porém trata-se de um princípio da metrologia
largamente aceito e utilizado, devido à sua interpretação lógica;

•

d : desvio ou erro sistemático, expresso como média e em módulo.
Representa a diferença entre a média dos resultados obtidos por ponto e o
valor real do padrão de referência;

•

t n−1 ;α
α/2: valor tabelado, encontrado na tabela da distribuição t de Student,
que representa a combinação entre o número de replicações adotado
menos um grau de liberdade e o nível de significância para o intervalo de
confiança estabelecido. Normalmente trabalha-se com 95% de intervalo de
confiança. A distribuição t de Student é encontrada nos melhores livros de
estatística;

•

S: desvio padrão amostral, ou experimental, representado pela fórmula:

∑ (Xi − x)

2

S=

n−1

•

n: número de replicações adotadas na calibração;

•

Ih: incerteza herdada da calibração, representada pela incerteza do
prestador de serviços de calibração e/ou dos padrões utilizados na
calibração.
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Para a definição das tolerâncias de processo, com especificações bilaterais, o
∆

representa o valor do semi-intervalo, conforme exemplos a seguir que

demonstram especificações bilaterais centradas e não centradas:
•

X ± b , que se constitui em uma especificação bilateral centrada, onde neste

caso o ∆ = b;
•

X +−ba , que se constitui em uma especificação bilateral não centrada, onde o
∆ será o menor valor entre a e b.

Para especificações unilaterais, com limite superior de especificação (LSE)
adotar

a

tolerância

de

processo

como

sendo

∆ = 0,3.LSE = (1 − 0,7 )LSE = LSE − 0,7 LSE . Para especificações unilaterais com limite
inferior

de

especificação

(LIE),

considerar

a

tolerância

como

sendo

∆ = 0,3.LIE = (1,3 − 1)LIE = 1,3LIE − LIE . Este é um critério para tratar especificações
unilaterais, podendo ser adotados outros até mais empíricos.
A organização pode executar as calibrações de seus dispositivos de medição e
monitoramento internamente, utilizando padrões de sua propriedade, ou ainda
contratar os serviços de terceiros para a realização destas calibrações, em suas
dependências ou nas do terceiro.
Caso as calibrações sejam executadas internamente, devem ser gerados
registros internos e caso sejam contratados terceiros estes emitem certificados de
calibração. Em qualquer circunstância, os resultados devem ser validados por
autoridade designada pela organização.
Outra possibilidade é a organização contratar um terceiro para a execução das
atividades de monitoramento e medição como, por exemplo, a geração de
resultados de níveis de metais pesados na água sendo devolvida ao curso d’água
após passagem pela estação de tratamento de efluentes.
Nesta condição a organização não será responsável pela calibração dos
dispositivos de monitoramento e medição do terceiro, recebendo apenas o laudo
com os resultados das análises. A organização deve obter deste terceiro alguma
evidência de que este possui seus dispositivos de monitoramento e medição
devidamente calibrados.
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Esta evidência pode ser desde o envio de certificados com resultados de
calibração dos dispositivos até uma declaração mais abrangente, a depender do
nível de confiança e do histórico da relação entre a organização e o terceiro.
No caso específico do dispositivo de monitoramento e medição for um
software, este deve ser validado: (i) antes do uso na instalação inicial e
imediatamente após instalações ou desinstalações posteriores (no caso do software
ser caixa preta, ou seja, não é possível para o usuário manipular o algoritmo de
cálculo), ou (ii) a intervalos periódicos (no caso do software ser caixa branca, ou
seja, é possível para o usuário manipular o algoritmo de cálculo).

4.5.2 – Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros
Da mesma forma devem ser empreendidas ações de medição, ou de
acompanhamento, no sentido de determinar se os parâmetros mínimos ou máximos
estabelecidos por legislações, ou outros requisitos subscritos pela organização,
estão de fato sendo atingidos. O texto da NBR ISO 14001 coloca da seguinte forma
este requisito:

“4.5.2.1 De maneira coerente com seu comprometimento de atendimento a
requisitos, a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s)
para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicáveis.
A organização deve manter registros dos resultados das avaliações periódicas.
4.5.2.2 A organização deve avaliar o atendimento a outros requisitos por ela
subscritos. A organização pode combinar esta avaliação com a avaliação referida
em 4.5.2.1 ou estabelecer um procedimento em separado.
A organização deve manter registros dos resultados das avaliações
periódicas”.
Determinados diplomas legais aplicáveis definem características que devem
ser medidas e monitoradas, bem como também o mesmo pode ocorrer outros
requisitos que a organização tenha se subscrito.
Neste particular se inserem, dentre outras possibilidades: (i) medições de
níveis de densidade colorimétrica da fumaça emitida por motores movidos a óleo
diesel, (ii) medições de características da água, como DBO, DQO, metais pesados,
pH, temperatura e outras características, antes que esta seja devolvida ao curso
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natural, ou ainda antes que esta seja encaminhada a uma estação de tratamento,
(iii) medições de níveis de ruído externo, em dB(A), para a comunidade e (iv)
medições de teste hidrostático em caldeiras e vasos sob pressão.
Este processo de monitoramento e medição deve gerar registros que
comprovem a sua execução periódica, bem como as decisões em relação aos
resultados observados.
O mesmo modelo de planilha do Apêndice 7 pode servir como forma de
controle para demonstração das características ambientais legais a serem medidas
e monitoradas.
Outra

condição

que

deve

necessariamente

ser

monitorada

é

o

acompanhamento de prazos de validade de licenças e outros documentos
requeridos por diplomas legais ou outros requisitos subscritos pela organização.
Nestes casos específicos, também pode ser usada a mesma planilha citada no
Apêndice 7, deixando alguns campos como não aplicáveis, ou pode ser criada uma
forma de acompanhamento paralela.
Uma forma que pode ser adotada pelas organizações para atendimento a este
requisito é a execução de auditorias específicas, internas ou conduzidas por
entidades externas, adotando uma lista de verificação que contemple todos os
requisitos legais aplicáveis, que fica como registro da avaliação.

4.5.3 – Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva
Todo sistema de gestão, como resultado das ações de monitoramento e
medição, inclusive auditorias, possui não conformidades que devem ser tratadas por
meio de ações corretivas para que se evitem repetições e desta forma a
perpetuação dos problemas ao longo do tempo. Além da postura reativa de
tratamento de não conformidades já ocorridas, é também requerida uma postura
pró-ativa no sentido de se anteciparem não conformidades potenciais, adotando-se
ações preventivas para que se evitem as primeiras ocorrências de não
conformidades inéditas. O texto da NBR ISO 14001 coloca da seguinte forma este
requisito:
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“A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para
tratar as não conformidades reais e potenciais, e para executar ações corretivas e
preventivas. O(s) procedimento(s) deve(m) definir requisitos para
a) identificar e corrigir não conformidade(s) e executar ações para mitigar
seus impactos ambientais,
b) investigar não conformidade(s), determinando sua(s) causa(s) e
executar ações para evitar sua repetição,
c) avaliar a necessidade de ação(ões) para prevenir não conformidades e
implementar ações apropriadas para evitar sua ocorrência,
d) registrar os resultados da(s) ação(ões) corretiva(s) e preventiva(s)
executada(s), e
e) analisar

a

eficácia

da(s)

ação(ões)

corretiva(s)

e

preventiva(s)

executada(s).
Ações executadas devem ser adequadas à magnitude dos problemas e ao(s)
impacto(s) ambiental(is) encontrado(s).
A organização deve assegurar que sejam feitas as mudanças necessárias na
documentação do sistema da gestão ambiental”.
Por não conformidades, neste contexto, devem ser entendidas as situações de
não cumprimento a um requisito ambiental especificado. Tais não conformidades
podem ser detectadas no mínimo pelas seguintes condições em um sistema de
gestão ambiental:
•

por desvios percebidos durante a execução de auditorias internas
ambientais;

•

por desvios observados na aplicação cotidiana dos controles operacionais
ambientais;

•

por desvios observados durante a execução de simulados;

•

por resultados fora das especificações no monitoramento e medição de
características ambientais especificadas;

•

por reclamações pertinentes de partes interessadas.

As não conformidades devem ser divididas em duas categorias, sendo estas as
não conformidades reais e as não conformidades potenciais, conforme demonstra a
Figura 4.5.3.a:
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Postura reativa

Postura pró-ativa

Não conformidade real

Não conformidade potencial

Já se manifestou no atual
momento,
gerando
conseqüências adversas.

Não se manifestou até o
momento, mas se nada for
feito existe a probabilidade
que venha a se transformar
em uma não conformidade
real.

Figura 4.5.3.a – Posturas em relação às não conformidades

A organização deve demonstrar a capacidade de lidar com as duas categorias
de não conformidades, onde o resultado final esperado de um processo de melhoria
contínua consistente é a migração gradativa da postura reativa para a pró-ativa.
Por diversos motivos, as organizações atuais tendem mais a conviver com as
posturas reativas que as pró-ativas, usando como argumento principal para isto a
falta de tempo, devido sempre ao pequeno número de pessoas para executar a
imensa quantidade de atividades cotidianas.
Trata-se na verdade de uma cultura com raízes no passado, tendo em vista
que a implementação de sistemas de gestão nas organizações ainda é um
fenômeno recente, e existem muitas resistências em lidar com as formalizações
requeridas para um melhor controle no tratamento de não conformidades,
principalmente as que residem no campo do potencial.
É inegável que uma postura pró-ativa, de antecipação aos problemas, é mais
eficiente que a postura reativa, de somente resolver os problemas após a sua
ocorrência, porém a realidade da imensa maioria das organizações é a de
continuamente “apagar incêndios”, e muitas vezes são sempre os mesmos
incêndios, dia após dia.
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A estrutura proposta pelas normas de sistemas de gestão, onde se enquadra a
norma ISO 14001, é a de eliminar as causas das não conformidades, de forma a
impedir a manifestação da não conformidade.
Desta forma, o primeiro passo para o atendimento a este requisito é determinar
os mecanismos por meio dos quais as não conformidades ambientais possam ser
devidamente percebidas e registradas. No caso de auditorias internas e dos
simulados, as não conformidades são naturalmente registradas nos formulários que
estas atividades costumam gerar.
Para as atividades de monitoramento e medição, reclamações pertinentes de
partes interessadas e desvios percebidos como parte do controle operacional
cotidiano, é necessária a definição de registros apropriados.
No caso do monitoramento e medição, já deverão existir os registros que
apresentam os resultados das características ambientais medidas, o que pode ser
aproveitado para demonstrar a ocorrência de uma não conformidade.
A forma de tratar não conformidades reais e potenciais é similar, passando por
etapas análogas, porém existem diferenças que merecem atenção, conforme
destaca a Figura 4.5.3.b:
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Não conformidade real
Adotar ação imediata
para mitigar os impactos
ambientais causados

Não conformidade
potencial

Avaliar a necessidade de
abertura de ação corretiva,
em função da magnitude
do problema e de forma
proporcional ao impacto
ambiental gerado.

Avaliar a necessidade de
abertura
de
ação
preventiva, em função da
magnitude potencial do
problema e de forma
proporcional ao impacto
ambiental
que
seria
gerado.

Caso
decidido
pela
abertura, determinar a
causa raiz.

Caso
decidido
pela
abertura, determinar a
causa raiz potencial.

Estabelecer
corretiva.

ação

Estabelecer
preventiva.

a
ação

Acompanhar
implementação
preventiva.

Acompanhar
implementação
corretiva.

a

da

Proceder à análise crítica
para a verificação da
efetividade.

a

da

ação

a
ação

Proceder à análise crítica
para a verificação da
efetividade.

Figura 4.5.3.b – Ciclos de tomada de ações corretivas e preventivas

Desta forma, as definições para a ação corretiva e ação preventiva são as
seguintes:
•

ação corretiva – aquela ação tomada para eliminar a causa de uma não
conformidade, de forma a impedir a sua reincidência;

•

ação preventiva – aquela ação tomada para eliminar a causa de uma não
conformidade potencial, de forma a impedir a sua ocorrência.

Um ponto colocado no requisito é o de que quaisquer ações corretivas ou
preventivas tomadas devem ser adequadas à magnitude dos problemas e aos
impactos ambientais verificados.
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Esta condição permite que a organização estabeleça um critério que permita
priorizar as ações corretivas ou preventivas que devam ser abertas, evitando assim
que se consumam recursos desnecessários para lidar com situações de muito pouca
relevância, tanto na condição real quanto potencial.
Estes critérios devem ser diferenciados para as situações reais e potenciais,
tendo em vista que no primeiro caso se lidam com freqüências e no segundo com
probabilidades. Nestes casos deve ser considerada a avaliação do risco envolvido
com cada situação, por meio de estimadores de significância, onde o risco
representa o balanço entre a severidade e a freqüência ou probabilidade envolvida.
A seguir são apresentados alguns exemplos de estimadores de significância,
onde as Tabelas 4.5.3.c e 4.5.3.d abordam ações corretivas e as Tabelas 4.5.3.e e
4.5.3.f abordam ações preventivas.

Severidade

Freqüência

Estimador de significância para não
conformidades reais ou existentes
Menor

Maior

Esporádica

Desprezível

Importante

Sistemática

Importante

Crítica

Fonte: Carvalho (2003)

Tabela 4.5.3.c – Estimador de significância para as não conformidades existentes

Os significados para os termos podem ser:
•

Menor: não conformidade que representa um desvio pequeno em relação
às prescrições colocadas na documentação da organização, que não venha
a comprometer, ou comprometa muito pouco, o desempenho ambiental.
Alguns exemplos: (i) um descumprimento simples de um controle
operacional estabelecido, como encontrar papel em recipiente destinado a
plástico, (ii) um parâmetro de medição, não estabelecido em diploma legal,
que esteja um pouco fora do especificado pela organização, (iii) uma
demanda de parte interessada, que seja uma reclamação ou uma
reivindicação, que seja isolada e não represente descumprimento de
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requisito disposto em diploma legal e (iv) uma não conformidade em
auditoria

interna

que

represente

uma

situação

pontual,

que

não

compromete a implementação do requisito como um todo, fruto de algum
esquecimento fortuito ou falta de atenção;
•

Maior: não conformidade que representa um desvio maior em relação às
prescrições colocadas na documentação da organização, comprometendo o
desempenho ambiental. Não conformidade que esteja associada à falta de
cumprimento das diretrizes estabelecidas na política ambiental e/ou que
comprometa a consecução dos objetivos e metas ambientais. Alguns
exemplos: (i) um descumprimento sério de um controle operacional
estabelecido, provocando um impacto ambiental significativo, (ii) um
parâmetro de medição estabelecido em diploma legal fora do especificado,
ou ainda mesmo que não associado a um diploma legal, esteja muito fora
dos limites de especificação, (iii) uma demanda de parte interessada que
represente um conjunto maior de pessoas ou instituições e/ou que
represente o descumprimento de requisito disposto em diploma legal e (iv)
uma

não

conformidade

em

auditoria

interna

que

represente

o

descumprimento integral de um requisito, comprometendo o sistema de
gestão

ambiental,

fruto de

origens

mais

complexas

que simples

esquecimentos ou desatenções;
•

Esporádica: não conformidade que se manifesta pela primeira vez ou, caso
exista histórico, este é raro e não cíclico;

•

Sistemática: não conformidade com histórico conhecido, que se manifesta
de maneira cíclica.

A partir da classificação da situação entre desprezível, importante ou crítica,
deve ser estabelecido o plano de ação subseqüente, que define quando abrir ou não
uma ação corretiva.
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Criticidade
da não
conformidade
Desprezível
Importante

Crítica

Direcionamento para a ação
Limitar-se apenas à tomada de ação imediata.
Adotar ciclo completo de tomada de ação corretiva.
Idem acima, porém promovendo análise de abrangência como parte de análise
crítica pela direção imediatamente posterior à detecção. Por esta análise de
abrangência entende-se avaliar em profundidade a não conformidade ocorrida,
independente do estágio de tomada de ação corretiva em que se encontre, para
definir se a ação corretiva tomada está de fato adequada ou necessita ajustes, e
também se existem efeitos ou repercussões da não conformidade que possam ser
percebidos em outras áreas ou setores da organização, adotando as medidas
necessárias para evitar tais efeitos ou repercussões.
Fonte: Carvalho (2003)

Tabela 4.5.3.d – Plano de ação para as não conformidades existentes

Algumas organizações optam por não passar por um filtro as não
conformidades detectadas em auditorias internas, adotando ações corretivas
completas para qualquer situação levantada, independente de sua severidade.
Esta prática não está errada, desde que definida dentro do sistema de gestão
ambiental, porém pode levar à obrigatoriedade de adoção de ciclos completos de
ações corretivas para situações bastante simples, que poderiam ser devidamente
tratadas com ações imediatas.
As ações imediatas devem ser adotadas para todas as situações onde existam
não conformidades reais, e consistem naquela ação que impede o prosseguimento
daquela situação não conforme, ou que visa mitigar o impacto ambiental gerado.
Como exemplos destas ações imediatas podem ser citados os seguintes
casos:
•

para o caso de um pequeno vazamento de óleo que contaminou o solo em
uma área externa da organização, pelo fato que a manutenção foi realizada
sem a presença de uma bandeja que recolhesse estes excessos de óleo, a
ação imediata consiste na remoção da camada de terra contaminada com
óleo e a destinação adequada;

•

para

o

caso

da

colocação

de

papel

em

recipiente

destinado

especificamente para plásticos, em um ambiente com coleta seletiva, a
ação imediata consiste no recolhimento do papel de dentro do recipiente
atual para o recipiente correto destinado a papéis;
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•

para o caso de uma reclamação da comunidade vizinha, sobre a ocorrência
de barulho ocasionado pelo gerador de energia elétrica da organização, em
horários noturnos, a ação imediata pode consistir na reprogramação de
suas atividades de forma a que o gerador não necessite mais ser ligado à
noite, até que se tomem as providências definitivas, a nível de ação
corretiva, que pode ser o enclausuramento do gerador ou outra ação que
elimine a não conformidade para a comunidade.

Pela norma ISO 14001, a adoção de ações imediatas limita-se àquelas que
visam mitigar os impactos ambientais gerados, conforme os três exemplos
colocados.
Em uma auditoria interna ambiental, onde seja detectada como não
conformidade o arquivamento errado de um registro ambiental, a ação imediata deve
ser a colocação do referido registro no arquivo correto.
Assim sendo, a organização pode estender o conceito para outras situações de
não conformidades que não necessariamente gerem um impacto ambiental, como o
exemplo anteriormente referenciado.
Uma vez definida a necessidade de abertura da ação corretiva, o passo
seguinte é a definição da causa raiz que gerou a não conformidade. Vários cuidados
devem ser adotados nesta definição, pois na maioria das vezes a causa raiz não é
assim tão simples de se detectar.
Falhas na definição da causa raiz comprometem todo o restante do ciclo de
ação corretiva, e certamente a não conformidade irá reincidir. Uma reincidência de
não conformidade anteriormente encerrada demonstra que a organização não está
implementando o sistema de gestão ambiental corretamente, e que provavelmente
as ações corretivas estão sendo superficiais.
Desde que a ação corretiva esteja sendo devidamente acompanhada e
gerenciada, não existe motivo para que a causa e a ação corretiva sejam
determinadas de imediato após a detecção da não conformidade. Esta pressa é
muitas vezes o motivo pelo qual as organizações convivem com não conformidades
reincidentes, mesmo após terem sido tomadas ações corretivas, pois nunca se
aprofunda a análise sobre as verdadeiras causas de uma não conformidade.
É possível inclusive que a causa de uma não conformidade não seja única, e
que existam fatores múltiplos que contribuem para que a não conformidade se
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manifeste. Neste caso, deve ser feito um estudo que busque e defina estas causas,
o que nem sempre pode ser feito de imediato.
É sempre recomendado o uso de equipes multidisciplinares para a avaliação
de causas de não conformidades, inclusive podendo ser utilizadas técnicas que
facilitam esta atividade, desde as mais simples como Pareto, Brainstorming,
Brainwriting, Ishikawa, etc e outras mais complexas e estruturadas como Failure
Mode and Effect Analisys (FMEA), etc, de forma isolada ou combinada.
Somente após a definição clara de qual ou de quais causas raízes incidem
sobre a manifestação da não conformidade é possível definir a ação corretiva
necessária para a eliminação desta causa, o que irá redundar também na eliminação
da reincidência da mesma não conformidade.
Evidentemente que se podem existir várias causas para uma mesma não
conformidade, neste caso podem também ser necessárias várias ações corretivas.
Podem também existir situações onde a eliminação por completo da causa não
seja possível, por limitações técnicas ou outras. Nestes casos específicos, a ação
corretiva deve ser definida para que se limite o aparecimento da não conformidade à
menor incidência possível, definindo-se qual deve ser este nível esperado de
incidência máxima.
Para cada ação corretiva estabelecida deve ser definida a data limite para a
sua implementação, quando será possível realizar a análise crítica para a verificação
da efetividade.
Uma vez definida a ação corretiva, deve ser feito o acompanhamento de sua
implementação, redefinindo-se conforme necessário as datas limites para a
implementação.
Após a implementação da ação corretiva, deve ser feita a análise crítica para a
verificação da sua efetividade, que consiste em avaliar se com a conclusão da
implementação da ação corretiva a causa de fato foi eliminada, e com isto fica
impedido o ressurgimento da mesma não conformidade.
Desta forma, o ressurgimento de uma não conformidade que tenha sido
encerrada no passado demonstra que existem falhas na sistemática de tomada de
ações corretivas.
No caso de ações preventivas, podem ser adotados os critérios apresentados
na Tabela 4.5.3.e:
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Probabilidade Severidade
Baixa
Muito
improvável

Média
Alta
Baixa

Improvável

Média
Alta
Baixa

Provável

Média
Alta

Risco

Direcionamento para a ação

Desprezível

Nenhuma ação é requerida.
Abrir ação preventiva apenas se a relação
Tolerável
entre e o custo e o benefício for favorável.
Abrir ação preventiva de longo prazo (12
Considerável
meses ou mais).
Abrir ação preventiva apenas se a relação
Tolerável
entre e o custo e o benefício for favorável.
Abrir ação preventiva de longo prazo (12
Considerável
meses ou mais).
Abrir ação preventiva de médio prazo (4 a 11
Substancial
meses).
Abrir ação preventiva de longo prazo (12
Considerável
meses ou mais).
Abrir ação preventiva de médio prazo (4 a 11
Substancial
meses).
Abrir ação preventiva de curto prazo (máximo
Intolerável
3 meses).
Fonte: Carvalho (2003)

Tabela 4.5.3.e – Estimador de significância para as não conformidades potenciais

Os significados dos termos são apresentados na Tabela 4.5.3.f:
Diretrizes para a probabilidade

Muito
improvável

Improvável

Provável

A chance de ocorrência da não
conformidade potencial é quase
nula,
mesmo
diante
da
possibilidade que a dinâmica do
cenário onde a não conformidade
poderia ocorrer assuma condição
bastante fora do normal.
A chance de ocorrência da não
conformidade
potencial
é
pequena, a menos que a
dinâmica do cenário onde a não
conformidade poderia ocorrer
assuma condição bastante fora
do normal.
A chance de ocorrência da não
conformidade potencial é no
mínimo razoável, dentro da atual
dinâmica do cenário onde a não
conformidade poderia ocorrer.

Critérios para a severidade

Baixa

Média

Alta

A não conformidade potencial,
caso viesse a ocorrer, não
comprometeria o desempenho
ambiental da organização, sendo
uma ocorrência de efeitos bastante
simples.
A não conformidade potencial,
caso
viesse
a
ocorrer,
comprometeria
em
parte
o
desempenho
ambiental
da
organização e/ou seria percebida
negativamente
por
partes
interessadas externas.
A não conformidade potencial,
caso
viesse
a
ocorrer,
comprometeria
seriamente
o
desempenho
ambiental
da
organização
e/ou
afetaria
diretamente
a
vida
dos
funcionários e a comunidade
vizinha.

Fonte: Carvalho (2003)

Tabela 4.5.3.f – Diretrizes e critérios

A identificação de não conformidades potenciais requer, como já colocado,
uma maior capacidade de observação pela organização, e isto significa um também
maior estado de atenção de todos.
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Muitas podem ser as fontes de informação que podem levar à detecção de não
conformidades potenciais, sendo uma delas a auditoria interna, onde os auditores
podem aproveitar a ocasião da execução da auditoria para esta finalidade.
Uma outra fonte de informação que pode levar à detecção de não
conformidades potenciais é o caso de legislações em trâmite, quando conhecidas,
onde ações adotadas previamente à sua promulgação são exemplos de ações
preventivas.
Outras

fontes

possíveis

são:

(i)

tendências

observadas

durante

o

monitoramento de objetivos e metas, (ii) respostas obtidas em pesquisas de
satisfação de clientes (naquelas organizações que possuem esta sistemática), (iii)
comunicações recebidas de partes interessadas e (iv) dados diversos coletados dos
controles operacionais e das atividades de monitoramento e medição, dentre outras
possibilidades. Normalmente estas situações são discutidas como parte das análises
críticas pela direção, o que abre a possibilidade de que sejam abertas ações
preventivas nesta ocasião.
Uma vez definida a necessidade de abertura da ação preventiva, o passo
seguinte é o estabelecimento da causa potencial, valendo os mesmos comentários
já feitos para a definição de causas de não conformidades reais.
Somente após a definição clara de qual ou de quais causas raízes incidem
sobre a possível manifestação da não conformidade potencial é que se pode
estabelecer a ação preventiva necessária para a eliminação desta causa, o que irá
redundar também na redução ao mínimo da probabilidade de ocorrência da mesma
não conformidade.
Da mesma forma deve ser determinada uma data limite para a implementação
da ação preventiva, de forma coerente com os intervalos de tempo estabelecidos na
Tabela 4.5.3.e.
Uma

vez

definida

a

ação

preventiva,

também

deve

ser

feito

o

acompanhamento de sua implementação, redefinindo-se conforme necessário as
datas limites para a implementação.
Após a implementação da ação preventiva, deve ser feita a análise crítica para
a verificação da sua efetividade, que consiste em avaliar se com a conclusão da
implementação da ação preventiva a causa potencial de fato foi eliminada, e com
isto fica reduzida ao mínimo a probabilidade de aparecimento da não conformidade
potencial.
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O andamento na implementação de ações corretivas e preventivas também
deve ser objeto de discussão nas análises críticas pela direção, como forma de
auxiliar o processo de melhoria contínua, onde podem inclusive ser redirecionadas
ações em curso, caso necessário.
Em todo o processo de abertura de ações corretivas e preventivas é necessária
a elaboração de registros que demonstrem a execução destas atividades. O mais
comum observado nas organizações é a utilização de formulários específicos por
não conformidade real ou potencial, em papel ou em meio eletrônico, identificados
individualmente, onde cada formulário contempla todo o ciclo de atividades, desde o
reporte da não conformidade até a análise crítica para a verificação da efetividade.
Neste mesmo formulário ficam evidenciadas todas as etapas do ciclo, inclusive
com a classificação dada para a não conformidade real ou potencial, de acordo com
o filtro de significância adotado pela organização.
É requerido pela ISO 14001 que sejam registradas as alterações ocorridas em
procedimentos documentados oriundas de ações corretivas ou preventivas, o que
pode ser feito de algumas formas como:
•

nos próprios registros gerados pelo processo de abertura de ações
corretivas e preventivas, onde pode ser colocada questão sobre a
necessidade de alteração em procedimento documentado e, se sim, qual
procedimento documentado foi modificado por conta daquela ação;

•

nos próprios procedimentos documentados modificados, onde em campo
específico dedicado à inscrição da natureza das alterações pode ser feita a
descrição com a associação ao formulário de ação corretiva ou preventiva
que gerou a necessidade de alteração do procedimento documentado.

4.5.4 – Controle de registros
Em diferentes momentos em um sistema de gestão ambiental são gerados
registros, que demonstram evidências de que aquilo que está sendo proposto na
documentação de fato está sendo cumprido. De forma a que se garanta a pronta
recuperação em ocasiões de necessidade, estes registros devem ser controlados,

200

evitando-se principalmente perdas de tempo para a localização dos mesmos. O
texto da NBR ISO 14001 coloca da seguinte forma este requisito:
“A organização deve estabelecer e manter registros, conforme necessário, para
demonstrar conformidade com os requisitos de seu sistema de gestão ambiental e
desta Norma, bem como os resultados obtidos.
A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para a
identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e descarte de
registros.
Os registros devem ser e permanecer legíveis, identificáveis e rastreáveis”.
Cabe à organização determinar quais deverão ser os registros gerados pelo
sistema de gestão ambiental, sempre considerando os requisitos constantes da
norma ISO 14001. Os requisitos dessa norma que requerem explicitamente a
existência de registros são:
•

no requisito referente a comunicação, é solicitada a documentação no
processo de recebimento e resposta de demandas de partes interessadas,
bem como o registro da decisão tomada;

•

no requisito de monitoramento e medição é solicitado que os registros do
processo de calibração dos dispositivos de monitoramento e medição sejam
mantidos;

•

no requisito de não conformidade e ações corretiva e preventiva é solicitado
que devem ser registradas quaisquer mudanças nos procedimentos
documentados, resultantes de ações corretivas e preventivas;

•

neste próprio requisito de registros, é solicitado que os registros gerados
pelo sistema de gestão ambiental incluam os registros de treinamentos, de
auditorias internas e de análises críticas pela direção;

•

no requisito de análise crítica pela administração existe o reforço de que a
análise crítica deve ser uma atividade documentada, o que pressupõe a
existência de registros.

Apesar de não declaradamente explícitos pela norma ISO 14001, diversos
outros requisitos somente poderão ser demonstrados pela existência obrigatória de
registros, podendo ser citados como mínimo:
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•

no requisito de preparação e atendimento a emergências, somente será
possível demonstrar a existência de simulados, e as ações decorrentes,
mediante a existência de registros comprobatórios;

•

no requisito de monitoramento e medição, somente será possível
demonstrar a decisão em relação aos resultados das medições para as
características ambientais especificadas mediante a existência de laudos ou
outros tipos de registros que contenham os respectivos resultados.

Desta forma, diversos registros devem ser gerados naturalmente pelo sistema
de gestão ambiental, de forma a demonstrar a correta implementação deste mesmo
sistema, cabendo à organização determinar a forma como estes registros deverão
ser tratados para que se garanta a sua pronta recuperação conforme necessário.
Por pronta recuperação deve ser entendida a capacidade de localizar e coletar
a informação contida no registro sem que existam perdas de tempo por
desconhecimento de sua localização ou ainda por desorganização em seu local de
arquivo.
Os registros gerados pelo sistema de gestão ambiental devem ser legíveis, ou
seja, devem ser passíveis de reconhecimento de seu conteúdo por qualquer pessoa
que necessite ter acesso a estes. Para tanto deve-se ter cuidado com a seguintes
situações típicas:
•

registros recebidos na forma de fax, onde pelo tipo de papel empregado
pode haver o desaparecimento das informações ao longo do tempo. Nestes
casos, a depender do tempo previsto para a guarda do registro, pode ser
necessário tirar uma cópia do registro em fax para a garantia da
preservação da integridade das informações por um tempo maior;

•

registros com preenchimentos incompletos, onde campos relevantes e
necessários fiquem em branco, por esquecimento ou negligência do
responsável pelo preenchimento;

•

registros manuais com preenchimentos incompreensíveis, por problemas de
grafia do responsável, principalmente em relação a números que
demonstrem resultados de características ambientais críticas, onde
dificuldades no entendimento podem suscitar dúvidas quanto a aprovação
ou reprovação do parâmetro.
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Também é requerido que os registros sejam identificáveis, o que pode ser
garantido por diferentes meios, sendo o mais comum a colocação de um título no
registro, e a sua citação nos procedimentos documentados emitidos para o sistema
de gestão ambiental.
Por meio da colocação de um título é possível fazer a ligação do registro com a
atividade, que como já colocado é normalmente descrita em procedimentos
documentados, o que acaba também garantindo a rastreabilidade do registro com
relação à atividade, produto ou serviço envolvido.
Uma vez definidos os registros gerados pelo sistema de gestão ambiental
devem ser definidas as formas de controle com que estes registros devem ser
arquivados e mantidos, incluindo os cuidados para garantir a proteção contra
avarias, deteriorações ou perdas.
As organizações podem optar por diferentes meios para definir estas formas de
controle, sendo as mais comuns:
•

colocação de uma tabela ao final de cada procedimento documentado,
citando os registros gerados por este mesmo procedimento e as respectivas
formas de controle;

•

elaboração de uma planilha única, contemplando todos os registros gerados
pela organização, ou ainda planilhas específicas por área ou setor,
contemplando as respectivas formas de controle.

Um modelo genérico de uma planilha para o controle de registros ambientais é
apresentado no Apêndice 8. Os termos contidos na referida planilha podem ser
interpretados conforme as seguintes definições:
•

Identificação: título do registro;

•

Armazenamento: área ou setor onde o registro encontra-se disponível;

•

Proteção: local primário para a guarda do registro. Se em papel, discriminar
o tipo de elemento usado como pasta AZ, pasta suspensa, caixa-arquivo,
etc. Se em meio eletrônico, descrever o diretório onde o registro encontrase disponível para consulta (caso não existam limitações de acesso por
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questões de confidencialidade). Caso seja esta a situação, discriminar a
função responsável pela guarda do registro;
•

Recuperação: ordem seqüencial de armazenamento do registro como, por
exemplo, ordem de data, seqüência numérica, etc;

•

Tempo de retenção: tempo mínimo para a manutenção do registro, em
meses ou anos;

•

Descarte: forma de disposição final dada ao registro. Se em papel colocar
“destruir” e se em meio eletrônico colocar “deletar”.

Para o caso de registros em meio eletrônico, além da discriminação do diretório
onde o registro encontra-se disponível, devem ser estabelecidos os cuidados quanto
à extração e guarda de backup’s, quer seja de ambiente com servidor ou
diretamente da estação de trabalho.
As mídias usadas para a guarda dos dados na extração de backup’s, quer seja
em disquetes, CD, fitas DAT ou outras, devem ser identificadas e guardadas em
cofre à prova de fogo ou em local diferente do hardware onde os dados estão
armazenados.
Da mesma forma, devem ser estabelecidos os cuidados usados pela
organização para impedimento de entrada de vírus ou de ataques de hackers, de
forma a proteger a integridade dos dados.

4.5.5 – Auditoria interna
De forma periódica devem ser empreendidas auditorias internas, constituindose na principal ferramenta gerencial para avaliar o estado de adequação e
conformidade do sistema de gestão ambiental. O texto da NBR ISO 14001 coloca da
seguinte forma este requisito:
“A organização assegurar que as auditorias internas do sistema da gestão
ambiental sejam conduzidas em intervalos planejados para
a) determinar se o sistema da gestão ambiental
1) está em conformidade com os arranjos planejados para a gestão
ambiental, incluindo-se os requisitos desta Norma; e
2) foi adequadamente implementado e é mantido; e
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b) fornecer informações à administração sobre os resultados das auditorias.
Programa(s)

de

auditoria

deve(m)

ser

planejado(s),

estabelecido(s),

implementado(s) e mantido(s) pela organização, levando-se em consideração a
importância ambiental da(s) operação(ões) pertinente(s) e os resultados das
auditorias anteriores.
Procedimento(s) de auditoria deve(m) ser estabelecido(s), implementado(s) e
mantido(s) para tratar

•

das responsabilidades e requisitos para se planejar e conduzir as auditorias,
para relatar os resultados e manter registros associados,

•

da determinação dos critérios de auditoria, escopo, freqüência e métodos.

A seleção de auditores e a condução das auditorias devem assegurar
objetividade e imparcialidade do processo de auditoria”.
Segundo a norma ISO 19011, que estabelece as diretrizes para auditorias de
sistema de gestão da qualidade e/ou ambiental, e é uma recomendação de uso para
uma organização que possua um sistema de gestão ambiental segundo a norma
ISO 14001, as auditorias de sistemas de gestão são definidas como um "processo
sistemático, documentado e independente para obter evidências de auditoria e
avaliá-las objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria
são atendidos".
Por evidências de auditoria, esta mesma norma define como sendo “registros,
apresentação de fatos e outras informações, pertinentes aos critérios de auditorias e
verificáveis” e por critérios de auditoria define como sendo o “conjunto de políticas,
procedimentos ou requisitos”.
As auditorias internas se constituem na principal ferramenta gerencial para
avaliar a adequação e a conformidade de um sistema de gestão ambiental,
conforme demonstrado na Figura 4.5.5.a.
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Norma ISO 14001

Procedimentos documentados
e outros tipos de documentos
elaborados pela organização

Práticas adotadas pela
organização

Conformidade

Adequação

Por adequação se entende a correta inserção de todos os requisitos dispostos pela
norma ISO 14001 na documentação elaborada ela organização, sempre que existir
exigência na norma pela existência desta documentação.
Por conformidade se entende a correta aplicação na prática dos requisitos
constantes na documentação. Quando a norma ISO 14001 não requerer
procedimentos documentados, a conformidade significa o simples atendimento na
prática do requisito normativo.
Também por conformidade é entendido o atendimento a um requisito constante em
um diploma legal aplicável.

Figura 4.5.5.a – Relação entre adequação e conformidade

Os programas e procedimentos adotados pela organização para a realização
de auditorias internas no sistema de gestão ambiental devem considerar a avaliação
pelos auditores do atendimento à adequação e conformidade de todos os requisitos
da ISO 14001.
Todos os resultados obtidos em cada auditoria, na forma de constatações
formais, devem servir de fonte de informações para a gestão responsável pelas
áreas da organização, cabendo a esta disseminar tais resultados aos responsáveis
pelas ações corretivas ou preventivas decorrentes, acompanhando a implementação
destas.
Um programa de auditoria consiste normalmente em um cronograma ou outra
forma de apresentação, que considere a importância ambiental da atividade
auditada e os resultados de auditorias anteriores.
O grau de importância ambiental da atividade auditada está diretamente
associado com os aspectos e impactos ambientais significativos conectados com as
atividades, que por sua vez se desdobram em objetivos e metas. Desta forma,
atividades

com

maiores

quantidades

de aspectos

significativos devem ser auditadas com mais freqüência.

e impactos ambientais
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A consideração dos resultados de auditorias anteriores é fundamental para que
exista uma lógica na continuidade de sua execução, pois assim é possível que se
faça a avaliação da efetividade das ações corretivas e preventivas adotadas para
não conformidades reais e potenciais reportadas em auditorias anteriores.
É requerido que os procedimentos adotados pela organização para a
realização de auditorias internas abordem o escopo, a freqüência, os métodos
empregados, bem como as responsabilidades e requisitos relativos à condução de
auditorias e à apresentação dos resultados.
Conforme a norma ISO 19011, por escopo da auditoria se entende “a
abrangência e os limites da auditoria como localizações físicas, unidades
organizacionais, atividades e processos a serem auditados, bem como o período de
tempo coberto pela auditoria”.
Assim sendo, devem ser considerados os seguintes pontos:
•

caso uma organização possua um

sistema de gestão integrado,

considerando os requisitos de duas ou mais normas que suportam este
mesmo sistema, o conceito de escopo abrange se uma dada auditoria irá
avaliar uma ou mais normas;
•

para cada norma auditada, qual ou quais os requisitos que deverão ser
auditados;

•

quais os setores, áreas ou departamentos da organização deverão ser
auditados em uma dada auditoria;

•

qual o tempo dedicado de auditoria a cada setor, área ou departamento da
organização, ou a cada requisito da(s) norma(s), a depender de como a
organização realiza a sua programação.

Tipicamente, as organizações contemplam estas e outras informações em duas
planilhas, sendo uma com um planejamento anual, que define a ocasião prevista
para a realização de auditorias nas áreas ou setores mês a mês, e outra,
normalmente denominada como agenda de auditoria, com uma programação em
maior detalhe para cada auditoria, com os dias e horários, além de outras
informações, conforme colocado nos modelos genéricos apresentados pelos
apêndices 9 e 10.
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A freqüência de realização de auditorias internas deve ser condizente com uma
série de fatores combinados, considerando como mínimo:
•

o grau de amadurecimento do sistema de gestão sob análise, onde quanto
mais maduro e consistente este estiver, maior pode ser o intervalo entre a
realização de auditorias internas;

•

a existência de pendências em auditorias internas e/ou externas anteriores,
onde tais pendências necessitem ser avaliadas quanto à sua efetiva
resolução;

•

a necessidade de manter os auditores internos devidamente treinados para
a execução de auditorias, onde o afastamento dos mesmos por longos
períodos da realização de auditorias pode fazer com que os conceitos
sejam esquecidos, no todo ou em parte.

A realização de auditorias internas deve considerar determinados métodos
considerados como de “boas práticas”, adotados com poucas modificações pela
maioria das organizações que possuem sistemas de gestão lastreados em requisitos
de normas como a ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e outras.
Os auditores designados pela organização devem ser responsáveis pela
condução da auditoria, coletando as informações necessárias e concluindo pela
conformidade ou pela não conformidade de cada requisito auditado.
Para tanto, os auditores internos devem ser devidamente treinados, sendo que
este treinamento deve considerar como mínimo o entendimento dos requisitos da
norma ISO 14001 e o conhecimento dos métodos de execução de auditorias.
Em termos de requisitos da norma ISO 14001, os auditores devem possuir
conhecimentos adicionais que são fundamentais para que se tenha consistência nos
resultados como, por exemplo:
•

conhecimento das legislações pertinentes à organização sendo auditada,
para que possa ser feita a correta interpretação sobre a real aplicabilidade e
a efetiva implementação;

•

conhecimento de técnicas de metrologia e estatística, para que possa ser
feita a correta interpretação se a calibração dos dispositivos de medição e
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monitoramento utilizados para a avaliação de características ambientais
especificadas está sendo bem executada.

Para a execução deste treinamento é recomendável que se alie teoria à
prática, pois conhecimentos teóricos, no caso de auditorias, apesar de importantes
somente deverão ser fundamentados na atividade prática.
Os métodos de execução das auditorias internas devem considerar a execução
das seguintes parcelas:
•

pré-auditoria: o planejamento, a programação e a notificação;

•

durante a auditoria: a reunião de abertura, a execução e a reunião de
encerramento;

•

pós-auditoria: o relato (que pode também ser efetuado como parte da
parcela anterior) e o acompanhamento da implementação das ações.

O planejamento, como já visto, considera a visualização a mais longo prazo da
realização das auditorias, tipicamente anual, e a programação detalha cada auditoria
a nível de área ou setor. É recomendada a notificação destes dois documentos aos
auditados, para que não existam empecilhos de última hora.
Algumas organizações podem optar por conduzir as auditorias internas de
surpresa, sem qualquer notificação prévia, sob o argumento que todos na
organização devem estar preparados a qualquer momento para receber uma
auditoria.
No caso da auditoria ser feita sem notificação prévia aos auditados, pelo
menos entre os auditores e o representante da direção deve estar acordada a
programação, contemplando os tempos dedicados e os requisitos a serem auditados
em cada área ou setor.
Existem algumas desvantagens claras na condução de auditorias internas de
surpresa, pois nem sempre o auditado pode estar presente e disponível para
acompanhar o auditado, principalmente quando a área ou setor possui número
reduzido de pessoas, e desta forma não é possível fazer deslocamentos de última
hora.
O auditado pode não estar disponível em uma auditoria de surpresa por
diversos fatores alheios à vontade como: (i) férias, (ii) outras visitas externas já
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agendadas ou (iii) picos de trabalho ocasionados por demandas internas ou
externas, dentre outras possibilidades.
O argumento dos que defendem a execução de auditorias de surpresa é
lastreado no ponto de vista que avisando com antecedência, o auditado tem
possibilidade de “arrumar a casa” antes da auditoria, e assim quando a auditoria
ocorre as não conformidades não são detectadas.
Isto de fato pode ser uma verdade quando as gerências ou outras funções de
média decisão em uma organização estão afastadas ou mesmo alheias ao sistema
de gestão, muitas vezes sendo coniventes com estas tentativas de “burlar” a
auditoria. Esta condição é ainda pior quando funções acima das de média decisão
também compartilham desta forma de pensar.
Nestes casos, o problema maior não é a realização de auditorias de surpresa
ou não e sim a falta de liderança na organização, que acaba promovendo um clima
de “caça às bruxas”, criando-se uma série de subterfúgios para “enganar” os
auditores internos.
A execução de auditorias de surpresa jamais resolverá problemas de liderança
e de falta de capacidade ou de “medo” em assumir falhas, que somente podem ser
resolvidos por mudanças na cultura organizacional, que na maioria das vezes são
conduzidas de cima para baixo.
Desta forma, a recomendação é a de que sempre a auditoria interna seja
devidamente planejada, programada e notificada com antecedência, sendo uma
atividade esperada e desejada pela organização não como uma forma de “pegar não
conformidades” e sim como uma oportunidade na promoção da melhoria contínua.
A reunião de abertura consiste na junção inicial entre auditor e auditado,
imediatamente antes da execução da auditoria em si, e que tem por propósito dirimir
quaisquer dúvidas residuais do auditado em relação à auditoria, bem como também
serve para que se faça algum ajuste fino na programação, de acordo com as
necessidades do auditado.
Via de regra a reunião de abertura em uma auditoria interna é rápida, e é
executada diretamente no local onde a auditoria interna irá ser executada.
Já a execução da auditoria consiste na avaliação da conformidade do sistema
de gestão ambiental, por meio do exame de documentos, registros e verificação
prática da realização das atividades.
Os auditores devem ser independentes pelas seguintes formas:
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•

não pertencerem funcionalmente à área ou setor sendo auditado, ou seja,
não devem no seu dia a dia exercer funções naquele local. Esta fronteira se
torna mais difusa na medida em que a organização é menor, com pessoas
exercendo múltiplas funções e com características cada vez mais matriciais.
Por estes motivos algumas organizações optam por contratar junto a
terceiros a atividade de execução de auditorias internas, o que acaba
garantindo esta independência funcional;

•

não possuírem paradigmas ou preconceitos em relação à área ou setor ou
ainda em relação a pessoas ali existentes, o que certamente irá
comprometer os resultados da auditoria. Caso um auditor, mesmo que
independente de forma funcional, possuir restrições pessoais contra um
determinado setor ou pessoa que ele exatamente está destacado para
auditar, é bastante provável que todo o resultado da auditoria seja afetado
adversamente por esta pré-disposição do auditor em reportar o que existe e
certamente também o que não existe.

Cada constatação realizada pelo auditor, de acordo com os achados na
auditoria, deve ser substanciada por uma ou mais evidências objetivas, que podem
ser: (i) uma ou mais declarações verbais, (ii) registros, (iii) documentos ou (iv)
verificações diretas na execução de uma ou mais atividades.
Quaisquer que sejam as evidências objetivas, estas devem ser observadas
também pelo auditado no momento da auditoria, de forma a que não possam existir
argumentações posteriores contrárias quando do relato formal da constatação.
É fundamental, portanto, que cada constatação seja devidamente anunciada de
forma verbal pelo auditor ao auditado no momento de sua detecção, e que seja
acordada a sua existência entre ambos, eliminando quaisquer dúvidas.
Desta forma, o auditor somente deve afirmar a constatação quando existir a
absoluta certeza que o fato é substanciado por pelo menos uma evidência objetiva,
e que este fato é contrário a uma determinação contida no texto da ISO 14001 e/ou
nos preceitos da documentação desenvolvida pela organização.
O processo de auditoria costuma ser amostral, cabendo a escolha das
amostras ao próprio auditor, em função de sua experiência e acúmulo prévio de
informações sobre a área ou setor sendo auditado.
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O uso de listas de verificação pelos auditores sempre é uma boa prática, como
forma de se garantir a devida abrangência e profundidade na execução da auditoria,
principalmente quando os auditores ainda carecem de experiência prática, tendo
sido formados recentemente ou com poucas auditorias realizadas.
O conteúdo de uma lista de verificação pode ser bastante variável, obviamente
em função do escopo da auditoria e das características/conhecimento do auditor,
devendo sempre servir como uma referência, e nunca como uma “camisa de força”,
que limite mudanças na linha de raciocínio adotada em uma auditoria.
Durante a execução de uma auditoria, é bastante comum o auditor se deparar
com situações não previstas, que merecem algum tipo de investigação, e que não
estão previstas nas listas de verificação, apesar de estarem diretamente associadas
ao escopo da auditoria.
Apenas como um exemplo, a publicação do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas

(IPT)

(1996)

apresenta

uma

lista

de

verificação

elaborada

especificamente para a execução de auditoria ambiental em um empreendimento de
mineração, com intenção de avaliar preliminarmente uma organização antes da
implementação formal de um SGA.
A proposta apresentada é uma referência interessante, apesar de estar longe
de abordar todos os elementos prescritos em um SGA fundamentado na ISO 14001
(por exemplo, faltam abordagens sobre autoridades e responsabilidades das
funções que executam atividades no empreendimento, sobre comunicações com
partes interessadas, sobre a execução de análises críticas pela direção, sobre ações
resultantes de monitoramentos e medições e sobre atividades de prontidão e
resposta a emergências, dentre diversos outros elementos).
O foco da publicação citada é para a avaliação em campo de determinados
aspectos e impactos ambientais que podem ser reconhecidos em organizações
dedicadas às atividades de mineração.
Uma lista de verificação deve, da melhor maneira possível, detalhar pontos que
não devem ser esquecidos pelo auditor. Tomando a mesma publicação como base,
nada é abordado nas listas de verificação apresentadas sobre o atendimento ou
não, pelos terceiros que executam o transporte de explosivos, do Art. 5° , Capítulo II,
do Decreto 96.044/88, que requer a guarda dos discos de tacógrafos nos últimos
três meses, de veículos que transportem explosivos. Da mesma forma, nada é
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abordado sequer sobre a necessidade de instalação de tacógrafos nos veículos que
transportam os explosivos.
No item 2.7 da publicação é colocada questão sobre velocidade controlada,
mas de forma bastante genérica, em nada associando com a legislação existente,
limitando desta forma um aprofundamento que deveria ser feito.
Também nada é abordado sobre os cuidados mínimos necessários para evitar
explosões nos paióis como, por exemplo, avaliar na auditoria os tipos de pisos
existentes nestes paióis, de forma a que evitem a formação de centelhas por atrito.
Acidentes com explosivos, quer seja no transporte ou nos paióis, certamente
deverão causar danos ambientais de grande monta, e são situações potenciais que
devem obrigatoriamente fazer parte de qualquer lista de verificação associada com
um tipo de atividade.
Assim sendo, sempre é recomendável a elaboração prévia de uma lista de
verificação, que permita ao auditor controlar melhor o andamento da auditoria,
servindo de alerta quanto ao tempo para execução e servindo também de guia para
garantir que todos os pontos desejados sejam abordados.
Particularmente no caso da legislação, dada sua abrangência e diversidade, é
sempre recomendável que as listas de verificação identifiquem seus elementos
específicos, não deixando questões apenas de forma genérica.
As constatações feitas na auditoria interna podem ser de não conformidades
reais e de não conformidades potenciais, promovendo a adoção de ações corretivas
e preventivas, respectivamente.
Muitas organizações não utilizam as auditorias internas para a detecção e
tratamento de não conformidades potenciais, visto não ser obrigatório pela ISO
14001, porém é recomendado que tal prática seja adotada.
Devido às maiores dificuldades, pelo menos para a maioria das organizações,
em detectarem não conformidades potenciais, ao invés das reais, é uma excelente
oportunidade aproveitar o momento da auditoria interna para este exercício.
Assim sendo, é recomendado que todo o protocolo da auditoria interna seja
desenvolvido para que os auditores internos tanto detectem e reportem
constatações de não conformidades reais quanto potenciais.
Todas as constatações devem ser devidamente registradas para que exista o
tratamento até a sua finalização, quer seja como ações corretivas ou preventivas.
Este registro costuma ser efetuado em um único formulário por constatação,
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identificado unicamente, que contempla no mínimo: (i) a descrição da não
conformidade real ou potencial, (ii) a atribuição ao requisito da ISO 14001 ao qual a
constatação está associada mais diretamente, (iii) a causa geradora da não
conformidade real ou potencial – pode haver mais de uma causa, (iv) a ação
corretiva ou preventiva adotada – pode haver mais de uma ação a ser adotada para
tratar a mesma não conformidade e (v) a análise crítica para a verificação da
efetividade da ação tomada.
Algumas organizações podem adotar outras formas de registro para estas
constatações como, por exemplo, os auditores registrando e numerando todas as
constatações em um único formulário, de forma seqüencial, e os auditados, cada
qual em sua área ou setor, abrindo planos de ação contemplando as ações
necessárias para as devidas resoluções.
Outras formas alternativas podem ser adotadas, desde que fique evidenciada a
adoção do ciclo completo de tomada de ações corretivas e preventivas.
A realização de uma reunião de encerramento também é parte integrante das
boas práticas de auditoria, e tem por propósito principal apresentar e consolidar os
resultados da auditoria, tendo em conta que todas as constatações feitas devem ter
sido apresentadas individualmente durante a execução da auditoria.
Durante a reunião de encerramento, algumas organizações definem que
devam ser abertos pelos auditores os formulários definitivos com as constatações.
Outras definem que estes relatórios devem ser feitos dentro de um prazo máximo,
após o encerramento da auditoria.
Independente da forma adotada pela organização, os formulários devem ser
abertos dentro do menor prazo possível, para que não existam atrasos
desnecessários.
A melhor recomendação neste caso é a de que os auditores já abram o
formulário durante a execução da auditoria, porém esta prática requer bastante
habilidade no sentido de sintetizar a constatação, incluindo a(s) evidência(s)
objetiva(s) e demais informações relevantes, dentro de um curto espaço de tempo
que não comprometa os objetivos da auditoria.
Algumas organizações elaboram um relatório final ou conclusivo da auditoria
interna, resumindo os resultados e discriminando os pontos positivos e as
oportunidades de melhorias levantadas, com fins de análise gerencial.
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É uma prática recomendada, tendo em vista que a alta direção da organização
na maioria das vezes não irá avaliar cada formulário aberto na auditoria interna,
sendo interessante um relatório com dados sumarizados para conhecimento dos
resultados.
Os métodos devem também esclarecer as autoridades e responsabilidades
envolvidas entre todos os atores que participam da auditoria interna, considerando
como mínimo as seguintes:
•

representante da direção, também definido como cliente da auditoria: (i)
coordenar a execução da auditoria interna como um todo, em termos de
planejamento, programação e notificação, (ii) definir os auditores em
relação às áreas ou setores e ainda em relação aos requisitos que devem
ser auditados, (iii) acompanhar de perto a execução das auditorias e zelar
pela capacitação dos auditores, por meio da observação dos resultados, (iv)
estar atento às interações decorrentes da atividade de auditoria interna,
procurando sempre garantir que as relações entre auditores e auditados
promovam um clima de crescimento e aprendizado, e não o contrário e (v)
compilar todos os resultados de cada auditoria interna, para consolidação e
reporte nas análises críticas pela direção e como subsídio para o próximo
planejamento;

•

auditor: (i) conduzir a auditoria sempre de forma competente e profissional,
tomando como referências básicas os requisitos da norma sendo auditada e
os preceitos estabelecidos na documentação da organização, sem fazer
com que opiniões pessoais ou paradigmas próprios sejam fatores
determinantes para os resultados, (ii) fazer os relatos verbais e
documentados de forma clara e objetiva, sem erros ou inconsistências, e
fundamentados em evidências objetivas, para que não residam dúvidas ao
auditado sobre a existência da constatação e (iv) proceder à análise crítica
para a verificação da efetividade das ações empreendidas pelo auditado;

•

auditado: (i) atender aos compromissos da auditoria interna, comparecendo
nos horários estabelecidos na agenda, (ii) acompanhar o auditor durante a
execução da auditoria, mostrando a documentação e demonstrando as
práticas conforme requerido e (iii) determinar as causas e ações
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necessárias para a resolução das não conformidades reportadas nas
constatações.

É recomendado que toda organização que possua um sistema de gestão
ambiental segundo os requisitos da norma ISO 14001 conheça e utilize os conceitos
existentes na norma ISO 19011, já citada. O esquema básico de como esta norma
está montada é apresentado na Figura 4.5.5.b:

Ilustração do fluxo do processo de gestão de um
programa de auditoria
Autoridade para o
programa de auditoria
Estabelecendo o
programa de auditoria

Melhorando o
programa de
auditoria

Competência e
avaliação de
auditores

Implementando o
programa de auditoria
Monitorando e analisando
criticamente o programa
de auditoria

Atividades de
auditoria

Fonte: norma ISO 19011:2002

Figura 4.5.5.b – Programa de auditoria

4.6 – Análise pela administração
De forma periódica a alta administração deve ser informada sobre o andamento
do sistema de gestão ambiental, recebendo tais informações de maneira
estruturada, permitindo deliberações que levem à melhoria contínua da adequação e
conformidade do sistema de gestão ambiental. O texto da ISO 14001 coloca da
seguinte forma este requisito:
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“A alta administração da organização deve analisar o sistema de gestão
ambiental, em intervalos planejados, para assegurar sua continuada adequação,
pertinência e eficácia. Análises devem incluir a avaliação de oportunidades de
melhoria e a necessidade de alterações no sistema de gestão ambiental, inclusive
da política ambiental e dos objetivos e metas ambientais. Os registros das análises
pela administração devem ser mantidos.
As entradas para análise pela administração devem incluir
a) resultados das auditorias internas e das avaliações do atendimento aos
requisitos legais e outros subscritos pela organização,
b) comunicação(ões) proveniente(s) de partes interessadas externas,
incluindo reclamações,
c) o desempenho ambiental da organização,
d) extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas,
e) situação das ações corretivas e preventivas,
f) ações de acompanhamento das análises anteriores,
g) mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos
legais e outros relacionados aos aspectos ambientais, e
h) recomendações para melhoria.
As saídas da análise pela administração devem incluir quaisquer decisões e
ações relacionadas a possíveis mudanças na política ambiental, nos objetivos,
metas e em outros elementos do sistema da gestão ambiental, consistentes com o
comprometimento com a melhoria contínua”.
Neste texto, o termo administração existente na ISO 14001 será substituído por
direção, tendo em vista se tratarem de sinônimos dentro do cenário aqui abordado.
Esta decisão leva em consideração o alinhamento com requisito similar da norma
ISO 9001:2000, voltada a sistemas de gestão da qualidade, que recentemente
adotou o termo direção em substituição a administração.
Todo o conjunto de ações que compõem um sistema de gestão ambiental visa
materializar e tornar realidade o conteúdo da política ambiental que se constitui,
como já colocado, no documento que define as intenções e diretrizes globais de uma
organização em relação ao meio ambiente.
A contínua manutenção e o aprimoramento de um sistema de gestão ambiental
acaba dependendo de uma análise consistente e abrangente de diversos dados que
sejam gerados por este mesmo sistema, de forma a demonstrar o devido grau de
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amadurecimento e relevância das ações empreendidas, nos mais diferentes pontos
do sistema de gestão ambiental.
Desta forma, é requerido que o sistema de gestão ambiental seja analisado
criticamente, pela alta direção, a intervalos por ela definidos, de modo a garantir a
continuidade de sua adequação e eficácia.
No contexto da análise crítica pela direção, por adequação pode ser entendida
a análise sobre o correto atendimento aos requisitos constantes da ISO 14001 e por
eficácia pode ser entendida a análise sobre a forma como estes requisitos estão
sendo atendidos, ou seja, se existe a possibilidade de melhorias do ponto de vista
de simplificação, de otimização do ordenamento de dados, de disseminação dos
dados, dentre várias outras possibilidades.
Várias fontes de dados podem e devem ser consideradas para fundamentar as
análises críticas pela direção, sendo que a fonte de dados mais obrigatória pelo
texto da ISO 14001 é a auditoria interna.
O final desta análise crítica pela direção deve resultar, conforme apropriado e
dentre várias outras possibilidades, em alterações no conteúdo da política ambiental
e/ou no conjunto de objetivos e metas.
A seguir são colocados os elementos fundamentais que devem ser
considerados como parte de uma análise crítica pela direção:
•

os resultados de auditorias internas e externas, estratificados em termos de
quantidades de não conformidades, itens onde mais se concentram as não
conformidades, graus de severidade das não conformidades, dentre outras
formas de agrupamento. Caso a organização receba auditorias externas,
conduzidas por clientes ou outras partes interessadas extrínsecas à organização,
estas também devem ter seus resultados avaliados como parte das análises
críticas pela direção. Neste contexto se encaixam as auditorias conduzidas pelo
organismo certificador, caso a organização detenha certificado de conformidade
à norma ISO 14001;

•

as condições de mudanças contínuas a que qualquer organização pode estar
sujeita, como parte de suas atividades. Dentro deste contexto, devem ser
consideradas as seguintes condições: (i) as alterações em diplomas legais
existentes,

as

revogações

e

as

emissões

de

novos,

(ii)

tendências

mercadológicas e suas implicações, (iii) novos comportamentos dos clientes e
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outras partes interessadas e alterações em suas expectativas, (iv) inovações
tecnológicas, (v) aprendizados com incidentes ambientais ocorridos, ou ainda
com emergências reais e (vi) demandas ambientais internas e/ou externas. Com
base na análise desses elementos devem ser adotadas as ações pertinentes
para as devidas correções, quer sejam estas ações corretivas (para não
conformidades reais) ou ações preventivas (para não conformidades potenciais);
•

o compromisso com a melhoria contínua, que pode ser demonstrado, não
somente pela adoção de ações corretivas e preventivas decorrentes da análise
anteriormente citada, como também pela avaliação do grau de atendimentos aos
objetivos e metas ambientais. A avaliação do atendimento à política ambiental e
a adoção de ações decorrentes de pontos falhos reais ou potenciais detectados
é parcela fundamental do processo de melhoria contínua.

Desta forma, o ciclo de gerenciamento para promover o melhoramento
contínuo deve considerar problemas reais e potenciais, abordando conforme
apropriado todos os passos já discutidos para a adoção de ações corretivas e
preventivas.
A depender do tamanho da organização, e de outras condições relevantes, as
avaliações a serem feitas nas análises críticas pela direção podem ser escalonadas,
ou seja, nem todos os elementos necessitam ser avaliados a cada análise crítica
pela direção, podendo ser determinados prazos máximos para que cada elemento
seja discutido, a depender das prioridades envolvidas.
Além dos elementos citados até agora, outros podem e devem ser
considerados, na medida em que sejam necessários para avaliar a contínua
adequação e efetividade do sistema de gestão ambiental em atingir a política
ambiental definida.
As análises críticas pela direção devem ser registradas, normalmente em atas,
como já visto, e todos os elementos abordados e suas respectivas deliberações,
com os responsáveis e prazos designados, devem estar citados no meio escolhido
para o registro.
Desta forma, a análise crítica pela direção possui o papel de periodicamente
expor à alta direção da organização o andamento do sistema de gestão ambiental,
para que sejam adotadas todas as deliberações pertinentes no sentido de buscar
incessante e continuamente a melhoria contínua do desempenho ambiental da

219

organização, fechando desta forma uma rodada do ciclo perpétuo de gerenciamento,
e dando início a uma nova rodada.
Importante citar que uma análise crítica pela direção não deve se limitar
somente à simples apresentação de dados, e sim deve ser palco de avaliações e
deliberações, com atribuições de responsáveis e prazos, como já citado.
A compilação e tratamentos dos dados do sistema de gestão para
demonstração nas análises críticas pela direção normalmente é feita pelo
representante da direção. A forma escolhida para a apresentação dos dados deve
ser ta que facilite a interpretação e conseqüente análise pelos participantes.
Meios inadequados de apresentação podem confundir e levar a decisões
equivocadas, somente percebidas posteriormente, quando tais decisões redundarem
em frustrações. Conseqüentemente, o papel do representante da direção em
compilar, ordenar, tratar e apresentar os dados para as análises críticas pela direção
é de extrema relevância.
Ordenamentos de dados de forma visual, por meio de gráficos de tendências, é
uma maneira sempre recomendável para apresentações em análises críticas pela
direção. Conhecimento de estatística descritiva é recomendável para quem tiver a
incumbência de preparar estes dados e apresenta-los.
Todos os compromissos assumidos somente poderão ser transformados em
realidade a partir do momento em que seja cabalmente demonstrada a liderança da
alta direção em relação do sistema de gestão ambiental.
Por liderança pode ser entendida a capacidade da alta direção em promover e
disseminar o espírito de cooperação voluntária em todos os membros da
organização, em relação a um mesmo foco.
A melhor forma de alcançar este intento é pela demonstração do exemplo, ou
seja, quando todos percebem que a alta direção faz o que prega, a probabilidade de
que algum processo na organização caia em descrédito, paralise ou ainda venha a
avançar continuamente sob pressão, é praticamente nula.
Ao contrario, quando a alta direção demonstra a sua liderança apenas por meio
de emissão da política ambiental, por assinaturas em outros documentos do sistema
de gestão ambiental, sem muitas vezes sequer conhecer o conteúdo, ou ainda por
participações eventuais e/ou parciais nas análises críticas pela direção, a
probabilidade de que o sistema de gestão ambiental apenas sobreviva, sem
qualquer demonstração maior de melhoria contínua, é praticamente certa.
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A Figura 4.6.a apresenta as vantagens e as desvantagens existentes entre a
adoção de ações de melhoria contínua com foco no curto e no longo prazo.

Melhoria Contínua
Curto prazo

Longo prazo

Tendem a esmorecer o ânimo das
Tende a auto-motivar as pessoas,
pessoas, tendo em vista que os
tendo em vista que os resultados
resultados somente poderão ser
podem ser observados de forma
observados em horizonte mais
mais imediata.
distante.
Ganhos
Podem gerar resultados ilusórios, Tendem
a
imprimir
maior
desprovidos de consistência, pois consistência e sustentabilidade aos
pela urgência na obtenção dos resultados, pois com o passar do
mesmos, é possível que não se tempo
é
possível
rever
observem os efeitos das ações continuamente os dados obtidos e
adotadas sobre outras parcelas do redirecionar as ações conforme
sistema de gestão ambiental.
necessário.

Figura 4.6.a – Melhoria contínua X focos no curto e longo prazo

Existem vantagens e desvantagens nas duas escolhas, cabendo à alta direção
promover o melhor balanço possível entre ambas.
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CAPÍTULO 5
5 PRÁTICAS NA IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAIS
Treze organizações já certificadas segundo NBR ISO 14001 apresentaram
suas práticas para a determinação e classificação de aspectos e impactos
ambientais, sendo estas apresentadas e discutidas a seguir.
As descrições refletem os conteúdos dos procedimentos documentados
utilizados por estas organizações, tendo sido respeitados na íntegra os termos e
definições utilizadas por cada uma.

5.1 Organização 1
5.1.1 Descrição das práticas
Neste caso, a descrição da prática adotada não foi cedida por nenhuma
organização em específico, e sim foi retirada do site www.eco-eficiencia.com.br,
acessado em 23.10.03, onde está disponível. Desta forma, o total de práticas
avaliadas neste capítulo passa a ser de quatorze.
Esta prática considera para o levantamento a identificação dos aspectos
segundo: (i) o regime de operação normal ou anormal, (ii) a temporalidade passado,
presente e futuro, (iii) a condição de controle direto ou indireto e (iv) a condição de
estar associado ou não a uma emergência.
Cada aspecto deve ser ainda identificado por tipo, sendo:
•

água: alteração da qualidade de recursos hídricos e/ou águas subterrâneas
por efluentes e/ou resíduos contaminados;

•

solo: contaminação do solo por efluentes e/ou resíduos contaminados,
erosão, assoreamento, má disposição de resíduos, capina química;

•

ar: alteração da qualidade do ar por emissão de gases contaminados, com
odor ou não (ex: material particulado, H 2 S ou CO2 );
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•

recursos naturais (RN): esgotamento ou redução de recursos naturais
(água, energia elétrica, carvão, lenha ou petróleo);

•

ruído: poluição sonora (ruído causado por equipamentos, explosões,
comemorações);

•

visual: impacto visual (aterros sanitários, alteração paisagística, poda de
árvores);

•

antrópico: alteração das condições de saúde/segurança da população,
impacto social como insatisfações e reivindicações, vandalismo e promoção
da cidadania, construção ou manutenção de pólos culturais, danos a locais
de entretenimento e/ou aprendizado, geração de oportunidades de trabalho;

•

outros: outros impactos não contemplados na listagem acima – especificar
(ex: aumento da temperatura ambiente ou problemas com os usuários de
produtos ou serviços).

A classificação dos impactos é efetuada considerando três fatores sendo estes
importância,

magnitude

e

freqüência/probabilidade,

cujos

critérios

estão

estabelecidos nas Tabelas 5.1.a a 5.1.d.
Importância
1
2
3

O impacto ambiental não compromete a vida animal e vegetal, embora cause danos
reversíveis ao meio ambiente físico. Não interage com legislação e nem com partes
interessadas.
O impacto ambiental causa destruição reversível da vida animal e vegetal ou irreversível ao
meio físico. Não interage com legislação e nem com partes interessadas.
O impacto ambiental causa destruição irreversível da vida animal e vegetal e/ou irreversível
ao meio físico. Interage ou pode interagir com legislação e com partes interessadas.
Tabela 5.1.a – Importância – Organização 1

Magnitude
1
2
3

O impacto pode atingir o perímetro do local da ocorrência.
O impacto pode atingir o perímetro da propriedade do empreendimento.
O impacto pode atingir área fora do perímetro do empreendimento.
Tabela 5.1.b – Magnitude – Organização 1

Nota: para emissões gasosas a expressão pode atingir deve ser entendida
como pode ser percebida pelo homem por meio de sua sensibilidade ou por meio de
instrumentos de medição. Exceção deve ser feita quando examinadas emissões
atmosféricas contendo gases relacionados ao efeito estufa ou a degradação da
camada de ozônio, sendo que estas devem ser sempre classificadas como
magnitude 3.
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Freqüência (o evento acontece)
1
2
3

Rara: 1 vez ao ano ou menor.
Eventual: mais de uma vez ao ano até 12 vezes ao ano.
Freqüente: mais de 12 vezes ao ano (semanal).
Tabela 5.1.c – Freqüência – Organização 1

1
2
3

Rara: 1 vez a cada 5 anos ou menos.
Eventual: mais de 1 vez a cada 5 anos até 1 vez ao ano.
Freqüente: mais de 1 vez ao ano.
Tabela 5.1.d – Probabilidade – Organização 1

Probabilidade (o evento pode acontecer)

Para a determinação da severidade, devem ser cruzados os resultados da
importância com a magnitude, por meio da matriz apresentada na Tabela 5.1.e:

Importância

Magnitude
1

2

3

1

1

2

2

2

2

2

3

3

2

3

3

Tabela 5.1.e – Magnitude X Importância – Organização 1

A conclusão da classificação deve se dar pelo cruzamento do resultado da
severidade com os valores atribuídos à freqüência/probabilidade, de acordo com a
Tabela 5.1.f.

Severidade

Freqüência/Probabilidade
1

2

3

1

1

2

2

2

2

3

4

3

3

4

5

Tabela 5.1.f – Freqüência X Probabilidade – Organização 1

De acordo com a numeração final obtida, cada impacto deve ser classificado
como demonstra a Tabela 5.1.g.
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1
2
3
4
5

Impacto desprezível
Impacto menor
Impacto moderado
Impacto maior
Impacto máximo

Tabela 5.1.g – Classificação do impacto –Organização 1

Na planilha colocada no Apêndice 11, devem ser inseridas as descrições dos
aspectos e impactos, as classificações e valores expressos nas tabelas anteriores e
na coluna EX deve ser colocado o valor da numeração final obtida, associada ao
sinal + ou – conforme o impacto seja considerado adverso ou benéfico, conforme
segue:
•

adverso (–): quando o impacto piora a qualidade do meio ambiente;

•

benéfico (+): quando o impacto melhora a qualidade do meio ambiente.

Deve ser avaliada a significância para os impactos classificados com as notas
3, 4 ou 5. Para aqueles com notas inferiores, a análise de significância não será
efetuada.
Deve ser ainda feita uma avaliação por meio de um filtro que considera: (i)
legislação, (ii) requisito específico na Política Ambiental ou compromisso voluntário e
(iii) demandas de partes interessadas. Caso o aspecto e respectivo impacto estejam
associados a pelo menos um dos três filtros, deve ser marcado um S na planilha.
Caso não esteja associado a nenhum, deve ser marcado um N.
Na coluna CON devem ser registradas as seguintes letras: (i) C se o aspecto
está sob controle, adicionando nos comentários como este controle está sendo
exercido, (ii) P se o aspecto é passível de controle, ou seja, o controle possui
potencial de melhoria ou está inadequado, adicionando nos comentários como este
controle pode ser exercido e (iii) N se o aspecto não é passível de controle,
adicionando nos comentários o porquê da não possibilidade de controle.
Para todos os impactos que tenham sido classificados com a letra S devem ser
contempladas ações que visem o controle, a minimização ou eliminação dos
mesmos.
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5.1.2 Comentários
Não estão esclarecidos os significados de: (i) aspecto normal, (ii) aspecto
anormal, (iii) temporalidade (passado, presente e futuro), (iv) controle direto, (v)
controle indireto e (vi) condição de emergência.
Na

classificação

de

importância,

podem

existir

situações

que

não

comprometam a vida animal ou vegetal e que causem danos reversíveis ao meio
físico, e que ao mesmo tempo podem interagir com legislação. Nesse caso também
é possível ter a situação de descarte de pneus usados, que está associada à
Resolução Conama 258. Pelo critério, fica a dúvida se a nota a ser atribuída seria 1
ou 3.
A classificação de magnitude não esclarece os casos em que mesmo uma
mínima quantidade de resíduo sólido, com pouca adversidade ao meio ambiente,
seja encaminhada a um aterro sanitário. Como esse aterro fica fora do perímetro do
empreendimento, a classificação pelo critério seria dada como 3. Nesta condição
específica, seria atribuída uma nota maior a uma situação que do ponto de vista
lógico de magnitude deveria ser atribuída a menor nota.
O critério de classificação de freqüência/probabilidade está confuso, pois, por
exemplo, uma mesma situação que aconteça historicamente em torno de uma vez a
cada ano pode ao mesmo tempo ser classificada com nota 1 pela freqüência ou 2
pela probabilidade.
Não está claro que nota um impacto ambiental benéfico poderá ter ao final da
análise, tendo em vista que no critério de Importância as considerações dizem
respeito apenas e tão somente a condições adversas. Apenas está definido na
prática que na planilha deve ser colocado um sinal (-) ou (+) em função do impacto
ser adverso ou benéfico, respectivamente, porém a atribuição da nota para o
benéfico, de acordo com os critérios estabelecidos, é fonte de dúvida.
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5.2 Organização 2
5.2.1 Descrição das práticas
Esta organização, do setor siderúrgico, determinou e dividiu os aspectos
ambientais existentes em cinco categorias básicas, sendo estas emissões
atmosféricas, efluentes, resíduos, consumos e ruído.
Na planilha colocada no Apêndice 12 devem ser inseridos os aspectos
ambientais e logo na seqüência os controles existentes na época do preenchimento
da planilha, que atenuam os impactos decorrentes.
Na mesma planilha, devem ser incluídas as informações sobre as legislações
associadas ao aspecto ambiental (quais são estas e se estão ou não sendo
cumpridas pela organização).
Na coluna eficiência, deve ser colocado o número de 1 a 4 de acordo com o
filtro disposto na Tabela 5.2.a:

Requisitos
outros

legais

e

Cumpre ou não

Não cumpre o

há requisito

requisito

Boa

1

3

Regular, ruim ou controle inexistente

2

4

Confiabilidade do controle

Tabela 5.2.a – Confiabilidade do controle – Organização 2

No campo índice de reclamações, deve ser colocada a quantidade do total de
reclamações procedentes relativas ao impacto ambiental, levantadas nos últimos 12
meses. Na seqüência deve ser feita uma análise se o aspecto e respectivo impacto
ambiental são relevantes para o negócio, de acordo com a Figura 5.2.b:
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AA/IA identificado no processo

NÃO RELEVANTE PARA O NEGÓCIO

Tem legislação ou
outros requisitos a
cumprir?

RELEVANTE PARA O NEGÓCIO
Sim
Sim

Sim

Não
Existem
reclamações
procedentes de
partes interessadas
sobre AA/IA?

Não

Interessa ao
negócio
gerenciar
AA/IA?

Não

Figura 5.2.b – Esquema de avaliação de aspectos e impactos ambientais – Organização 2
Nota: AA – aspecto ambiental e IA – impacto ambiental.

Deve ser preenchido este campo com S caso o aspecto e conseqüente impacto
ambiental sejam relevantes para o negócio.
Deve também ser feita uma análise se o aspecto e respectivo impacto
ambiental são relevantes para o meio ambiente, de acordo com a Tabela 5.2.c.
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Aspecto

Emissões
atmosféricas

O impacto é gerado por:

É relevante para o meio ambiente porquê:

Emissões
que
não
decorrem
de
anormalidades (incluindo fugitivas) e que
atingem a comunidade, provenientes de
fontes fixas (ex.: chaminés, tubos, dutos,
etc), fontes móveis (ex.: veículos diversos,
etc),
fontes
difusas
(ex.:
correias
transportadoras, torres de transferência, vias
de tráfego, pilhas de materiais, etc) e
emissões
de
gases

Tem potencial para alterar a qualidade do ar,
ou contribuem para o efeito estufa, para a
diminuição da camada de ozônio ou para a
ocorrência de chuva ácida.

(CO2, , NOx , SO2 , CFC ) .
Efluentes

Resíduos

Consumos

Ruído

Qualquer efluente, com exceção das águas Tem potencial para alterar as características de
pluviais e de refrigeração.
corpos receptores.
Os resíduos classe I possuem características
de periculosidade e, os demais, pelo potencial
Qualquer resíduo.
de poluição no caso de gerenciamento
inadequado.
Os consumos são de quantidades expressivas
Consumo de água, energia elétrica, calcáreo,
de recursos naturais escassos ou não
minério de ferro, carvão e gás natural.
renováveis.
Ruído com nível de pressão sonora igual ou
Tem potencial de causar incômodo à
maior que 60dBA, medidos no limite da
comunidade.
empresa.

Tabela 5.2.c – Análise de relevância – Organização 2

Deve ser preenchido este campo com S caso o aspecto e conseqüente impacto
ambiental sejam relevantes para o meio ambiente. A avaliação da significância deve
ser feita conforme Tabela 5.2.d.
Critérios para classificação
AA/IA não relevante para o
negócio + AA/IA não relevante
para o meio ambiente.
AA/IA relevante para o negócio,
com eficiência do controle = 1 e
sem reclamações de partes
interessadas + AA/IA relevante
ou não relevante para o meio
ambiente.
AA/IA relevante para o negócio,
com eficiência do controle = 3
ou 4 e/ou com reclamações de
partes interessadas + AA/IA
relevante ou não relevante para
o meio ambiente.
AA/IA
não
relevante
ou
relevante para o negócio, com
eficiência do controle = 2 +
AA/IA
relevante
ou
não
relevante para o meio ambiente.

Código

Classificação

Ação de gerenciamento

NS

Não significativo.

Nenhuma ação a tomar.

SC

Significativo controlado.

Manter
desempenho
gerenciamento da rotina.

SL

Significativo
merecendo
Ações para gerenciamento da
adequação à legislação ou outros
melhoria conforme Tabela 23.
requisitos estabelecidos.

SP

Significativo com oportunidades
de
melhoria dos controles Ações para gerenciamento da
existentes, prevenção da poluição melhoria conforme Tabela 23.
ou redução de consumo.

e

Tabela 5.2.d – Avaliação da significância – Organização 2

Caso a classificação seja SL ou SP, devem ser adotadas ações para o
gerenciamento conforme Tabela 5.2.e.
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Elemento do SGA

Controle existente/ação a ser adotada

Ações propostas
Melhorias a serem efetuadas, com custos
estimados e planos de ação definidos.
Inclusão no plano de objetivos e metas ou
ações corretivas/preventivas.

Objetivos e metas
e/ou
ações Melhorias/investimentos.
corretivas/preventivas.
Treinamento.

Identificação
treinamentos.

de

necessidades

de

Treinar/reciclar.

Definir
procedimentos
a
serem
revisados/elaborados para controlar os
aspectos.
Inserir equipamentos que merecem
manutenção preventiva.
Manutenção.
Controle operacional.
Rever/elaborar
procedimentos
de
manutenção preventiva.
Requisitos a fornecedores/prestadores de
Requisitos a fornecedores/prestadores de serviços (através de auditorias, inspeções,
serviços.
qualificação,
contrato,
certificados,
integração, etc).
Monitoramento
e
Medições/monitoramentos
a
serem
medição.
efetuados.
Procedimentos.

Tabela 5.2.e – Controles e ações – Organização 2

Para a definição da prioridade, deve ser consultada a Tabela 5.2.f:
Relevância do AA/IA para o
negócio
AA/IA Relevante
Relevância do

AA/IA Relevante

AA/IA para o

AA/IA Não

meio ambiente

relevante

AA/IA Não
relevante

I

II

II

NS

Tabela 5.2.f – Avaliação de prioridades – Organização 2

Este grau de relevância deve ser inserido na planilha do Apêndice 12, ao lado
da classificação de significância (por exemplo, SPI, SLII, e assim por diante).

5.2.2 Comentários
Esta prática em nenhum momento aborda situações de emergências
ambientais, e também não aborda questões de temporalidade (passado, presente e
futuro).
No preenchimento da planilha existe a possibilidade de marcação para casos
em que não esteja sendo cumprido algum requisito legal aplicável. Na prática, um
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sistema de gestão ambiental que possua como referência a NBR ISO 14001 deve
necessariamente cumprir toda a legislação aplicável.
A única exceção aceitável para efeitos de certificação é a existência de um
TAC (Termo de Ajuste de Conduta) firmado entre a organização e o órgão ambiental
pertinente, conforme já colocado no texto que aborda a Lei 9.605.
A análise de relevância para o negócio deixa na última etapa a questão se
interessa ao negócio gerenciar o AA/IA, sem definir um critério que permita
uniformidade na decisão entre diferentes responsáveis pelo preenchimento das
planilhas em diferentes setores da organização.
A análise de relevância para o meio ambiente, segundo a Tabela 5.2.c, possui
critérios bastante abertos, podendo permitir escolhas distintas quanto à relevância
face às mesmas situações. Estes critérios não associam freqüências de ocorrências
dos impactos, ou a extensão de sua ocorrência, dentre outras possibilidades de
reforço dos critérios.
Uma observação mais detalhada no critério de determinação da significância
segundo a Tabela 5.2.d deixa claro que a análise de relevância para o meio
ambiente não possui qualquer peso na decisão da significância, ou seja, tanto faz o
AA/IA ser relevante ou não o meio ambiente que a única coisa que se leva em conta
é a avaliação de relevância para o negócio.
Pela Tabela 5.2.e, não fica claro quando um determinado AA/IA deve ser
incluído em objetivos e metas e quando deveria ser somente considerado somente
em controle operacional. A Tabela 5.2.f não define o real significado desta
priorização (se está relacionada a prazos de implementação das ações, ou se esta
priorização é relacionada a outros fatores).

5.3 Organização 3
5.3.1 Descrição das práticas
Esta organização, do setor construção civil/material de construção, determina
seus aspectos ambientais considerando os seguintes elementos, dentre outros: (i)
ruído, vibração, odor, poeira, vapores, névoas e particulados dispersos no ar, (ii)
radiações ionizantes e não ionizantes, (iii) descargas gasosas para a atmosfera, (iv)
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geração de efluentes líquidos, (v) consumos diversos, (vi) explosões/incêndios, (vii)
usos do solo, (viii) reutilizações de insumos, reciclagens, reciclagens, usos
alternativos, etc, (ix) geração de resíduos sólidos e (x) disposição dos produtos da
organização por clientes e consumidores finais.
O processo de identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais,
bem como possíveis situações de emergências, deve considerar as seguintes
classificações:
(N) Normais – aquelas especificadas para que as operações se dêem dentro
de condições esperadas de produtividade, qualidade e segurança, inclusive durante
paradas e partidas programadas de unidades.
(M) Anormais – aquelas de falha incompleta e/ou de baixa ou de alta produção,
ou ainda de paradas e partidas não programadas, onde consumos, perdas ou
poluição, novos ou com níveis além dos aceitáveis, existam ou possam existir.
(E) Emergência – aquela potencial em que um acidente ambiental virtualmente
ocorre ou tem chance razoável de ocorrer, provocando danos a pessoas,
equipamentos, instalações e ao meio ambiente.
Também as questões de temporalidade devem ser consideradas, da seguinte
forma:
•

passado é considerado na medida em que aspectos havidos ainda
repercutam em termos de impactos no presente, particularmente aqueles
relacionados com desativação de aterros, fossas e poços, com desmanche
de unidade, ou ainda com passivos de mananciais poluídos, de
desmatamentos, de erosões e compactações, de assoreamentos ou de
destruições resultantes de desastres;

•

futuro

é

considerado

para

situações

em

que

novos

processos,

equipamentos, produtos ou serviços (ou ainda abandonos, desmanches,
alterações, etc), estejam formalmente programados para ocorrer, dentro de
um horizonte de até 1 ano.

O tipo de interação entre o aspecto e o meio impactado deve ser caracterizado
como:
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•

direto (D) – aquele sobre o qual a organização exerce ou pode exercer
controle efetivo;

•

indireto (I) – aquele sobre o qual a organização pode apenas exercer
influência, notadamente junto às partes interessadas externas;

•

real (R) – se ele manifesta-se de fato no presente, quer esporádica ou
freqüentemente;

•

potencial (PO) – se ele não manifesta-se no presente, embora haja um risco
que ele venha a se manifestar em condições de emergência ou
anormalidade;

•

adverso (A) – se ele representa uma mudança negativa ao meio ambiente;

•

benéfico (B) – se ele representa uma mudança positiva ao meio ambiente;

•

total (T) – se ele pode ser percebido fora das dependências da organização;

•

parcial (PA) – se ele é percebido somente nas dependências da
organização.

Na identificação e seleção dos aspectos ambientais, os critérios adicionais de
depuração são:
•

desconsiderar aqueles de interação indireta, relacionadas com a cadeia de
custódia (fornecedores, clientes ou consumidores) para os quais não haja
como a organização sequer exercer uma influência positiva;

•

desconsiderar aqueles de interação potencial para os quais não se tenha
uma base mínima de conhecimento e de experiência que justifique a uma
probabilidade de ocorrência, por mínima que seja;

•

desconsiderar aqueles cujos impactos limitam-se a lesões e/ou doenças
ocupacionais, restritos à segurança e medicina do trabalho.

A classificação dos aspectos e impactos deve ser feita por meio da planilha
apresentada no Apêndice 13, pela colocação de um X no local correspondente.
Deve ser realizada uma avaliação dos aspectos ambientais decorrentes por
meio da Tabela 5.3.a:
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Fator

Valor 0

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Atendimento à lei
A lei ou requisito A lei ou requisito
Não há lei ou
A lei ou requisito é
ou ao requisito
aplicável é atendido aplicável às vezes é
requisito aplicável.
violado.
aplicável
plenamente.
violado.
Sempre ocorre = 1
(diminuir
o
grau
É impossível de conforme
a
Probabilidade
probabilidade). Ex: se
ocorrer.
ocorrer uma vez a
cada 2 anos = 0,5.
Métodos eficazes só
Os métodos atuais Métodos
eficazes podem
ser
são eficazes para podem
ser introduzidos
a
Situação atual de
assegurar
o introduzidos
médio
e
longo
controle
atendimento à lei ou rapidamente
com prazo, através de
requisito.
baixo custo.
investimento
significante.
Afeta
Não afeta a imagem Afeta moderadamente
significativamente
Escala
ou o custo (restrita).
(impactante).
(catastrófica).

Tabela 5.3.a – Avaliação dos aspectos e impactos ambientais – Organização 3

Os valores definidos para cada fator, por aspecto ambiental, devem ser
multiplicados para a determinação da significância do impacto. Caso qualquer um
dos fatores Atendimento à lei ou ao requisito aplicável ou Probabilidade possuam
valor 0, o impacto deve ser considerado como não significativo, não sendo abordado
no sistema de gestão ambiental.
Cada aspecto deve ser então identificado conforme a Tabela 5.3.b:

Classe
1
2
3
4

Impacto
Com grau final abaixo de 2, sendo que o fator
Atendimento à lei ou ao requisito aplicável = 1.
Com grau final entre 2 a 5 (exclusive), sendo que o
fator Atendimento à lei ou ao requisito aplicável = 1
ou 2. Com o grau abaixo de 2, porém com o fator
Atendimento à lei ou ao requisito aplicável = 2.
Com grau final entre 5 a 9 (exclusive), sendo que o
fator Atendimento à lei ou ao requisito aplicável = 1, 2
ou 3. Com o grau abaixo de 5, porém com o fator
Atendimento à lei ou ao requisito aplicável = 3.
Com grau final acima de 9 (inclusive).

Abordagem mínima
Conscientizar os envolvidos e elaborar procedimentos.
Conscientizar e treinar os envolvidos, elaborar
procedimento operacional e implementar ações que
reduzam/eliminem o impacto.
Conscientizar e treinar os envolvidos, elaborar
procedimento operacional e implementar ações que
reduzam/eliminem o impacto. É obrigatório plano de
melhoria a longo prazo.
Conscientizar e treinar os envolvidos, elaborar
procedimento operacional e implementar ações que
reduzam/eliminem o impacto. É obrigatório plano de
melhoria a curto prazo.

Tabela 5.3.b – Definição de classes – Organização 3

Na planilha apresentada no Apêndice 14 deve ser feita a avaliação dos
aspectos e impactos ambientais, de acordo com os valores obtidos nas tabelas
anteriores. No campo destinado a Requisitos Aplicáveis devem ser discriminadas as
legislações e/ou normas associadas ao aspecto ambiental.
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5.3.2 Comentários
Esta prática considera para ações apenas aqueles aspectos e respectivos
impactos ambientais que estejam associados a alguma legislação ou outro requisito,
sendo que certamente existem inúmeros aspectos e impactos ambientais que
podem ser relevantes, típicos em qualquer organização, e que não estão cobertos
hoje por nenhuma legislação ou outro requisito como, por exemplo, consumo de
papel, ou descarte de embalagens plásticas não contaminadas, dentre outras
possibilidades.
Esta condição torna inclusive incoerente a definição adotada pela organização
com relação aos tipos de aspectos ambientais que devem ser considerados onde,
por exemplo, consumos estão colocados. Pelos critérios apresentados, a imensa
parcela dos consumos seria considerada fora do sistema de gestão ambiental, pois
não estará associada a nenhuma legislação no momento, que é tipicamente
associada com descartes, emissões e outras formas de lançamento de poluentes no
meio.
Dentre os tipos de aspectos ambientais colocados estão os benéficos, como
reutilizações de insumos, reciclagens, reciclagens, usos alternativos, dentre outros,
e na tabela de atribuição de valores apenas estão consideradas situações adversas,
não permitindo qualquer classificação para as benéficas, e conseqüentemente não
definindo na continuidade possíveis ações para potencializar estas situações.
Na atribuição de valores entre 0 a 3, a severidade do impacto ao meio
ambiente não está explicitamente considerada em nenhum dos fatores. Se for
observado o fator escala, onde esta severidade poderia ser considerada embutida,
leva-se em conta no critério a imagem da organização e o custo (deve-se pressupor
que seja algum custo, ou composição de custos, que venham a causar impacto
sobre o faturamento da organização).
Desta forma, não se considera de forma explícita a severidade da ocorrência
do impacto sobre o meio ambiente, pois podem existir diversas situações em que um
determinado impacto no momento não esteja causando desgastes à imagem da
organização e que também não esteja implicando sobre a redução do faturamento,
apesar de ser bastante danoso ao meio ambiente e paralelamente estar associado a
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uma legislação. Pode-se ter como exemplo o descarte de lâmpadas com vapor de
mercúrio (no caso da empresa ser localizada no Município de São Paulo, onde
incide a Lei 12.653/98, que regulamenta formas de descarte destes tipos de
lâmpadas).
Não está clara a diferença entre ações que reduzam/eliminem o impacto com
planos de melhorias, presentes nas classes 2 a 4, pois ambas as ações possuem
exatamente o mesmo foco.

5.4 Organização 4
5.4.1 Descrição das práticas
Esta organização, do setor papel e celulose, classifica as atividades de acordo
com a Tabela 5.4.a:

Condição

Temporalidade

Normal

Atividades realizadas em condições padrões de operação

Anormal

Atividades atípicas de operação (ocorrência não prevista)

Risco

Situação na qual identificam-se aspectos ambientais potenciais relacionados às
atividades que estão sendo analisadas.

Atual

Atividades presentes

Passado
Futuro

Atividades não mais realizadas, mas que apresentam algum passivo ambiental
Atividade ou empreendimento planejado no horizonte de aproximadamente 2
anos

Tabela 5.4.a – Classificação de atividades – Organização 4

Os aspectos devem ser classificados de acordo com a Tabela 5.4.b:
Real
Detecção
Potencial
Controle

Direto
Indireto

Aspecto que ocorre e apresenta impactos ambientais
Aspecto que pode ocorrer e tenha probabilidade de apresentar impactos
ambientais (associado a condições de risco)
A organização exerce ou pode exercer controle efetivo
A organização pode exercer influência, mas não exerce controle efetivo

Tabela 5.4.b – Classificação dos aspectos – Organização 4

Os impactos devem ser classificados de acordo com a Tabela 5.4c:

Natureza

Benéfico

Quando a mudança favorece diretamente ou indiretamente o ser humano na sua
qualidade de vida e está associada à redução de custos no consumo de recursos
e/ou tratamento/disposição de resíduos

Adverso

Quando não apresenta melhoria para o meio ambiente

Tabela 5.4.c – Definição da natureza dos impactos – Organização 4

A criticidade dos aspectos ambientais deve ser avaliada de acordo com o
emprego da seguinte fórmula:
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C =[

( f x a)
+ g] x i
3

Os significados dos termos expressos na fórmula são:
C = criticidade do aspecto.
f = freqüência ou probabilidade de ocorrência do aspecto.
a = abrangência do aspecto.
g = gravidade ou atratividade do aspecto.
i = intensidade do aspecto.
Todos os termos que permitem o cálculo da fórmula estão discriminados na
Tabela 5.4.d:
Parâmetros de Criticidade
Freqüente

1
2

Contínua, ou seja, o aspecto ambiental está sempre presente uma vez iniciada a
atividade

3

Sem ocorrência em 10 anos

Alastra-se para fronteiras amplas e desconhecidas

1
2
3
1
2
3

Modificações causadas pelo aspecto ambiental cujas consequências são
reversíveis com ações imediatas

1

Modificações causadas pelo aspecto ambiental cujas consequências são
reversíveis a médio e longo prazo

2

Modificações causadas pelo aspecto ambiental cujas consequências são
irreversíveis

3

A mudança favorece o meio físico e/ou biótico

1
2

Esporádica
Freqüência

Probabilidade (apenas
para situações de
risco)

Uma ocorrência em 10 anos
Mais de uma ocorrência em 10 anos
Restrito ao local de geração (organização ou terceiro)

Abrangência

Restrito a circunvizinhança do site de geração (organização ou terceiro)

Gravidade

A mudança favorece diretamente o ser humano na sua qualidade de vida
Atratividade

A mudança favorece diretamente ou indiretamente o ser humano na sua
qualidade de vida e está associada à redução de custos no consumo de
recursos e/ou tratamento/disposição de resíduos
até 20% do total consumo/emissões

Intensidade (estimada
para gravidade)

entre 20% e 75% do total consumo/emissões
mais de 75% do total consumo/emissões
até 20% do total benefícios/recursos

Intensidade (estimada
para atratividade)

entre 20% e 75% do total benefícios/recursos
mais de 75% do total benefícios/recursos

Tabela 5.4.d – Parâmetros de criticidade – Organização 4

3
1
2
3
1
2
3
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O aspecto ambiental deve ser considerado como crítico quando o resultado da
fórmula for igual ou superior a 4, ou independente do resultado, quando o aspecto
estiver associado a algum requisito legal ou outro requisito.
A avaliação da significância dos impactos ambientais relacionados aos
aspectos classificados como críticos deve ser determinada pela seguinte fórmula:
S = C x (l + pi + n + e)
Os significados dos termos expressos na fórmula são:
S = significância do impacto.
C = criticidade do aspecto.
l = legislação.
pi = partes interessadas.
n = normas.
e = estratégia da organização.
Os valores numéricos a serem considerados estão colocados na Tabela 5.4.e:
Parâmetros de Significância
Legislação

Partes interessadas

Estratégia da organização

Normas

Não contemplado

0

Contemplado

4

Não há registros

0

Há registros

3

Não existe projeto

0

Existe projeto

2

Não existe norma

0

Existe norma
Tabela 5.4.e – Parâmetros de significância – Organização 4

1

O impacto ambiental deve ser considerado como significativo quando o
resultado da fórmula for igual ou superior a 20.
As ações a serem adotadas pela organização a partir da significância calculada
para os impactos devem seguir as opções:
•

controle

operacional,

que

pode

ser

realizado

por

meio

de:

(i)

conscientização, educação e treinamento, (ii) definição de critérios
operacionais, (iii) exigências contratuais de fornecedores, (iv) requisitos de
infra-estrutura, equipamentos e afins, (v) manutenção e (vi) procedimentos
documentados e/ou planos de emergência (para situações de risco); e/ou
•

definição de objetivos, metas e programas de gestão ambiental.
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Para a escolha das ações, deve ser empregada a Tabela 5.4.f:

Significância

Ação(ões)

Menor que 20
De 20 a 80

Não requer controle operacional e/ou planos de emergência adicionais
Requer controle operacional e/ou planos de emergência
Requer controle operacional e/ou planos de emergência e é considerado no
estabelecimento de objetivos, metas e programas de gestão ambiental
Tabela 5.4.f – Definição de ações – Organização 4

Maior que 80

Para impactos cuja significância seja inferior a 20, e caso exista legislação ou
outros requisitos ambientais associados, o aspecto ambiental correspondente deve
possuir, no mínimo, monitoramento, devendo ser avaliada a necessidade de controle
operacional e/ou planos de emergência em função de fatores como demanda de
partes interessadas, relação custo x benefício e outros fatores pertinentes.

5.4.2 Comentários
Poderiam ser estabelecidos critérios para as interpretações dos termos
esporádica e freqüente existentes na Tabela 5.4.d, permitindo mais facilmente
decidir sobre o valor numérico a ser adotado.
No caso da abrangência, na mesma Tabela 5.4.d, a nota 3 é dada sempre que
o aspecto alastra-se para fronteiras amplas e desconhecidas, extrapolando a
circunvizinhança do local da geração do aspecto. Nestes casos, para todas as
disposições de resíduos em aterros podem ser atribuídas notas 3, pois os aterros
normalmente possuem localização distante das organizações que geram os
resíduos ali depositados.
Em situações onde a disposição em aterros seja de resíduos inertes ou de
toxicidade baixa, a nota 3 em abrangência pode elevar a criticidade do aspecto,
transformando em crítico um aspecto de pouca relevância ambiental.
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5.5 Organização 5
5.5.1 Descrição das práticas
Esta organização, do setor elétrico/eletroeletrônico/eletrônico, classifica as
atividades conforme a Tabela 5.5.a:

Condição

Normal

Equipamento ou atividade em operação para atividade fim.

Anormal

Equipamento ou atividade fora de operação para atividade fim (ex. paradas,
partidas, manutenção, reformas e assepsia).

Risco

Aquela situação não programada, com potencial de ocorrer ou tem chances
razoáveis de ocorrer e gerar danos ao meio ambiente.

Tabela 5.5.a – Classificação de atividades – Organização 5

Os aspectos ambientais são classificados de acordo com a Tabela 5.5.b:
Adverso

Quando representa uma mudança prejudicial ao meio ambiente (ex.
esgotamento de recursos naturais, contaminação do solo, ar e água, etc).

Benéfico

Quando representa uma melhoria do meio ambiente, cooperando para o
desenvolvimento sustentável (ex. geração de riqueza, educação, redução de
consumo, etc).

Passado

Resultantes de atividades, produtos e/ou serviços desenvolvidos no passado
que ainda geram impacto ambiental (passivo ambiental).

Presente

Resultantes de atividades, produtos e/ou serviços realizados no presente.

Classe

Temporariedade

Futuro

Resultantes de atividades, produtos e/ou serviços que estão em fase de
implantação ou podem ter impacto no futuro.

Direto

Aquele sobre o qual a organização exerce ou pode exercer controle efetivo (ex.
atividade executada pela própria empresa ou gerenciada por esta e executada
por parceiros dentro dos limites da fábrica).

Indireto

Aquele que a empresa não exerce controle direto, apenas exerce influência,
junto a partes interessadas externas (ex. risco de derramamento de produtos
químicos durante o transporte externo).

Incidência

Tabela 5.5.b – Classificação dos aspectos ambientais – Organização 5

Para as atividades normais e anormais, os aspectos ambientais devem ser
caracterizados quanto à sua freqüência conforme a Tabela 5.5.c:
Classificação Pontos
Freqüência

Alta
Média
Baixa

3
2
1

Descrição
Continuamente (uma vez por dia ou mais).
Periodicamente (mais de uma vez por mês).
Raramente (uma vez por mês ou menos).

Tabela 5.5.c – Freqüência – Organização 5

Para as atividades de risco, os aspectos ambientais devem ser caracterizados
quanto à sua probabilidade de ocorrência, conforme a Tabela 5.5.d:
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Classificação Pontos

Probabilidade

Alta

3

Média

2

Baixa

1

Descrição
Aquele cuja possibilidade de ocorrência seja muito grande ou
existam evidências de muitas ocorrências no passado (no mínimo
01 caso em 01 ou 02 anos, por exemplo), considerando os
controles existentes.
Aquele cuja possibilidade de ocorrência seja razoável ou existam
evidências de algumas ocorrências no passado (no mínimo 01
caso em 03 ou 04 anos, por exemplo), considerando os controles
existentes.
Aquele cuja possibilidade de ocorrência seja muito remota (no
mínimo 01 caso nos últimos 05 anos ou mais, por exemplo), ou
não existam evidências de ocorrência no passado, considerando
os controles existentes.

Tabela 5.5.d – Probabilidade – Organização 5

Os impactos ambientais devem ser caracterizados quanto à sua severidade de
acordo com a Tabela 5.5.e:
Classificação Pontos
Alta

3

Média

2

Baixa

1

Severidade

Descrição
Aquele cujo impacto ambiental cause danos irreversíveis, críticos ou
de difícil reversão e/ou ponha em perigo a comunidade e/ou de
grande abrangência.
Aquele cujo impacto ambiental cause danos reversíveis ou
contornáveis e/ou ameace a saúde de seres humanos e/ou causando
danos localizados.
Aquele cujo impacto ambiental cause danos mínimos ou
imperceptíveis.

Tabela 5.5.e – Severidade – Organização 5

O resultado deve ser calculado pelo produto dos fatores (freqüência x
severidade) ou (probabilidade x severidade), utilizando-se para a análise o conteúdo
da Tabela 5.5.f:

Probabilidade/Freqüência

Severidade

1

2

3

1

1

2

3

2

2

4

6

3

3

6

9

Tabela 5.5.f – Avaliação da significância – Organização 5
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De acordo com o resultado do produto, o impacto deve ser classificado como:
•

não crítico: quando o resultado for menor que 3 (campos brancos da Tabela
5.5.f);

•

crítico: quando o resultado for maior ou igual a 3 (campos sombreados da
Tabela 5.5.f).

A análise da significância deve ser complementada ainda pela verificação
quanto a três outros tópicos, impacto a impacto, que são:
•

legislação: indicar com Sim (S) se o aspecto analisado está diretamente
referenciado pelas seguintes regulamentações aplicadas: (i) legislação
ambiental federal, estadual ou municipal, (ii) norma técnica (ABNT), (iii)
condicionante da licença de instalação/funcionamento/operação, (iv) diretriz
ambiental corporativa e (v) norma regulamentadora do trabalho aplicável.
Caso nenhuma destas opções seja aplicável, indicar com Não (N);

•

partes interessadas: indicar com Sim (S) se o aspecto/impacto abordado ou
gerado é preocupação comprovada de partes interessadas sob o foco
ambiental. Nestas partes interessadas estão incluídos os órgãos de
fiscalização ambiental (ex. Fundação do Meio Ambiente (Santa Catarina)
(Fatma), Ibama, Fundação Municipal do Meio Ambiente (Santa Catarina)
(Fundema), Cetesb, etc). Caso nenhuma destas opções seja aplicável,
indicar com Não (N);

•

impacto global: indicar com Sim (S) se o aspecto/impacto abordado ou
gerado pode levar ao impacto global (ex. aquecimento global e destruição
da camada de ozônio). Caso não seja aplicável, indicar com Não (N).

A decisão quanto à significância deve se dar pela seguinte combinação de
fatores:
•

significativo (S): caso a classificação do impacto decorrente da Tabela 5.5.f
tenha sido crítico, e/ou tiver pelo menos um Sim (S) em legislação aplicável,
partes interessadas e impacto global;
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•

não significativo (N): caso a classificação do impacto decorrente da Tabela
5.5.f tenha sido não crítico e ao mesmo tempo legislação, partes
interessadas e impacto global não sejam aplicáveis.

Na planilha apresentada no Apêndice 15 deve ser feita a avaliação dos
aspectos e impactos ambientais, de acordo com os valores obtidos nas tabelas
anteriores.
No campo Controle deve ser indicado o tipo de controle existente, que está
sendo usado para minimizar o impacto ambiental relativo ao aspecto ambiental
levantado (ex. E.T.E, programa de coleta seletiva ou programa de gerenciamento de
ruído externo).
No campo Regulamentação deve ser indicada qual a regulamentação
pertinente ao aspecto ambiental. Este campo somente será preenchido caso tenha
sido colocado um Sim (S) no campo Legislação.
No campo Ação/Comentários deve ser indicada, onde pertinente, qualquer
ação em andamento ou ainda a ser implementada, ou qualquer comentário
adicional, que venha a contribuir para a mitigação do impacto ambiental decorrente.

5.5.2 Comentários
Pode haver possibilidade de confusão na decisão quanto à probabilidade,
disposta na Tabela 5.5.d, entre a classificação alta e média. Seria considerada na
classificação alta uma situação que ocorra no mínimo 01 caso em 01 ou 02 anos, e
na classificação média uma situação que ocorra no mínimo 01 caso em 03 ou 04
anos.
Caso uma situação historicamente tenha evidência de ocorrência de, por
exemplo, 05 casos nos últimos 03 ou 04 anos, sendo que 02 destes casos
ocorreram nos últimos 01 ou 02 anos, existe a possibilidade de escolha da
classificação alta ou média, visto que qualquer das duas situações pode ser
considerada.
No caso de probabilidade classificada como baixa, pode ser considerada uma
situação que tenha evidências, por exemplo, de 30 casos nos últimos 05 anos.
Utilizar o termo mínimo para os casos de classificação média e baixa causa este tipo
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de interpretação, sendo melhor limitar a quantidade de casos no período pelo uso do
termo máximo.
A Tabela 5.5.e mescla a definição da severidade com a abrangência, ou seja,
os limites de percepção do impacto em relação ao meio ambiente que o rodeia. Esta
junção pode limitar bastante a consistência da decisão sobre a real severidade do
impacto, pois pode haver a ocorrência de um impacto ambiental de difícil reversão
de forma localizada como, por exemplo, a contaminação de uma área de solo,
dentro dos limites da organização, não atingindo a comunidade do entorno, com óleo
diesel, também sem atingir a pluma de lençol freático.
Neste caso exemplificado, podem existir dúvidas quanto à classificação alta ou
média. Da mesma forma, um impacto ambiental que ameace a saúde de seres
humanos teria classificação média, o que possui um tom inconsistente com a
premissa básica de que o ser humano é parte integrante do meio ambiente e, um
impacto ambiental que coloque em risco sua saúde deveria, em tese, ter
classificação alta, dentro dos critérios estipulados.
Na Tabela 5.5.b, existe a possibilidade de classificação de aspectos ambientais
benéficos, cujos impactos também possuem conotação benéfica ao meio ambiente.
Apesar desta possibilidade de classificação, nada nos critérios posteriores permite
decidir sobre o que fazer com estes aspectos e impactos benéficos, ou seja, todos
os critérios abordam questões associadas com aspectos e impactos adversos.
Para aspectos e impactos benéficos, uma vez que foram identificados, deveria
haver uma classificação posterior que permitisse avaliar sua atratividade e
conseqüentemente a adoção de ações que viessem a potencializar e disseminar a
sua aplicação.
Da forma como está, a classificação dos aspectos e impactos decorrentes
como benéficos deixa no vazio que ações devem ser empreendidas em relação a
estes.
O filtro adicional de partes interessadas está vago, pois existem muitas partes
interessadas (dentre outras: clientes, fornecedores, funcionários, comunidades
vizinhas, ONG’s, sindicatos, acionistas e organismos governamentais. No exemplo
contido no critério, cita-se que dentre estas partes interessadas estão os órgãos
ambientais federais e estaduais). Não está claro o conceito de preocupações
comprovadas, o que pode levar a múltiplas interpretações e tendências ao exagero
ou falta.
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5.6 Organização 6
5.6.1 Descrição das práticas
Esta organização, do setor metalúrgico, considera os impactos adversos e
benéficos, os impactos diretos e indiretos e também considera condições de tempo,
onde:
•

PR – Atividade presente;

•

PA – Atividade passada;

•

FU – Atividade futura.

A identificação considera também as situações contempladas na Tabela 5.6.a:
Normal (N)

Indica os aspectos e impactos nas situações normais de operação.

Anormal (A)

Indica os aspectos e impactos nas situações de paradas e partidas após
manutenção, modificações de regime, avarias, etc.

Condição

Indica os aspectos e impactos nas situações de risco e suas consequências ao
Emergencial (E) meio ambiente decorrentes de um incidente, acidente ou uma emergência.
Utilizar a pergunta What if? ou E se? para levantar todas as condições possíveis.

Tabela 5.6.a – Classificação de atividades – Organização 6

A classificação dos impactos ambientais deve ocorrer com base na avaliação
da severidade, detecção e probabilidade de ocorrência, conforme critérios
contemplados nas Tabelas 5.6.b a 5.6.d.
A severidade indica a gravidade com que o aspecto impacta o meio ambiente.
Pontos
1

Severidade

2
3

Descrição
O impacto é pequeno, podendo ser consideradas desprezíveis as alterações ao meio
ambiente.
O impacto produz alterações no meio ambiente, mas o meio poderá recuperar-se
(retornar à condição inicial).
O impacto é sério, produzindo alterações no meio ambiente que são difíceis de serem
sanadas (a recuperação é demorada e poderá não retornar à condição inicial).

Tabela 5.6.b – Severidade – Organização 6

A detecção indica qual o grau de controle e/ou mitigação para que o impacto
não venha a se efetivar ou mesmo meios que detectem a sua ocorrência.
Classificação Pontos
Detecção

Bom

1

Regular

2

Ruim ou não
possui

3

Descrição
Existem meios eficazes de controlar ou de detectar a ocorrência de
impactos ambientais (possui medidas de controle e contenções).
Existem meios não totalmente eficazes para controlar, mas os de
detecção são eficazes para os impactos ambientais.
Os meios de controle e detecção não são totalmente eficazes.

Tabela 5.6.c – Detecção – Organização 6
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A probabilidade de ocorrência é a freqüência com que o aspecto levantado
ocorre.
Classificação Pontos
Probabilidade
de ocorrência

Rara
Eventual
Esporádica
Moderada
Freqüente

1
2
3
4
5

Descrição
Possibilidade do registro de 1 ocorrência a cada 3 anos ou mais.
É provável que ocorra ao menos 1 vez ao ano.
É provável que ocorra ao menos 1 vez ao semestre.
É provável que ocorra ao menos 1 vez por mês.
É esperado que ocorra ao menos 1 vez por semana.

Tabela 5.6.d – Probabilidade de ocorrência – Organização 6

A seguir deve ser efetuado o produto entre os pontos atribuídos, da seguinte
forma:
Total = severidade x detecção x probabilidade de ocorrência.
O total obtido representa o grau de interferência no meio ambiente, que é
graduado conforme segue:
(1) – Relevante: total maior ou igual a 15;
(2) – Moderado: total menor do que 15.
Para cada aspecto que possuir lei aplicável deve ser considerado relevante e
deverão possuir treinamentos e/ou procedimentos para atendê-la.
Para cada aspecto com impacto graduado como relevante, que não possuir lei
aplicável, deve ser tratado nos objetivos e metas ambientais.
Na planilha apresentada no Apêndice 16 deve ser utilizada para a avaliação e
classificação dos aspectos e impactos ambientais.

5.6.2 Comentários
A prática adotada por esta organização nada aborda sobre aspectos e
impactos ambientais gerados, por exemplo, na relação com fornecedores, o que
normalmente se chama de aspectos e impactos indiretos.
A inspiração para esta técnica em específico deriva do FMEA, que é utilizada
para avaliação preventiva dos modos de falhas que um sistema qualquer pode
demonstrar e define critérios de severidade, detecção e probabilidade de ocorrência.
Esta técnica possui ampla aplicação em organizações, sendo dividida em FMEA de
projeto e de processo, dependendo do propósito da utilização.
A adoção integral desta técnica, adaptada para a gestão ambiental, limita o uso
de conceitos usuais para o meio ambiente como: (i) a abrangência do impacto
ambiental (os limites da percepção do mesmo), se bem que este conceito pode ser
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considerado incluso nos critérios de severidade e (ii) a probabilidade e freqüência de
ocorrência do impacto ambiental, sendo os dois conceitos estão mesclados no
mesmo critério de probabilidade adotado nesta técnica (acaba servindo tanto para
situações reais como potenciais).
A condição emergencial poderia explicitar melhor quando considerar uma
situação como emergencial. Está confusa a descrição da condição emergencial, pois
a ocorrência de um incidente, por definição clássica, não geraria impactos
ambientais em severidade e/ou abrangência que permitam classificação como
emergenciais.
O critério usado para divisão do grau de interferência ao meio ambiente pode
levar a decisões que merecem discussão.
Como um exemplo, caso um determinado impacto seja classificado como 3 na
severidade (significando que possui efeitos mais sérios sobre o meio ambiente), seja
classificado como 2 na detecção (os controles existentes não são tão eficientes para
mitigar os efeitos gerados) e seja classificado como 2 na probabilidade de ocorrência
(freqüência de uma ocorrência anual, por histórico), o produto será 12 e como tal
será considerado moderado.
Nesta situação, como o grau de interferência com o meio ambiente é
moderado, nenhuma ação em específico seria requerida para lidar com a mesma, o
que suscita questionamentos, pois, mesmo que a freqüência histórica seja anual, a
situação ocorre, os controles são parciais e a severidade dos impactos ambientais
gerados é alta.
A prática não deixa claro se os consumos também são considerados como
parte do levantamento de aspectos e impactos ambientais.
Não são considerados aspectos e impactos ambientais benéficos, não
existindo desta forma um mecanismo que promova e potencialize a sua existência.
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5.7 Organização 7
5.7.1 Descrição das práticas
Esta organização, do setor elétrico/eletroeletrônico/eletrônico, considera os
aspectos normais, anormais e de emergência, bem como as condições de tempo
passado, presente e futuro.
Por situação anormal, a definição adotada é: situação que não se classifica
como normal nem como emergencial, mas que gere impacto ambiental.
Por situação de emergência, a definição adotada é: situação não programada
com potencial de gerar danos relevantes ao meio ambiente. Toda situação de
emergência que gere, ou possa gerar, algum aspecto ambiental significativo, deve
ter um respectivo plano de reação para prevenir e atenuar os impactos ambientais
associados.
Como observação, atividades futuras são avaliadas na sua respectiva fase de
planejamento, onde se destacam: implantação de novos processos/equipamentos,
construção ou aquisição de novos prédios, uso de novas matérias primas e insumos
e introdução de novos produtos.
Para a identificação da geração dos resíduos é considerado o balanço de
massa/energia, de acordo com a Figura 5.7.a, onde se demonstram as entradas e
saídas contrabalançadas (supondo-se que não existam acúmulos de estoques):
Emissões para a atmosfera
Fugas
Contenções

Operações da fábrica
Recursos humanos
Energia
Matéria prima
Embalagens

Resíduos
Reciclagem interna
Reutilização

Para o esgoto
Descarga subsolo
Resíduos sólidos para descarte
Resíduos líquidos/sólidos não drenados
Resíduos para descarga externa
Perda de energia (calor, ruído)
Produto

Figura 5.7.a – Balanço de massa/energia – Organização 7

Notas:
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a) Recursos Humanos: mão de obra necessária para o processo;
b) Energia: inclui combustíveis, água, eletricidade, vapor, etc;
c) Matérias primas: considerar os produtos incorporados ao produto ou ainda
os usados diretamente na manufatura;
d) Embalagens: considerar tanto as embalagens associadas às matérias
primas e aquelas compradas como embalagens de produtos;
e) Insumos: materiais para manutenção. Ex.: graxas, óleos, etc;
f) Descargas para esgoto: incluir todos os efluentes;
g) Emissões para a atmosfera: localizar todas as fontes de gases e vapores.
Considerar as fugas também;
h) Descarga ao subsolo: localizar contaminação ambiental. Ex.: vazamentos,
derramamentos, etc;
i) Sólidos e líquidos não drenados: devem ser examinados juntos, porque a
rota

de

descarte

geralmente

é

a

mesma,

através

de

firmas

contratadas/aterro;
j) Resíduos para reciclagem: os resíduos podem ser reciclados internamente,
reutilizados ou reciclados externamente;
k) Perda de energia: considerar as perdas por calor e ruído.

Na planilha apresentada no Apêndice 17 é feita a avaliação e classificação dos
aspectos e impactos ambientais. Os aspectos devem ser classificados da seguinte
forma:
•

Direto: aspectos decorrentes de nossas atividades;

•

Indireto: aspectos relacionados aos nossos produtos ou fornecedores.

Os impactos devem ser classificados quanto ao tipo, de acordo com a Tabela
5.7.b:
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Código
ATMO
ÁGUA
SOLO
RECN
SERH
PAISA
ECOS
PROD

Descrição
Alteração da qualidade do ar, com odor ou não (emissão de gases para a atmosfera, particulados).
Atenção especial deve ser dada aos gases relacionados com o “efeito estufa” e com a “degradação
da camada de ozônio”.
Alteração da qualidade das águas ou alteração das águas residuárias (efluentes líquidos, resíduos
sólidos, pastosos ou oleosos).
Contaminação do solo ou águas subterrâneas (subsolo) – resíduos sólidos, pastosos ou oleosos,
infiltrações de produtos químicos ou combustíveis).
Uso, esgotamento ou redução da disponibilidade de recursos naturais (petróleo, água, energia,
madeira).
Afeta os seres humanos (ruído, gases tóxicos, explosão).
Afeta a paisagem direta ou indiretamente (aterros sanitários, alterações geológicas).
Afeta o ecossistema (florestas, estação de tratamento biológico).
Afeta a produtividade da organização, afetando a sua economia.

Tabela 5.7.b – Classificação de impactos – Organização 7

Esta organização define que não devem ser considerados os controles já
existentes para o exame e caracterização dos aspectos e impactos ambientais, ou
seja, se algum impacto ambiental é atenuado pelo uso de algum dispositivo (por
exemplo, o uso de um conversor catalítico em veículo a diesel, reduzindo as
emissões resultantes de CO), isto deve ser desconsiderado, e a severidade deve ser
definida como se este controle não existisse.
Os fatores importância e amplitude são determinados conforme os critérios
estabelecidos nas Tabelas 5.7.c e 5.7.d:
Pontos
1

Importância

2
3

Descrição
O impacto não gera danos materiais ou pessoais ou gera danos desprezíveis ao
meio ambiente.
O impacto gera danos materiais ou pessoais sem gravidade ou gera danos não
desprezíveis, porém reversíveis, ao meio ambiente.
O impacto gera danos materiais ou pessoais graves ou gera danos irreversíveis ou
dificilmente reversíveis ao meio ambiente.

Tabela 5.7.c – Importância – Organização 7
Pontos
Amplitude

1
2
3

Descrição
O impacto pode atingir o perímetro do local de ocorrência.
O impacto pode atingir o perímetro da manufatura.
O impacto pode atingir área fora do perímetro da manufatura.

Tabela 5.7.d – Amplitude – Organização 7

Para emissões gasosas a expressão “pode atingir” deve ser entendida como
“pode ser percebida” pelo homem por meio da sua sensibilidade ou por meio de
equipamentos de medição.
A severidade é determinada conforme a Tabela 5.7.e:
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Importância

Amplitude
1

2

3

1

1

2

2

2

2

2

3

3

2

3

3

Tabela 5.7.e – Severidade – Organização 7

Na seqüência devem ser determinados os fatores freqüência e probabilidade,
respectivamente para situações não emergenciais e emergenciais, conforme
Tabelas 5.7.f e 5.7.g:
Pontos
Freqüência

1
2
3

Descrição
Rara: uma vez por semana ou menor.
Eventual: diariamente ou algumas vezes ao dia.
Freqüente: continuamente ou com poucas interrupções durante o dia.

Tabela 5.7.f – Freqüência – Organização 7
Pontos
Probabilidade

1
2
3

Descrição
Rara: uma vez a cada cinco anos ou menor.
Eventual: mais de uma vez a cada cinco anos até uma vez ao ano.
Freqüente: mais de uma vez ao ano.

Tabela 5.7.g – Probabilidade – Organização 7

A conclusão do exame é determinada conforme a Tabela 5.7.h:

Severidade

Freqüência ou Probabilidade
1

2

3

1

1

2

2

2

2

3

4

3

3

4

5

Tabela 5.7.h – Conclusão – Organização 7

A classificação é determinada conforme segue:
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•

1 = impacto desprezível;

•

2 = impacto menor;

•

3 = impacto moderado;

•

4 = impacto maior;

•

5 = impacto máximo.

Estes valores devem ser inseridos na coluna EX da planilha do Apêndice 17,
significando o resultado do exame feito.
Para os impactos classificados como moderados, maiores ou máximos, a sua
significância deve ser avaliada de acordo com os filtros: (i) legislação ou norma, (ii)
padrões corporativos e (iii) partes interessadas.
Para os impactos classificados como desprezíveis ou menores a avaliação da
significância não é necessária, porém caso exista legislação associada deve haver a
identificação desta na planilha do Apêndice 17, e devem ser adotadas todas as
medidas para o atendimento a esta legislação.
Nos filtros devem ser considerados os seguintes pontos:
•

legislação ou norma: avaliar a existência de alguma legislação federal,
estadual ou municipal ou ainda de alguma norma, associada ao aspecto e
respectivos impactos ambientais. Registrar no campo Comentários da
planilha no Apêndice 17 quais são as legislações ou normas associadas a
cada caso;

•

padrões corporativos: avaliar se o aspecto e/ou seu impacto ambiental é
abordado em padrões corporativos da organização, ou ainda seja um
requisito específico assumido pela organização como, por exemplo, o
Projeto de Atuação Responsável;

•

partes interessadas: avaliar se o aspecto e respectivo impacto ambiental
geram preocupações de partes interessadas (reclamações formais ou
informais de empregados ou da comunidade vizinha, ações judiciais,
notificações do órgão ambiental, multas, etc), ou ainda representem
interesse estratégico/financeiro para a organização (consumo de energia,
por exemplo).
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Na planilha do Apêndice 17 deve ser colocado um S caso exista associação do
aspecto e respectivo impacto com o filtro, e N caso não exista.
Na mesma planilha, na coluna CON, avaliar se o aspecto e respectivo impacto
ambiental estão sob controle, registrando a letra S caso este controle exista, e ao
mesmo tempo discriminando quais devem ser estes controles no campo
Comentários da planilha no Apêndice 17. Caso não exista controle, colocar a letra N
na coluna CON.
Deve ser feita uma análise da estratégia de controle, atribuindo um grau de
risco conforme Tabela 5.7.i:
Risco

Valor

Alto
Médio
Baixo

3
2
1

Descrição
Aspecto gerador não está sob controle.
Aspecto gerador está sob controle, porém necessita de melhorias.
Aspecto gerador está sob controle ou o risco é inexistente.

Tabela 5.7.i – Grau de risco – Organização 7

Estes valores devem ser colocados na coluna RC da planilha. Estes valores
devem ser multiplicados pelos valores já inseridos na coluna Ex da mesma planilha,
obtendo-se a prioridade, classificada conforme a Tabela 5.7.j, que também define as
ações a serem empreendidas de acordo com os valores encontrados:
Prioridade

Valor

Alta

Entre 9 a 15

Média

Entre 6 a 8

Baixa

Entre 3 a 5

Ação
Ações através de programas de gerenciamento ambiental, definindo objetivos e
metas.
Ação imediata, visando controle operacional ou prevenção, por meio de
procedimentos ou instalações.
Sob controle.

Tabela 5.7.j – Prioridade – Organização 7

5.7.2 Comentários
No critério de probabilidade, é razoável supor que uma situação emergencial,
por conceituação aceita globalmente, não deve ocorrer mais de uma vez ao ano, o
que praticamente elimina a possibilidade de atribuição da nota 3.
Ademais, algo que aconteça mais de uma vez ao ano, com histórico
reconhecido, não deveria estar associado com probabilidade e sim com freqüência,
ou seja, a situação não é potencial e sim cai para o campo do real.
Para o critério da amplitude, valem os mesmos comentários já feitos para
exemplos anteriores, tendo em vista que um resíduo que seja encaminhado a um
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aterro, por exemplo, deveria sempre receber nota 3, o que pode levar à elevação,
sem necessidade, da nota de severidade e conseqüentemente da pontuação final.
A prática não define qual o propósito em se avaliar a existência de padrões
corporativos associados a questões ambientais e as demandas de partes
interessadas, tendo em vista que estas avaliações não possuem qualquer reflexo na
classificação dos aspectos e impactos ambientais.
O mesmo comentário anterior poderia caber em relação à avaliação quanto à
existência de legislação ambiental associada, sendo que já existe a obrigatoriedade
na ISO 14001 por cumprir os requisitos legais aplicáveis.
Não são considerados aspectos e impactos ambientais benéficos, não
existindo desta forma um mecanismo que promova e potencialize a sua existência.

5.8 Organização 8
5.8.1 Descrição das práticas
Esta organização, do setor químico, considera para todas as atividades, os
aspectos ambientais associados a efluentes líquidos, emissões atmosféricas,
geração de resíduos sólidos, consumo de recursos naturais e energéticos e outras
emissões.
As atividades devem possuir a seguinte classificação:
•

normal: condição padrão de operação;

•

anormal: associadas a atividades de preparação ou apoio à operação, tais
como paradas, partidas, manutenção preventiva, corretiva, limpeza, etc.

Quanto à influência, deve ser identificado o tipo de controle das atividades,
dividido em:
•

direto ou sob controle da organização – atividades executadas por
funcionários próprios ou contratados dentro das dependências da
organização;
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•

indireto ou sob influência da organização – aspectos relacionados aos
produtos, no que tange aos clientes. Incluem-se também neste contexto os
fornecedores e prestadores de serviços.

Os impactos ambientais devem ser avaliados quanto à severidade conforme
Tabela 5.8.a:
Severidade
(pontuação)

Baixa
(1)

Média
(2)

Alta
(3)

Critério geral
Impacto de magnitude
desprezível para o meio
ambiente,
totalmente
reversível
com
ações
imediatas.
Impacto de magnitude
considerável para o meio
ambiente, reversível com
ações mitigadoras.
Impacto
de
grande
magnitude,
com
degradação ambiental e
conseqüências
irreversíveis, mesmo com
ações mitigadoras.

Recursos naturais
(RN)

Resíduos
sólidos

Água, ar, outras emissões
com padrões legais/limites de
tolerância definidos

Período previsto para
o
esgotamento/redução
do RN > 100 anos.

Classe III

Concentração
padrão legal.

20 anos < período
previsto
para
o
esgotamento/redução
do RN > 100 anos.

Classe II

50% do padrão legal <
concentração > padrão legal.

Período previsto para
o
esgotamento/redução
do RN < 20 anos.

Classe I

Concentração > padrão legal.

<

50%

do

Tabela 5.8.a – Severidade – Organização 8

A coluna Critério geral deve ser utilizada somente quando o impacto não se
enquadrar nas demais colunas.
A freqüência de ocorrência do impacto ambiental deve ser avaliada conforme
Tabela 5.8.b:
Freqüência
Baixa
(1)
Média
(2)
Alta
(3)

Critério
Ocorrência inferior a uma vez ao mês.
Ocorrência superior a uma vez ao mês.
Ocorrência contínua.
Tabela 5.8.b – Freqüência – Organização 8

A Tabela 5.8.c, que apresenta a Matriz de Avaliação Quantitativa, demonstra
os valores da importância (I), que representa a soma entre severidade e freqüência:
Severidade x Freqüência
Baixa
Média
Baixa
2
3
Média
3
4
Alta
4
5
Tabela 5.8.c – Matriz de avaliação quantitativa – Organização 8

Alta
4
5
6

Deve ser feita a avaliação da significância por meio de filtros de significância,
sendo estes:
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a) Importância (1° filtro), onde:

9os aspectos ambientais com I = 2 não devem ser avaliados quanto à sua
significância, ficando apenas registrados na Planilha de Avaliação de
Impactos Ambientais, apresentada no Apêndice 18;

9os impactos ambientais com I ≥ 5 serão automaticamente considerados
significativos, independentemente da existência de outros filtros.
b) Legislação e outros requisitos aplicáveis (2° filtro), onde este filtro é
decorrente da existência de:

9diplomas legais nos níveis federal, estadual e/ou municipal;
9condicionantes de licenças ambientais;
9compromissos, acordos ou outros requisitos formais subscritos

pela

organização, que regulamentem o aspecto/impacto ambiental em análise.
c) Demandas de partes interessadas (3° filtro): elemento de retenção (filtro)
decorrente da existência de demandas formais de partes interessadas.

Devem ser considerados aspectos e impactos ambientais significativos aqueles
resultantes das seguintes possibilidades:
•

I ≥ 5 – independente da existência de outros filtros;

•

dispor de legislação aplicável – independentemente de sua importância;

•

ter demanda de parte interessada + I ≥ 4.

Na coluna Controles Existentes da planilha contemplada no Apêndice 18
devem ser relacionados os controles ambientais existentes como equipamentos de
controle da poluição, procedimentos operacionais, etc.
Na coluna Ações previstas/Formas de gerenciamento da mesma planilha
devem ser relacionadas as ações de gerenciamento propostas.
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5.8.2 Comentários
A prática nada aborda sobre situações emergenciais ambientais, não fazendo
parte de qualquer etapa da classificação dos aspectos e impactos ambientais.
Da mesma forma, também não são abordadas situações de temporalidade,
entre presente, passado e futuro.
Os critérios não comentam a abrangência do impacto ambiental (os limites da
percepção do mesmo), se bem que este conceito pode ser considerado incluso nos
critérios de severidade, porém apenas se for usada a coluna Critério Geral da
Tabela 5.8.a.
Não são considerados aspectos e impactos ambientais benéficos, não
existindo desta forma um mecanismo que promova e potencialize a sua existência.

5.9 Organização 9
5.9.1 Descrição das práticas
Esta organização, do setor automotivo, considera para todos as áreas, setores
e atividades, os aspectos ambientais e impactos ambientais decorrentes,
preenchendo a planilha apresentada no Apêndice 19.
Nos campos 1 a 4 desta planilha devem ser colocadas as informações sobre:
(i) a área/setor, (ii) o n° da atividade, produto ou serviço, (iii) o código do aspecto
ambiental e (iv) o n° , descrição/especificação do aspecto. Tais números e códigos
são definidos pela organização e têm o objetivo primário de organizar as
informações.
Os aspectos ambientais a serem incluídos na planilha do Apêndice 19 são
retirados da Tabela 5.9.a:
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Meio

Aspecto

Meio

Estopas, panos e trapos sujos
Lâmpadas incandescentes
Lixo doméstico, varrição, isopor
Madeira
Papel
Papelão
Plástico
Resíduos orgânicos
Sucatas metais ferrosos
Sucatas metais não ferrosos
Tambores metálicos limpos
Vidros
Filtros diversos
Restos de alimentação de restaurante
Pneus
Material de escritório
Entulho de construção
Efluentes orgânicos (DBO)
Efluentes oleosos contaminados
Efluentes alcalinos (sabões)
Efluentes ácidos
Efluentes com metais pesados
Efluentes tóxicos, pesticidas, biocidas
Solventes orgânicos, benzina, querosene
Outros – especificar

Ondas sonoras – ruído
Microondas
Rádio – freqüência
Radioatividade
Raio X
Temperatura
Laser
Outros – especificar

EA – Emissões atmosféricas

Cobre (fios e cabos)
EPI’s limpos
Equipamentos elétricos e eletrônicos

RN –
Recursos
naturais

RR –

Ruído/radiações

EL – Efluentes
líquidos

RS – Resíduos sólidos limpos

Cavacos metais não ferrosos

RS – Resíduos sólidos contaminados

Alumínio (peças)
Bombonas, embalagens plásticas
Borrachas
Cavacos metais ferrosos

Aspecto
Baterias, pilhas com altos teores de metais
Baterias, pilhas com baixos teores de metais
Borra de retífica
Borra de tinta
Equipamento de Proteção Individual (EPI’s)
contaminados com óleo
Estopas, panos e trapos com óleos, tintas, etc
Lâmpadas fluorescentes
Lixo ambulatorial
Lodo compactado da Estação de Tratamento
de Efluente (ETE) biológica
Lodo da ETE industrial
Areia/turfa contaminada com óleo
Borra de solda
Pó metálico/retífica/rebolos
Óleos e graxas
Filtros de motor contaminados com óleo
Papel filtro contaminado com óleo ou metais
Filtro de pano contaminado com metais
Óleo sintético
Produtos agrotóxicos
Cartuchos de copiadoras e impressoras
Resíduos contaminados (varrição, etc)
Fibra de vidro, lã de vidro
Material particulado de usinagens
Emissões de incêndios e explosões
Gases de soldagem
Emissões de empilhadeira movida a GLP
Solventes orgânicos, VOC’s + particulados
Odores de benzina e querosene
Vapores ácidos de baterias
Vapores alcalinos (sabões, etc)
Névoas/neblinas de óleos
Vapores combustíveis
CFC’s
Emissões de fumaça preta (estacionaria)
Emissão de fumaça preta (veículos)
GLP (tanques)
Outros – especificar
Energia elétrica
Combustível, óleos e gás GLP (tanques)
Água industrial e potável
Madeiras e produtos de madeira
CFC’s
Outros – especificar

Tabela 5.9.a – Relação de aspectos – Organização 9

A situação do aspecto ambiental deve ser classificada conforme Tabela 5.9.b:
Código
N

A

R

Classificação

Descrição

O aspecto é relativo à rotina operacional, que acontece no dia a dia e
Normal
que está dentro dos padrões definidos. Ex.: plásticos, EPI’s.
O aspecto é associado a operações não rotineiras, mas previsíveis,
reformas de instalações, parada de processos, alterações em rotinas
Anormal
por motivos específicos. Ex.: resíduos sólidos na manutenção de
máquinas, pequenos vazamentos, housekeeping, limpezas, etc, que
possam ser controlados no próprio local pelo operador.
O aspecto é associado a situações de acidentes, incidentes ou
emergências (colapsos de estruturas, equipamentos ou instalações,
Risco
falhas operacionais, etc). Ex.: vazamento acidental de gás,
derramamentos de tanques de óleos, explosões, incêndios, etc, onde
será necessário o auxílio da brigada ou de bombeiros.
Tabela 5.9.b – Classificação da situação – Organização 9

Deve ser feita a classificação da temporalidade conforme Tabela 5.9.c:

258

Código

Classificação

Descrição

Relaciona-se aos aspectos ambientais das atividades atuais da
Atual
empresa. Ex.: geração de sucatas metálicas na usinagem, etc.
Relaciona-se aos aspectos ambientais decorrentes de atividades
Passado
realizadas no passado. Ex.: funcionamento do antigo poço artesiano.
Relaciona-se aos aspectos ambientais de atividades futuras da
Futuro
empresa. Ex.: futuros projetos, equipamentos que não foram
instalados ou estão em fase de try-out.
Tabela 5.9.c – Classificação da temporalidade – Organização 9

A
P
F

Deve ser feita a classificação da influência conforme Tabela 5.9.d:
Código

Classificação

Descrição

Aspectos diretamente relacionados às atividades realizadas pela
empresa, incluindo a disposição final dos resíduos gerados. Ex.:
Direta
resíduos sólidos.
Aspectos não diretamente relacionados às atividades desenvolvidas
pela empresa, mas sobre as quais a empresa pode exercer
Indireta
influência. Ex.: fumaça preta de veículos movidos a diesel,
transportes em geral, resíduos de sub-contratados.
Tabela 5.9.d – Classificação da influência – Organização 9

D

I

A classificação quanto à natureza deve ser feita conforme Tabela 5.9.e:
Código

Classificação

Descrição

Atividade, produto ou serviço que geram impactos ambientais que
Adversa
podem causar danos ao meio ambiente. Ex.: resíduos sólidos.
Atividade, produto ou serviço que gera impactos que podem causar
benefícios ao meio ambiente. Ex.: plantio de espécies nativas em
Benéfica
parque florestal mantido pela empresa.
Tabela 5.9.e – Classificação da natureza – Organização 9

A
B

No campo Destino da planilha constante do Apêndice 19 deve ser colocado o
local para onde o material descartado deverá ser encaminhado e armazenado,
dentro da organização, antes do descarte final externo.
Os impactos ambientais a serem incluídos na planilha do Apêndice 19 são
retirados da Tabela 5.9.f:
Meio

Impacto

Água

Alteração da qualidade da água
Alteração da qualidade do ar com odor ou não
Ar
Alteração da camada de ozônio
Aumento do efeito estufa
Solo
Contaminação do solo ou águas subterrâneas
Esgotamento ou redução da disponibilidade de recursos naturais
Recursos naturais
Impacto visual no meio ambiente
Degradação ambiental Danos à vegetação e/ou fauna
Ambiente
Poluição sonora
Tabela 5.9.f – Descrição dos impactos – Organização 9

Os impactos ambientais devem ser classificados sem levar em conta a
existência de formas de controle sobre os mesmos. Esta classificação não deve ser
considerada para impactos com natureza benéfica. Os impactos adversos devem
ser classificados quanto a:
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•

abrangência;

•

severidade;

•

probabilidade (situações de risco);

•

freqüência (situações normais e anormais).

As Tabelas 5.9.g a 5.9.j apresentam respectivamente as descrições:
Classificação

Pontuação

Local

1

Regional

2

Global

3

Descrição
Os efeitos do impacto ambiental incidem localmente e não ultrapassam
os limites da propriedade da empresa. O impacto é reversível com
ações imediatas. Ex.: no caso de pequeno vazamento de óleo sobre o
piso que pode ser imediatamente contido e removido, ou emissão de
névoas oleosas das máquinas de usinagem.
Os efeitos do impacto ultrapassam as áreas limites da empresa,
incidindo nas vizinhanças próximas, podendo se estender até os limites
do Estado. Ex.: (i) em uma operação que emita ruído, esta poluição
sonora poderá atingir áreas externas da empresa, (ii) descartes de
resíduos ou efluentes ou (iii) transporte de resíduos dentro do Estado.
O impacto pode atingir áreas externas da organização, sendo
percebidos além dos limites do Estado, por influência direta das
atividades, produtos ou serviços. Ex.: (i) impactos relacionados com
caso de poluição atmosférica, trazendo efeitos globais como chuva
ácida, efeito estufa e diminuição da camada de ozônio, (ii) diminuição
de recursos naturais causada pela utilização da água de poços e (iii)
transporte de resíduos para outros Estados.

Tabela 5.9.g – Classificação da abrangência – Organização 9

Classificação

Peso

Baixo

1

Médio

2

Alto

3

Descrição
O dano causado ao meio ambiente é pequeno ou desprezível. O
impacto não compromete os recursos naturais e a qualidade das águas,
do solo e do ar. A economia ou reciclagem justifica-se apenas por
questões educacionais. Ex.: descarte de papel limpo, restos de
construção não contaminados e resíduos classe III.
Causa danos leves, entretanto o impacto cessa com a adequação do
aspecto e, caso necessite, os danos causados podem ser recuperados
com estrutura interna da empresa. No caso de consumo de recursos
naturais, o recurso é renovável, mas escasso ou o recurso é não
renovável, porém abundante. A economia ou reciclagem se justifica por
questões econômicas.
Ex.: resíduos classe II, efluentes líquidos tratáveis com ETE’s
convencionais e descarte de lixo do tipo orgânico ou doméstico.
O dano causado ao meio ambiente é extremamente grave, de grandes
proporções, havendo comprometimento total dos recursos naturais e da
qualidade das águas, do ar e/ou do solo. O impacto causa reação
adversa significativa das partes interessadas, órgãos ambientais e/ou
comprometendo seriamente a imagem da empresa. Ex.: resíduos
sólidos classe I, resíduos contaminados com óleo ou tinta, efluentes
contendo metais pesados ou outros contaminantes não tratados por
uma ETE convencional, resíduos infectantes ou radioativos.

Tabela 5.9.h – Classificação da severidade – Organização 9
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Classificação

Ponto

Baixo

1

Médio

2

Alto

3

Descrição
O impacto pode ocorrer com freqüência igual ou menor que 1 evento a
cada ano.
O impacto pode ocorrer com freqüência entre 2 eventos por ano a 1
evento por mês.
O impacto pode ocorrer com freqüência igual ou superior a 2 eventos
por mês.

Tabela 5.9.i – Classificação da probabilidade – Organização 9

Classificação

Ponto

Baixo

1

Médio

2

Alto

3

Descrição
O impacto ambiental ocorre com freqüência inferior a 1 evento a cada
mês.
O impacto ambiental ocorre com freqüência de até 1 evento por mês a
1 evento por dia.
O impacto ambiental ocorre com freqüência superior a 1 evento por dia.

Tabela 5.9.j – Classificação da freqüência – Organização 9

No campo Total da planilha contemplada no Apêndice 19 deve ser colocada a
somatória entre abrangência, severidade e (probabilidade ou freqüência).
O impacto ambiental é considerado relevante se:
•

a severidade for igual a três ou;

•

a severidade for igual ou menor que dois mas o Total for igual ou maior que
6;

•

para o consumo de recursos naturais, se o Total for igual a 8.

Na mesma planilha deve ser feita a avaliação quanto à legislação, partes
interessadas e negócio, colocando S para sim ou N para não, de acordo com o
seguinte:
•

se existe ou não legislação ambiental aplicável ao aspecto e respectivo
impacto ambiental;

•

se existem ou não demandas de partes interessadas. Por demandas são
entendidas reclamações formais, ações judiciais e notificações de órgãos
ambientais;

•

se o aspecto e respectivo impacto ambiental pode afetar a imagem da
empresa, a aceitabilidade de seus produtos/atividades/serviços por parte da
comunidade ou se existem implicações financeiras que possam afetar os
negócios.
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O impacto é considerado significativo caso seja relevante, conforme
classificação anterior, e ao mesmo tempo tenha sido colocado pelo menos um Sim
nas avaliações em relação à legislação, partes interessadas ou negócio.

5.9.2 Comentários
A prática não define que tipos de classificação devem ser considerados para os
aspectos e impactos ambientais benéficos.
No critério de probabilidade, associado a situações de risco (que deve
representar emergências ambientais), é difícil admitir que possam ser atribuídas as
notas 2 e 3, tendo em vista a alta incidência prevista para estas notas. Como já
observado em análise anterior, tal incidência, caso de fato ocorra, deveria ser
encarada como situação normal e, portanto associada a uma freqüência.
A falta de consideração dos controles existentes para a classificação dos
aspectos e impactos ambientais certamente deve gerar inconsistências nos
resultados e nas tomadas de decisão. Como um exemplo, pode-se admitir que a
organização possua uma ETE onde os efluentes sejam tratados antes do retorno ao
meio.
Como o critério exige a falta de consideração de controles existentes, toda a
classificação

deve

ser

feita

desconsiderando

a

existência

da

ETE,

e

conseqüentemente os critérios de abrangência, severidade e freqüência devem
receber a maior pontuação, e o impacto deve ser considerado relevante, com a
maior pontuação (pois devemos admitir, pelo critério, que o efluente estaria sendo
jogado diretamente no meio, sem qualquer tratamento).
Como existe legislação associada com a emissão de efluentes, quer no âmbito
federal quanto estadual, o impacto é significativo, e como tal deve ser considerado
em objetivos e metas.
Se os controles adotados pela organização nunca devem ser considerados na
classificação dos aspectos e impactos ambientais, o exemplo adotado jamais
deixará de ser significativo, a despeito de tudo o que a organização possa fazer e
investir para mitigar os efeitos deste impacto ambiental.
Nesta organização, todos os aspectos e impactos ambientais classificados
como significativos devem permanecer eternamente considerados em objetivos,
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metas e programas de ação, por mais que sejam atingidas as metas, ou seja, o ciclo
de melhoria contínua nunca é renovado.

5.10 Organização 10
5.10.1 Descrição das práticas
Esta organização, do setor automotivo, considera o seguinte no levantamento
de aspectos e impactos ambientais:
•

atividades, operações e processos, incluindo processos de fabricação,
processos de tratamento e disposição de efluentes/resíduos, utilidades,
armazenamento de produtos e matérias primas, transporte, projeto,
engenharia, manutenção, infra-estrutura, serviço médico, segurança e
compras, atividades de empresas prestadoras de serviços e fornecedores;

•

produtos, incluindo matérias primas, embalagens, produtos intermediários,
produtos acabados;

•

subprodutos, incluindo emissões atmosféricas, efluentes líquidos, esgoto
sanitário e águas pluviais, resíduos líquidos, resíduos sólidos, tais como
resíduos de processo, resíduos de embalagem, produtos não conformes
(obsoletos, etc), sucatas em geral, lixo doméstico, resíduos de serviços de
saúde e outros resíduos;

•

uso de recursos (naturais ou não), tais como água, energia elétrica,
combustíveis e matérias primas;

•

ruídos, odores, poeira, vibrações e impacto visual;

•

condições normais de operação, parada e partida, condições anormais e
situações potenciais de emergência;

•

outras questões locais relativas ao meio ambiente e à comunidade.

O levantamento considera ainda os aspectos ambientais associados com
situações passadas, presentes e potenciais, sendo que as futuras devem ser
avaliadas na sua respectiva fase de planejamento.
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Todos os dados levantados devem ser inseridos na Matriz de Identificação e
Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais, apresentada no Apêndice 20.
Cada impacto ambiental deve ser classificado no campo Tipo da matriz de
acordo com a Tabela 5.10.a:
Código

Descrição

ATMO
ÁGUA

Alteração da qualidade do ar, com odor ou não (emissão de gases para a atmosfera, poeiras, etc).
Alteração da qualidade dos recursos hídricos superficiais (efluentes líquidos, resíduos sólidos).
Contaminação do solo ou águas subterrâneas (resíduos, infiltração de produtos químicos ou
combustíveis).
Esgotamento ou redução da disponibilidade de recursos naturais e outros recursos (petróleo, água,
energia, matéria prima, etc).
Poluição sonora (equipamentos rotativos).
Impacto visual (aterro sanitário, alterações paisagísticas).
Impacto em parte de ecossistemas específicos (manguesais, banhados, florestas, etc).
Impacto sobre a saúde dos trabalhadores.
Impacto sobre a segurança dos trabalhadores.
Outros a especificar (incômodo à comunidade, etc).

SOLO
RECN
RUID
VISU
ECOS
SAOC
SEGU
OUTR

Tabela 5.10.a – Classificação do impacto – Organização 10

Os aspectos e impactos ambientais devem ser classificados quanto à sua
condição de acordo com a Tabela 5.10.b:
Condição
N
A
E

Descrição
Condições normais de operação.
Condições não rotineiras de operação (ex.: parada e partida de fábrica).
Situações potenciais ou de emergência (ex.: vazamento em linha).

Tabela 5.10.b – Classificação da condição – Organização 10

Os aspectos e impactos ambientais devem ser classificados quanto à sua
incidência de acordo com a Tabela 5.10.c:
Incidência
Direto (D)
Indireto (I)

Descrição
Quando resultante de atividade sob influência direta da empresa.
Quando resultante de atividade sob influência indireta da empresa.

Tabela 5.10.c – Classificação da incidência – Organização 10

A classificação também deve ser feita em relação às conseqüências para o
meio ambiente e à saúde e segurança, conforme Tabela 5.10.d:
Conseqüência

Descrição
Quando significar melhora da qualidade do meio ambiente (neste caso não se aplicam as
Tabelas 5.10.e a 5.10.i).
Quando causar danos ou piorar a qualidade do meio ambiente e as condições de saúde e
segurança.

Positivo (P)
Negativo (N)

Tabela 5.10.d – Classificação da conseqüência – Organização 10

Cada impacto negativo deve ser classificado quanto à sua gravidade conforme
Tabela 5.10.e:
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Gravidade

Descrição
Sem degradação ou degradação insignificante do ecossistema (ar, água superficial e
subterrânea, solo, flora e fauna), não utilização ou utilização desprezível de recursos
(combustíveis, eletricidade, água e matérias primas), sem desconforto ou prejuízo à saúde
humana – incluindo integridade física (de funcionários, comunidade vizinha e aspecto
global), sem custos ou custos desprezíveis de desperdício, disposição ou tratamento.
Leve degradação do ecossistema (ar, água superficial e subterrânea, solo, flora e fauna),
uso não intensivo de recursos (combustíveis, eletricidade, água e matérias primas), baixo
desconforto ou prejuízo à saúde humana – incluindo integridade física (de funcionários,
comunidade vizinha e aspecto global), baixos custos de desperdício, disposição ou
desperdício.
Considerável degradação do ecossistema, uso intensivo de recursos, leve desconforto ou
prejuízo à saúde humana – incluindo integridade física, altos custos de desperdício,
disposição ou tratamento.
Grande degradação do ecossistema, grande desconforto ou prejuízo à saúde humana –
incluindo integridade física, potencial de não conformidade em requisitos legais ou outros.

Desprezível (D)

Baixa (B)

Média (M)
Alta (A)

Tabela 5.10.e – Classificação da gravidade – Organização 10

A classificação dos impactos quanto à freqüência deve se dar conforme a
Tabela 5.10.f:
Freqüência

Descrição

A

Muito baixa

B

Baixa

Mais de uma vez por ano e menos de uma vez por mês.

C

Média

Uma vez ou mais por mês e menos de uma vez por semana.

D

Alta

Uma vez ou mais por semana e menos de uma vez por dia.

E

Muito alta

Uma vez por ano ou menos freqüente.

Uma vez por dia ou mais freqüente, ou condição contínua.

Tabela 5.10.f – Classificação da freqüência – Organização 10

A classificação dos impactos quanto à probabilidade de ocorrência deve se dar
conforme a Tabela 5.10.g:
Categoria
A – Muito baixa
B – Baixa
C – Média
D – Alta
E – Muito alta

Probabilidade (/ano)
−4
< 10
10
10

−3
−2

10 −1

−4

a

10

a

10 −3

a

10 −2

> 10

−1

Descrição
Extremamente improvável de ocorrer.
Não deve ocorrer durante a vida útil da instalação (raros casos
conhecidos no mundo).
Pouco provável de ocorrer durante a vida útil da instalação
(poucos casos conhecidos no mundo).
Esperado acontecer até uma vez durante a vida útil da
instalação (vários casos conhecidos no mundo).
Esperado ocorrer várias vezes durante a vida útil da instalação
(vários casos conhecidos no mundo).

Tabela 5.10.g – Classificação da probabilidade – Organização 10

Após a categorização do aspecto e respectivo impacto ambiental quanto à
gravidade e freqüência/probabilidade, deve ser atribuída a pontuação do grau de
impacto conforme a Tabela 5.10.i:
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Freqüência
ou
probabilidade

A
B
C
D
E

Desprezível
0
1
2
3
4

Gravidade
Baixa
Média
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6

Alta
3
4
5
6
7

Tabela 5.10.h – Pontuação do grau de impacto – Organização 10

A pontuação deve ser inserida na coluna GIA da matriz, e a classificação do
aspecto e respectivo impacto quanto à significância deve se dar conforme segue:
•

de 0 a 3: aspecto não significativo;

•

de 5 a 7: aspecto significativo;

•

igual a 4: deve ser decidida a classificação como significativo ou não
significativo pelo grupo multidisciplinar.

A existência de algum tipo de controle deve ser identificada no campo
CONTROL da matriz, sendo obrigatório somente se o aspecto e respectivo impacto
tiver a classificação de significativo.
Independente de sua pontuação, um aspecto e seu respectivo impacto deve
ser considerado significativo caso exista:
•

alguma lei ou regulamento ambiental (excluindo-se leis ou regulamentos
indiretos, implícitos ou genéricos como, por exemplo, a constituição);

•

alguma preocupação comprovada de partes interessadas.

Caso pelo menos um dos casos esteja presente, deve ser feita a anotação no
campo LE/PI da matriz.
No campo CLASSIF da mesma matriz deve ser feita a anotação SIG para
aspectos/impactos significativos e N para aspectos/impactos não significativos.
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5.10.2 Comentários
Esta organização procura congregar meio ambiente e saúde e segurança
dentro dos mesmos critérios, o que leva a considerar que a mesma possui um
sistema de gestão integrado, contemplando pelo menos estas duas dimensões.
Se realmente for esta a intenção, de possuir em um único procedimento a
descrição de como levantar os aspectos e impactos ambientais e os perigos e riscos
ocupacionais, a parcela da saúde e segurança ocupacional está bastante oculta,
ficando mais evidenciada a parcela ambiental.
Os critérios adotados por esta organização, a despeito de considerarem
aspectos ambientais benéficos (apesar de não estabelecerem o que de fato pode
ser um aspecto ambiental benéfico), não definem como estes devem ser
classificados, em termos de sua significância.
O critério de gravidade é bastante subjetivo, e poderia haver mais consistência
na caracterização se existisse também um critério que considerasse a abrangência
da ocorrência do impacto ambiental.

5.11 Organização 11
5.11.1 Descrição das práticas
Esta organização, do setor de prestação de serviços, define que os aspectos e
impactos ambientais devem ser classificados quanto à sua condição de acordo com
a Tabela 5.11.a:
Condição
N
A

Descrição
Atividades, produtos ou serviços executados pela organização diariamente/cotidianamente (ex.:
usinagem de uma determinada peça).
Situações “não cotidianas” ou “não comuns” nas atividades, produtos ou serviços executados
pela organização (ex.: paradas de manutenção preventiva/corretiva e repartidas operacionais
decorrentes de deficiências de máquinas e equipamentos).

Tabela 5.11.a – Classificação da condição – Organização 11

Os aspectos e impactos ambientais são considerados de “alta significância”
quando:
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•

o aspecto ambiental possui relação com uma ou mais legislações
“específicas”,

ou

seja,

aquelas

que

contém

requisitos

operacionais/parâmetros a serem obedecidos pela organização.
•

o resultado do somatório dos valores de equivalência dos critérios a seguir
for superior ou igual à “nota limite” definida a cada análise crítica pela
direção.

Os critérios são estabelecidos conforme Tabelas 5.11.b a 5.11.c:
•

ecológico – define o grau de extensão causado pelo impacto ao meio
ambiente, sendo:

Pontos

Tipo

1

Local

2

Regional

3

Global

Descrição
Quando o possível impacto ambiental causado pelo aspecto ambiental em questão
se restringe às dependências/fronteiras da empresa, ou ao ponto de análise (ex.
pequeno vazamento de óleo de um maquinário ocorrido dentro da empresa).
Quando o possível impacto ambiental causado pelo aspecto ambiental em questão
atinge
partes
interessadas
regionais/vizinhança,
extrapolando
as
dependências/fronteiras da empresa (ex.: pequeno vazamento de óleo ocorrido fora
da empresa, descarte de efluente na rede pública de esgoto, etc).
Quando o possível impacto ambiental causado pelo aspecto ambiental em questão
tem repercussão global (ex.: efeito estufa, chuva ácida, etc).

Tabela 5.11.b – Ecológico – Organização 11
•

comunicação com partes interessadas – define classificação por incidência
de registros de partes interessadas internas e externas, em relação ao
aspecto/impacto ambiental, sendo:
Pontos
1
3

Descrição
Não apresenta registro.
Apresenta registro.

Tabela 5.11.c – Comunicação com partes interessadas – Organização 11
•

espécie de rejeitos gerados – classifica os rejeitos em grupos, a partir dos
respectivos produtos utilizados no processo operacional, levando em
consideração os custos empregados para sua destinação, sendo:

Pontos

Grupo

1

1

2

2

3

3

Descrição
Os rejeitos destes produtos geram receita quando controlados. Ex.: papel, plástico,
borracha, vidro, óleo lubrificante, sucata metálica, tonner e cartuchos de tinta.
Os rejeitos destes produtos geram despesas não expressivas para sua destinação.
Ex.: rejeitos gerais, resíduos de restaurante, resíduos de ambulatório e entulho de
construção civil.
Os rejeitos destes produtos geram despesas expressivas para sua destinação. Ex.:
tintas, solventes clorados, solventes, resinas, colas, fibra de vidro, lâmpadas,
resíduos radioativos, produtos químicos, resíduos de E.T.E., amianto, pilhas e
baterias.

Tabela 5.11.d – Espécie de rejeitos gerados – Organização 11

Como elemento adicional é colocado que aspectos ambientais relacionados a
recursos naturais e emissões atmosféricas são considerados como grupo 1.
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A “nota limite” já citada é definida como o resultado do somatório entre os três
critérios anteriores.
Os aspectos e impactos ambientais considerados de “alta significância” são
incorporados ao Plano de Objetivos e Metas e/ou controlados por meio de
Instruções Técnicas e/ou incorporados ao Plano de Monitoramento do Sistema de
Gestão Ambiental.

5.11.2 Comentários
Esta organização não aborda em seu procedimento as situações emergências,
e nem estabelece critérios associados como parte do levantamento de aspectos e
impactos ambientais.
Também não são considerados aspectos e impactos ambientais benéficos.
Todos os critérios estão associados basicamente a questões de descartes e
emissões, como pode ser observado pelos exemplos do primeiro critério e mais
especificamente pelo terceiro critério. Os consumos não são explicitamente
considerados nos critérios adotados.
O fato de simplesmente considerar o aspecto e respectivos impactos como de
“alta significância” simplesmente pelo fato de existirem legislações associadas,
acaba

dispensando

das

considerações

os

controles

existentes,

ou

seja,

independente da existência de controles e ainda independente do grau de
atendimento

legal,

o

aspecto/impacto

ambiental

será

sempre

considerado

significativo, o que exige a adoção de objetivos e metas associados.
O procedimento não deixa claro quais desdobramentos devem existir a partir
da classificação de um aspecto/impacto ambiental como de “alta significância”,
deixando em aberto desde a definição de objetivos e metas até simplesmente o
controle operacional, sem estabelecimento de critérios que possibilitem a coerência
de definir objetivos e metas para as questões mais relevantes e de definir somente
controles operacionais para situações já consolidadas e sob domínio efetivo.
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5.12 Organização 12
5.12.1 Descrição das práticas
Esta organização, do setor de fabricação de vidros, define que os aspectos e
impactos ambientais devem ser classificados de acordo com o somatório dos pontos
obtidos pelos seguintes critérios, demonstrados nas Tabelas 5.12.a a 5.12.e:
•

Espacial (ESP) ou abrangência, conforme segue:

Abrangência
Local
pontual

ou

Regional
interna

ou

Global
externa

ou

Capacidade

Pontuação

Relativo a um determinado lugar, área ou departamento interno da fábrica, e
não impacta a qualidade ambiental. Exemplo: óleo em área de contenção.
Relativo aos limites da fábrica, com potencial para impactar a qualidade
ambiental (ar, água e solo). Exemplo: empilhadeira, contaminação do solo por
vazamento de óleo.
Relativo aos limites externos da fábrica, com potencial para impactar a
qualidade ambiental, mas sobre as quais a unidade por exercer influência.
Exemplo: veículos (caminhões de clientes e fornecedores), emissão de
poluentes.

10
20

30

Tabela 5.12.a – Avaliação de abrangência – Organização 12
•

Magnitude (MAG) ou severidade, conforme segue:

Severidade

Critério

Pontuação

Impacto de magnitude desprezível, totalmente reversível com ações imediatas e
locais, sem graves conseqüências para o negócio da fábrica. Ex.: geração de
resíduos classe IIB (inertes).
Impactos de magnitude média, com degradação ambiental reversível com
ações imediatas. Ex.: geração de resíduos classe IIA (não inertes).
Impacto de grande magnitude, com degradação ambiental e conseqüências
graves mesmo com ações mitigadoras. Ex.: geração de resíduos classe I
(perigosos).

Baixa
Média
Alta

10
20
30

Tabela 5.12.b – Avaliação de magnitude – Organização 12
•

Probabilidade (P), conforme segue:

Abrangência
Baixa
Média
Alta

Capacidade

Pontuação

Não ocorrência do impacto no período de 1 mês
Ocorrência do impacto superior a uma vez ao mês
Ocorrência contínua e/ou diária do impacto

10
20
30

Tabela 5.12.c – Avaliação de probabilidade – Organização 12

Para situações emergenciais são considerados os seguintes critérios:
Abrangência

Capacidade

Pontuação

Baixa

O impacto pode ocorrer uma vez em cada 5 anos
Não ocorrência do impacto em 2 anos, mas com ocorrência superior a 1 vez a
cada 5 anos
O impacto pode ocorrer uma ou mais vezes a cada 2 anos

10

Média
Alta

Tabela 5.12.d – Avaliação de situações emergenciais – Organização 12

É colocado um critério de atenuantes, conforme segue:

20
30
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Atenuantes
Baixa

Média

Alta

Critério

Pontuação

Não possui controle na fonte geradora. Ex.: emissões atmosféricas sem
precipitador eletrostático ou outro equipamento atenuante.
Possui controle na fonte geradora, mas não atende plenamente aos
limites/requisitos estabelecidos. Ex.: estação de tratamento de efluentes com
limites de emissão de poluentes acima do estabelecido pelo organismo
ambiental pertinente.
Possui controle na fonte geradora e atende plenamente aos requisitos/limites
estabelecidos. Ex.: emissões atmosféricas controladas pelo precipitador
eletrostático atendendo plenamente aos limites de emissão estabelecidos pelo
organismo ambiental pertinente.

10

20

30

Tabela 5.12.e – Atenuantes – Organização 12

A avaliação da significância dos aspectos e impactos ambientais se dá pelo
somatório dos critérios de abrangência, severidade e probabilidade, subtraindo-se
do total obtido a pontuação da Tabela 5.12.e, sendo a classificação feita pelo
demonstrado na Tabela 5.12.f:
Enquadramento

Código

Pontuação

Desprezível
Moderado
Crítico

D
M
C

D 
50<M<90
C

Tabela 5.12.f – Enquadramento – Organização 12

São considerados como significativos aqueles aspectos e impactos ambientais
classificados como “moderado” ou “crítico”. Para o “moderado”, são definidos pelo
menos os controles operacionais e para o “crítico” são definidos, além dos controles
operacionais ambientais também os objetivos e metas.

5.12.2 Comentários
Esta organização não considera os consumos como aspectos ambientais, bem
como também não considera aspectos ambientais benéficos.
O critério estabelecido para situações emergenciais está confuso, pois aborda
apenas questões de freqüências de acontecimentos, e nada se define sobre
severidades associadas com situações de emergências.
Não estão estabelecidos filtros adicionais em relação à legislação, partes
interessadas e outros que normalmente são utilizados. Apesar de não ser algo
obrigatório pela ISO 14001, vale comentar esse ponto.
O critério de severidade, como está bastante associado com resíduos sólidos,
deixa a desejar quando se tiver que classificar, por exemplo, uma emissão gasosa.
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5.13 Organização 13
5.13.1 Descrição das práticas
Esta organização, do setor farmacêutico/hospital, define que os aspectos e
impactos ambientais devem ser classificados quanto à sua condição de acordo com
a Tabela 5.13.a:
Condição
Normal
Anormal
Emergencial

Descrição
Na condição funcional.
Fora da condição funcional.
Na condição possível de causar danos às pessoas ou às instalações ou ao meio ambiente.

Tabela 5.13.a – Classificação da condição – Organização 13

Quanto à responsabilidade de controle, a definição da organização é definida
de acordo com a Tabela 5.13.b:
Responsabilidade

Descrição

Direta

Sob controle da organização.
A ação da organização se limita a estabelecer influência no controle dos aspectos e
impactos ambientais.

Indireta

Tabela 5.13.b – Responsabilidade – Organização 13

Os critérios para a classificação dos aspectos e impactos ambientais estão
estabelecidos nas Tabelas 5.13.c e 5.1.3.d:
Nota

Definição

Descrição

1

Baixa

Não causa danos

2

Média

Causa danos leves

3

Alta

Causa danos severos

Tabela 5.13.c – Avaliação de magnitude – Organização 13
Nota

Definição

Descrição

1

Baixa

No máximo 10 vezes por mês

2

Média

Entre 11 e 20 vezes por mês

3

Alta

Mais de 20 vezes por mês

Tabela 5.13.d – Avaliação de freqüência – Organização 13

A classificação de “Importância” é dada pela soma das notas da magnitude e
da freqüência. Caso o resultado seja igual ou superior a 5, o aspecto e seus
respectivos impactos são classificados como significativos e valores inferiores a 5
declaram os mesmos como não significativos.
São colocados dois filtros adicionais, referentes à associação dos aspectos e
dos respectivos impactos ambientais com legislação e demandas de partes
interessadas (com foco na ocorrência de quaisquer reclamações).
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A existência de qualquer associação com legislação e/ou com demandas de
partes interessadas já caracteriza o aspectos e seus respectivos impactos
ambientais como significativos, independente do resultado numérico obtido.

5.13.2 Comentários
Esta organização menciona em seu procedimento a possibilidade de
levantamento de aspectos ambientais benéficos, porém nenhum dos critérios
apresentados permite uma caracterização adequada de uma situação benéfica.
Os critérios são apenas de magnitude e freqüência, não se considerando, por
exemplo, a abrangência de ocorrência dos impactos ambientais.
O critério de magnitude está extremamente subjetivo, permitindo certamente
diferentes interpretações de uma mesma situação, e as questões emergenciais não
estão definidas nos critérios.
O procedimento também não deixa claro quais desdobramentos devem existir
a partir da classificação de um aspecto/impacto ambiental significativo, deixando em
aberto desde a definição de objetivos e metas até simplesmente o controle
operacional, sem estabelecimento de critérios que possibilitem a coerência de definir
objetivos e metas para as questões mais relevantes e de definir somente controles
operacionais para situações já consolidadas e sob domínio efetivo.

5.14 Organização 14
5.14.1 Descrição das práticas
Esta organização, do setor alimentício/bebidas, define que os aspectos e
impactos ambientais devem ser caracterizados quanto à influência de acordo com a
Tabela 5.14.a:
Influência
Aspecto direto

Aspecto indireto

Descrição
Resultante de atividade associada aos processos e operações da empresa e executada sob
seu controle, dentro do âmbito da empresa.
Resultante de atividade não associada aos processos e atividades executadas sob o
controle da empresa, sendo realizada por prestadores de serviços ou fornecedores de itens,
fora do âmbito de responsabilidade da empresa, sobre os quais pode-se esperar que a
empresa tenha alguma influência.

Tabela 5.14.a – Classificação da influência – Organização 14

Ainda quanto à situação, a classificação é dada segundo a Tabela 5.1.4b:
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Situação

Descrição
Considera-se como situação normal de uma atividade ou processo todas aquelas cujo
impacto ocorre de forma rotineira, com conseqüências previsíveis e controladas. Por
exemplo: resíduos sólidos (embalagens) na manutenção preventiva de um equipamento,
geração de efluentes no processo de produção.
Considera-se como situação anormal de uma atividade ou processo aquelas cujo impacto
ocorre de forma não rotineira com conseqüências razoavelmente previsíveis e controladas.
Por exemplo: obras novas, paradas para manutenção, limpeza em tanques de ácido
fosfórico, vazamento de óleo em redutores, etc..
Considera-se como emergencial todas aquelas cujo impacto ocorre de forma não prevista e
não programada e com conseqüências imprevisíveis. Por exemplo: vazamento expressivo
de produtos químicos, óleo vegetal, incêndio em área de combustível sólido (bagaço, lenha),
etc.

Normal

Anormal

Emergência

Tabela 5.14.b – Classificação da situação – Organização 14

A avaliação da significância dos aspectos e impactos ambientais ocorre pela
combinação de critérios de severidade, abrangência e probabilidade, conforme
definido nas Tabelas 5.14.c a 5.14.e:
Valor

Nome

1

Baixa

2

Moderada

3

Alta

Critério
Impacto com danos ao ecossistema pouco significativo (sem comprometimento de
seus componentes e/ou baixa contaminação dos mesmos). Atenuação natural dos
efeitos. Resíduos classe 2B.
Impacto com danos ao ecossistema de médio comprometimento (um ou mais de seus
componentes e/ou contaminação parcial dos mesmos). Possibilidade de atenuar os
efeitos com interferência técnica. Resíduos classe 2A.
Impacto com danos ao ecossistema (biodiversidade, ar, água e solo) altamente
significativo (perda de um ou mais de seus componentes e/ou contaminação total dos
mesmos). Sem atenuação dos efeitos e/ou uso de ação compensatória. Resíduos
classe 1 e substâncias reconhecidamente perigosas.

Tabela 5.14.c – Severidade – Organização 14
Valor

Nome

1

Local

2

Adjacente

3

Global

Critério
Afeta localmente as instalações utilizadas pela empresa. Impacto percebido no interior
da planta.
Afeta a circunvizinhança das instalações da empresa. Impacto percebido por vizinhos
próximos.
Afeta comunidades e/ou cidades próximas. Impacto percebido inclusive em localidades
que não sejam vizinhas.

Tabela 5.14.d – Abrangência – Organização 14
Valor

Nome

1
2
3

Rara
Eventual
Freqüente

Critério
Possibilidade de ocorrência em períodos superiores a 01 ano.
Possibilidade de ocorrência em períodos superiores a 01 mês e inferiores a 01 ano.
Os eventos ocorrerão ao menos uma vez ao mês

Tabela 5.14.e – Probabilidade – Organização 14

A avaliação da significância é feita pelo produto das três notas individuais
obtidas em severidade, abrangência e probabilidade. Caso o valor obtido seja igual
ou superior a 6, o aspecto e os respectivos impactos ambientais serão considerados
significativos.
De forma adicional, são considerados três filtros referentes à associação com
legislação ambiental, demandas de partes interessadas e opção estratégica. Caso
um destes filtros esteja associado com algum aspecto ambiental, esse aspecto é
considerado especial.
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Também são considerados como significativos os aspectos e impactos
ambientais associados com situações emergenciais.
Caso, independente da nota final obtida pelo produto dos três critérios, o valor
do critério “severidade” tenha sido 3, o aspecto e seus respectivos impactos são
considerados como significativos.

5.14.2 Comentários
Esta organização também menciona em seu procedimento a possibilidade de
levantamento de aspectos ambientais benéficos, e também da mesma forma
nenhum dos critérios apresentados permite uma caracterização adequada de uma
situação benéfica.
A avaliação de aspectos ambientais ligados a consumos não está bem definida
no procedimento, e o próprio critério de severidade dá ênfase acentuada a questões
de descartes.
Da mesma forma que a organização anterior, o procedimento também não
deixa claro quais desdobramentos devem existir a partir da classificação de um
aspecto/impacto ambiental como significativo, deixando em aberto quando se devem
estabelecer objetivos e metas e os controles operacionais.
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CAPÍTULO 6
6 – INTEGRAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Esta análise tem por propósito realizar um balanço dos elementos discutidos
nos capítulos 4 e 5, onde foram apresentadas respectivamente as formas
consideradas mais viáveis, adequadas e coerentes para a implementação de cada
um dos requisitos da norma ISO 14001 em qualquer organização, com base em
quatro casos e discutidas diferentes formas de levantamento de aspectos e impactos
ambientais por organizações já certificadas segundo a mesma norma, com base em
quatorze casos.
Por se tratar de uma norma internacional, com texto único aplicável a todo e
qualquer tipo de organização que deseje desenvolver e implementar um sistema de
gestão ambiental, independente de ramo de atuação, porte ou localização, torna-se
evidente que sua descrição deve permitir algum grau de flexibilidade que possibilite
acomodar diferentes culturas organizacionais e também diferentes graus de
profundidade e abrangência que um sistema de gestão ambiental pode possuir.
Tomando como exemplo apenas o requisito associado com o levantamento de
aspectos e impactos ambientais, é possível perceber a grande variabilidade no
entendimento e aplicação dos conceitos, o que pode ser reforçado pela avaliação
comparativa, colocada mais adiante, entre as treze organizações que encaminharam
seus procedimentos de levantamentos de aspectos e impactos ambientais, bem
como o procedimento disponível no site citado como Organização 1.
Apesar de ser apenas um dos requisitos da norma ISO 14001, pode-se verificar
que essa variabilidade se reflete diretamente sobre a consistência de todo o sistema
de gestão ambiental adotado por qualquer organização.
A grande demanda presente pela certificação segundo ISO 14001 no Brasil e
no mundo é fator relevante para que as organizações por muitas vezes busquem
essa certificação de forma pouco coordenada, apenas tendo como diretriz um prazo
a ser cumprido, muitas vezes acordado com matriz externa ou interna, ou ainda
junto a clientes.
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Quer seja por solicitação de mercado ou até pelo simples fato de que
organizações concorrentes estejam se certificando ou já se encontrem certificadas,
muitas organizações perseguem seus próprios sistemas de gestão ambiental
apenas para não ficar fora desta crescente demanda de mercado.
Sistemas de gestão ambiental, ou de qualquer outra dimensão, criados e
implementados apenas pelas finalidades citadas possuem probabilidade maior de
apresentarem inconsistências que podem perdurar por muito tempo sem que se
perceba.
Outros fatores que contribuem para tais inconsistências estão ligadas a
consultorias de baixa qualidade, que por desconhecimento ou inexperiência
orientam de forma incorreta as organizações onde atuam e também estão ligadas
aos próprios auditores de organismos de certificação, que por vezes não cumprem
seu papel fundamental junto às organizações, e acabam por deixar presentes não
conformidades primárias.
Todo sistema de gestão, independente de ser associado à dimensão
ambiental, possui por norte básico o conceito de melhoria contínua, que deve ser
praticado por todos os que perfazem o sistema de gestão, transformando todos os
atos cotidianos em molas propulsoras desta melhoria.
Desta forma, um sistema de gestão bem desenhado, implementado e aplicado
tem todas as condições de fornecer as bases fundamentais para que este processo
de melhoria contínua possa ser reconhecido e conduzido pela organização.
Para tanto, voltando o foco para o sistema de gestão ambiental, é fundamental
que todos os requisitos da norma ISO 14001, objeto de discussão do presente
trabalho, sejam devidamente interpretados e aplicados.
Em muitas oportunidades percebem-se organizações tentando saídas para a
aplicação de um determinado requisito da maneira em que se empregue o mínimo
de tempo e de disponibilização de recursos. Apesar de continuamente válido, o
princípio da simplicidade não pode ser confundido com o princípio do “vamos fazer
apenas para passar na auditoria”. Determinados passos dentro de um sistema de
gestão ambiental não podem ser atropelados, sob risco de comprometerem todo o
próprio sistema de gestão ambiental.
Um exemplo desta questão é a implementação do requisito voltado à adoção
de ações corretivas, que se representa um dos elementos chaves do processo de
melhoria contínua. Não é incomum haver a constatação em organizações já
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certificadas de que este requisito está mal implementado, sendo observadas
constantemente não conformidades ressurgindo após terem sido fechadas “em
tese”.
O motivo para esta situação é muitas vezes o conceito que uma ação corretiva
deva ser concluída em curto espaço de tempo, o que força a uma definição de causa
superficial e consequentemente com ação corretiva insuficiente. Na mesma esteira
de tentar concluir a ação corretiva no menor espaço de tempo possível, dá-se por
encerrada a mesma sem que se faça a devida verificação da efetividade, permitindo
assim o ressurgimento da mesma não conformidade seguidamente.
Nesta condição, o sistema de gestão ambiental não está cumprindo o papel
que deveria, sendo apenas encarado como uma série de atividades que devem ser
empreendidas para que não se perca a certificação. Na maioria das vezes as
atividades são desempenhadas por pessoas determinadas, que acabam sendo
responsabilizadas pelo sucesso ou pelo fracasso, sem um engajamento global.
A título de exemplificação, foi citado neste comentário apenas o requisito de
ação corretiva, porém o conceito se estende para todos os demais requisitos da
norma ISO 14001, que se entrelaçam para formar a base de um sistema de gestão
ambiental consistente.
Uma organização que se disponha a desenvolver e implementar um sistema de
gestão ambiental, assim como qualquer outro sistema de gestão, deveria ter em
mente que deve haver a participação efetiva de toda a força de trabalho, e que esta
mesma força de trabalho deve estar treinada e conscientizada em relação a todo o
sistema de gestão.
Todos devem estar imbuídos do mesmo espírito de equipe e consecução de
mútuos objetivos, compreendendo os papéis individuais e coletivos para que se
possa usufruir de todas as benesses que um sistema de gestão bem implementado
pode ofertar.
A participação da alta direção em todo o processo, não somente na fase de
implementação quanto durante toda a vida do sistema de gestão na organização, é
ponto fundamental para o sucesso. Somente pela demonstração do exemplo é
possível catalisar toda a força de trabalho para o melhor aproveitamento possível do
sistema de gestão.
Desta forma, todas as considerações efetuadas no capítulo 4 prestam-se a
fornecer subsídios que venham a auxiliar qualquer organização na implementação
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consistente de um sistema de gestão ambiental, que agregue valor às operações e
una as pessoas sob um pensamento comum.
Apesar de muitas colocações desta discussão soarem óbvias, é certo que elas
convivem no dia a dia da maioria das organizações certificadas, demonstrando que
por mais que todos acreditem que estes conceitos são corretos e adequados,
persiste no tempo a mesma dificuldade das organizações em aplicar estes mesmos
conceitos, parecendo ser mais fácil lidar com problemas repetitivos do que resolvelos de maneira definitiva.
A norma ISO 14001 e as demais que compõem os modelos atuais de sistemas
de gestão estão mudando de acordo com as próprias mudanças percebidas nas
organizações e de acordo com as necessidades de mercado, e com o passar do
tempo há a tendência que as pessoas tenham mais liberdade de ação, com maior
autonomia, visibilidade e capacidade dentro das organizações.
Neste cenário, nas próximas revisões periódicas as normas também tendem a
ser mais flexíveis e passíveis de acomodar todas as mais diferentes maneiras de
execução de atividades nas organizações, de sorte a atingir os mesmo objetivos,
independente do tipo e tamanho da organização.
Isto, em contrapartida, requer também de auditores e consultores posturas de
rápido aprendizado e visão sistêmica, livres de paradigmas e conceitos
inadequados,

para

que

possam

realmente

auxiliar

as

organizações

na

implementação dos seus sistemas de gestão.
Assim sendo, é de se esperar que estas defasagens, inconsistências e
diferenças ora observadas nos sistemas de gestão de diferentes organizações
certificadas segundo ISO 14001 tendam a se reduzir ao longo do tempo, porém isto
irá requerer mudanças de posturas em todas as frentes.
Os representantes da alta direção das organizações devem participar mais de
seus próprios sistemas de gestão ambiental, os auditores devem procurar
uniformizar os seus conceitos e, onde necessário, melhorar a capacitação e os
consultores da mesma forma devem ampliar sua visão sistêmica e também
capacitação para que todos possam ganhar com este processo, tanto no
aprendizado quanto nos resultados em todas as frentes.
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Com relação aos quatorze casos, a Tabela 6.a demonstra um comparativo
entre as práticas estudadas, em termos do que foi ou não considerado por cada uma
no levantamento e caracterização dos aspectos e impactos ambientais:
Cada quadro preenchido significa que a organização considerou o tópico em
questão em seu levantamento de aspectos e impactos ambientais. Ao mesmo
tempo, na Tabela 6.a também é contemplada, de forma individual por organização e
por tópico, uma avaliação de como cada tópico foi considerado pela organização,
em termos de consistência, de acordo com a legenda colocada após a Tabela 6.a.

Avaliação

Caracterização e filtros
adicionais

Tópico a considerar

Organização
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Preocupações globais
Partes interessadas
Legislação
Consideração dos controles
existentes
Probabilidade
Freqüência
Abrangência
Atratividade
Severidade
Benéfico
Adverso
Indireto
Direto
Emergência
Anormal
Normal
Futuro
Passado
Presente

Tabela 6.a – Comparativo entre organizações

Cor

Considerações sobre o tópico
Tópico considerado de forma consistente e completa.
Tópico considerado de forma parcial, requerendo melhorias.
Tópico não considerado.

A quantidade de lacunas demonstra que nem todos os conceitos básicos são
considerados no levantamento e caracterização dos aspectos e impactos
ambientais, sendo possível fazer as seguintes constatações diretas:
•

todas as organizações indistintamente consideram seus aspectos e
impactos ambientais no tempo presente, que estejam associados às suas
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atividades normais e que representem condições adversas ao meio
ambiente;
•

nem sempre as condições de temporalidade estão sendo consideradas,
pois das 10 organizações avaliadas, duas não consideram situações
passadas e que representem passivos ambientais no presente e também
duas não consideram situações futuras;

•

três organizações não consideraram situações de emergências ambientais
em seus levantamentos e duas não consideraram situações anormais. A
falta da consideração de aspectos e impactos ambientais emergenciais
caracteriza uma situação não conforme (a não ser que as organizações em
questão tenham considerado este levantamento em procedimentos à parte,
não disponibilizados para este trabalho), pois não será possível desta forma
determinar para quais situações deverão ser adotados os procedimentos de
prontidão e resposta a emergências;

•

três organizações não consideraram os aspectos e impactos ambientais
indiretos, associados principalmente a fornecedores e terceiros, o que
impede o reconhecimento sobre quais situações a organização pode
exercer papel de influência sobre o desempenho ambiental das atividades
relacionadas;

•

seis organizações não consideram aspectos e impactos ambientais
benéficos, ficando em desacordo à própria definição da ISO 14001, que
define a existência destas situações. Mesmo as empresas que consideram
os benéficos, com exceção da organização 4, que inseriu um critério de
atratividade, nenhuma das outras organizações define critérios que
permitam

caracterizar

adequadamente

estes

aspectos

e

impactos

ambientais.
Desta forma, mesmo definindo o que seja uma condição benéfica, todos os
critérios estabelecidos nas práticas destas organizações estão associados a
situações adversas, e assim não é possível atribuir pontuações ou
classificações aos aspectos e impactos ambientais benéficos;
•

uma das organizações não definiu critérios quanto à severidade dos
impactos ambientais, ficando bastante comprometida a caracterização dos
mesmos com os critérios restantes;
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•

os critérios de freqüência e probabilidade por muitas vezes são mesclados
pelas organizações, o que pode comprometer a consistência dos
levantamentos, conforme pode ser verificado nos comentários individuais
por organização.
Das quatorze organizações, duas não consideraram nem freqüência e nem
probabilidade. Das doze restantes, sete consideraram separadamente
freqüência e probabilidade, respectivamente para condições reais e
potenciais, o que é consistente.

•

das quatorze organizações, uma desconsiderou totalmente os controles
existentes em suas atividades para a caracterização dos aspectos e
impactos ambientais, cujas conseqüências estão discriminadas nos
comentários individuais;

•

os filtros adicionais de legislação, partes interessadas e preocupações
globais são utilizados de forma completa por duas das quatorze
organizações, e de forma parcial por nove outras organizações.
Três organizações dentre as quatorze não consideram quaisquer filtros
adicionais. De qualquer forma, mesmo para as empresas que consideraram
estes filtros adicionais, com exceção das organizações 4 e 9, nenhuma
delas colocou de forma consistente qual o real papel que estes filtros
adicionais devem ter em relação ao levantamento e caracterização de
aspectos e impactos ambientais. Na maioria das vezes é colocado um S ou
N, representando Sim ou Não, em relação a cada filtro, porém esta
avaliação em nada influi quanto à significância do impacto ambiental.

•

de todos os tópicos, o referente à severidade é o que mais aparece como
passível de melhorias quanto à sua consistência.

Para complementar a presente discussão, agora considerando todos os casos
abordados no presente trabalho, cabe ressaltar que a implementação de um SGA e
a adequação às normas da ISO 14001, são pontos de partida para que as empresas
tenham uma função social mais relevante. Buscar harmonia entre as atividades
produtivas e o meio ambiente, além de estimular um crescimento econômico em
consonância com o desenvolvimento sustentável, traz inúmeros benefícios para as
organizações que, entre outras vantagens, tornam-se mais competitivas e vistas
com melhores olhos pela sociedade.
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A norma ISO 14001 é objetiva e direta sendo, portanto, de simples adaptação a
cada tipo de empresa. A implementação de um SGA baseado na ISO 14001 por
uma empresa pode ser vista como uma inovação, uma vez que é um processo
exigente de mudança comportamental e organizacional, cuja introdução envolve
várias implicações. O desafio para garantir o sucesso de um SGA é, justamente, o
de adequá-lo às características e cultura da empresa, levando em consideração os
objetivos almejados com a mudança pretendida. O sucesso da implementação de
um SGA estará, portanto, relacionado a uma série de fatores, de ordem estratégica
e operacional, voltados à obtenção de ganhos econômicos e sócio-ambientais, bem
como à garantia de sobrevivência da organização em um cenário em constante
alteração.
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CAPÍTULO 7
7 – CONCLUSÕES
Tomando-se como base os casos estudados, nos quais se identificam as
práticas consideradas mais efetivas para o atendimento aos requisitos da ISO
14001, é possível estabelecer diretrizes que retratam, requisito a requisito, os
elementos relevantes (Tabela 7.a).
Requisito

Título

Diretrizes

4.1

Requisitos gerais

4.2

Política ambiental

4.3.1

Aspectos ambientais

4.3.2

Requisitos
outros

legais

e

4.3.3

Objetivos,
metas
programa(s)

e

4.4.1

4.4.2

Recursos,
funções,
responsabilidades
e
autoridades
Competência,
treinamento
e
conscientização

4.4.3

Comunicação

4.4.4

Documentação

4.4.5

Controle de documentos

4.4.6

Controle operacional

4.4.7

Preparação e resposta a
emergências

Dada sua generalidade, não cabem comentários.
Considerar este documento como a síntese das intenções e diretrizes globais da
organização em relação ao meio ambiente, evitando-se descrições por demais
genéricas que confundam as pessoas ou que não deixem claros os objetivos
comuns.
Definir critérios bastante claros e objetivos no sentido de não comprometer o
levantamento de aspectos e impactos ambientais, o que servirá de base para o
desenvolvimento da maioria dos demais requisitos.
Ter todo o cuidado no levantamento, interpretação e atendimento aos requisitos
legais e outros requisitos, principalmente em função da vasta quantidade e
diversidade de diplomas legais existentes no Brasil.
Estabelecer objetivos, metas e programas ambientais consistentes com toda a
gestão equilibrada da organização, de forma a facilitar e potencializar a eficácia e
a eficiência das decisões tomadas. São também estabelecidas as devidas
associações com o levantamento de aspectos e impactos ambientais.
Definir, reportar e comunicar as responsabilidades e autoridades como meio de
facilitar o processo de relacionamento na organização, sem dúvidas ou
ambigüidades.
Sistematizar o levantamento de necessidades de treinamentos e definir as
competências, e principalmente reforçar a importância do processo de
conscientização para a perpetuação e melhoria do sistema de gestão ambiental.
Estabelecer um processo de recebimento, tratamento e resposta a
comunicações internas e externas que premie a transparência e a consistência
das decisões resultantes.
Definir todos os tipos de documentos que devem ser sujeitos a controle.
Considerar formas básicas de controle de documentos que evitem burocracias
desnecessárias e promovam a manutenção da integridade das informações
contidas nos documentos que compõem e suportam o sistema de gestão
ambiental.
Estabelecer controles operacionais, que evitem ou mitiguem os impactos
ambientais gerados, com suas devidas associações com o levantamento de
aspectos e impactos ambientais. Também definir as formas para o exercício da
influência sobre fornecedores e terceiros.
No levantamento de aspectos e impactos ambientais, caracterizar as situações
potenciais de emergências, de forma que as simulações sejam elementos de
aprendizado contínuo para que a organização esteja sempre preparada para
lidar eficazmente com situações reais de emergências.

Tabela 7.a – Diretrizes básicas para um SGA
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Requisito

Título

Diretrizes

4.5.1

Monitoramento
medição

4.5.2

Avaliação
do
atendimento a requisitos
legais e outros

4.5.3

Não conformidade, ação
corretiva
e
ação
preventiva

4.5.4

Controle de registros

4.5.5

Auditoria interna

4.6

Análise
administração

e

pela

Sistematizar as medições desdobradas dos controles operacionais e dos
objetivos e metas, bem como as devidas associações com o levantamento de
aspectos e impactos ambientais. Utilizar conceitos estatísticos mínimos para a
calibração de dispositivos de monitoramento e medição.
Sistematizar as medições e os controles que garantam o atendimento a
requisitos legais e outros, bem como as devidas associações com o
levantamento de aspectos e impactos ambientais.
Reportar não conformidades ambientais e dar importância ao seguimento de
todos os passos previstos no ciclo de tomada de ações corretivas, de forma a
impedir a repetição das mesmas não conformidades.
Da mesma forma, reforçar a necessidade de sempre se adotar posturas próativas para o reconhecimento antecipado de não conformidades potenciais,
adotando todos os passos previstos do ciclo de tomada de ações preventivas, de
forma a impedir a ocorrência de não conformidades.
Controlar os registros de forma a garantir a pronta recuperação das informações,
conforme necessário.
Estabelecer os cuidados básicos para que a execução das auditorias internas
seja a principal ferramenta gerencial para a avaliação do desempenho do SGA.
Buscar a consistência na realização das análises críticas pela administração, de
forma a que as deliberações impulsionem a melhoria contínua do SGA.

Tabela 7.a – Diretrizes básicas para um SGA (continuação)

Todas as proposições apresentadas em cada requisito da ISO 14001 visam
destacar as melhores práticas ora consideradas para o desenvolvimento e a
implementação dos requisitos da ISO 14001, mesmo levando em conta a extrema
variabilidade existente entre os tipos de organizações e a grande possibilidade de
opções para o atendimento a cada requisito.
Isso pode ser concluído tendo em vista que tais proposições demonstram e
promovem, como mínimo:
•

a inter-relação entre todos os requisitos que compõem a ISO 14001,
reforçando o conceito do ciclo Plan, Do, Check e Act, proposto pela própria
norma.

•

o uso de técnicas complementares que visam reforçar conceitos básicos
existentes no conteúdo dos requisitos, como é o caso do balanced
scorecard, as fórmulas estatísticas para a calibração de dispositivos de
medição e monitoramento, dentre outras.

•

a integração dos requisitos da ISO 14001 com os elementos de outros
sistemas de gestão, como o da qualidade e da saúde e segurança
ocupacional, para potencializar a consistência e a abrangência das
decisões gerenciais.

•

a busca pela simplicidade, avessa a burocracias desnecessárias e
indesejadas, que permita a melhor assimilação possível dos conceitos em
todos os níveis.
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•

a aderência das práticas com as preocupações ambientais globais,
permitindo que a organização que adote modelo similar esteja sempre
alinhada com as melhores tendências ambientais.

A recente revisão da ISO 14001 corrobora e confirma as observações quanto à
adequação das diretrizes contidas no presente trabalho, pois os mesmos conceitos
reforçados foram melhorados e consolidados na nova versão da ISO 14001.
Importante também considerar que as diferenças entre a versão 1996 e 2004
da ISO 14001 estão no campo do esclarecimento em determinados requisitos e do
alinhamento com a ISO 9001:2000, de forma a facilitar cada vez mais os processos
de integração de sistemas de gestão nas empresas.
Um exemplo desses esclarecimentos reside no requisito 4.5.2 da ISO
14001:1996 e do requisito 4.5.3 da ISO 14001:2004, onde na última é possível
verificar que o ciclo de tomada de ações corretivas está mais explícito, discriminando
exatamente os passos básicos propostos no capítulo 4 do presente trabalho.
Dessa forma é possível concluir que, no exemplo de ações corretivas, valem as
preocupações levantadas no capítulo 6, quanto à adoção de curtos espaços de
tempo para o tratamento e implementação das ações corretivas, tendo em vista que
este melhor esclarecimento da seqüência de passos para a tomada de ações
corretivas deriva da observação que este requisito necessita ser tratado com maior
relevância nas organizações.
De forma complementar, o maior esclarecimento na descrição do requisito
tende a evitar que as auditorias passem de forma mais superficial na análise, sendo
obrigadas a aumentar o nível de abrangência e profundidade das evidências a
serem avaliadas.
Não foram observadas alterações conceituais ou de propósitos de requisitos na
ISO 14001:2004 em relação à ISO 14001:1996, podendo-se concluir pela percepção
geral de que já existe uma adequação dos requisitos às expectativas e
necessidades das organizações.
De uma forma geral, têm-se percebido uma série de melhorias em indicadores
diversos associados ao meio ambiente, como diminuição dos níveis de missões
atmosféricas, aumento na quantidade de itens reciclados, iniciativas na redução de
poluentes presentes em efluentes, aumento na expectativa de vida, incremento na
quantidade de florestas sustentáveis, e com certeza uma parcela significativa destas
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melhorias podem ser atribuídas à iniciativas derivadas de SGA’s desenvolvidas por
organizações em todo o mundo.
Em relação ao conteúdo do capítulo 5, específico para discutir como
organizações já certificadas têm adotado critérios para o levantamento de aspectos
e impactos ambientais, são colocados na seqüência os comentários conclusivos.
Como a ISO 14001 não estabelece quaisquer critérios sobre como uma
organização deve conduzir o seu levantamento e caracterização de aspectos e
impactos ambientais, existe bastante liberdade e flexibilidade para que sejam
adotadas diferentes práticas para esta finalidade.
Importante ressaltar que a consistência deste levantamento de aspectos e
impactos ambientais é fundamental para que se garanta a implementação de um
SGA coerente e alinhado com os propósitos da melhoria contínua da performance
ambiental de uma organização.
Como a ISO 14001 deixa essa ampla possibilidade para a definição e escolha
de critérios, os organismos certificadores, responsáveis pela realização das
auditorias nas organizações, ficam bastante limitados quanto às análises e decisões
sobre a adequação e conformidade de um SGA em uma organização,
principalmente

no

tocante

às

práticas

adotadas

para

o

levantamento

e

caracterização dos aspectos e impactos ambientais.
Quaisquer inconsistências reportadas pelo organismo certificador sempre
podem ser retrucadas pela organização sob o argumento que a ISO 14001 nada
limita ou especifica em relação a critérios, mesmo que mínimos.
Conforme apresentado pelas quatorze organizações fica evidente que
nenhuma prática é igual à outra, apesar de haver muitas convergências.
Pelas observações feitas em relação à Tabela 6a, fica evidenciada a
variabilidade das práticas adotadas e em uma avaliação geral, pode ser reconhecido
o fato que a organização 2 foi a que apresentou a prática mais pobre e a
organização 4 foi a que demonstrou maior consistência na prática adotada.
Observando apenas o universo amostral representado pelo Brasil, onde hoje
cerca de 1.500 organizações possuem seus SGA’s certificados segundo ISO 14001,
por diferentes organismos certificadores, as quatorze organizações avaliadas em
relação às práticas de levantamento e caracterização de aspectos e impactos
ambientais representam apenas uma ínfima parcela do todo, mas já fornecem uma
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massa crítica de informações que permite concluir que existe muita variabilidade na
profundidade como as auditorias são conduzidas.
Os extremos entre as organizações 2 e 4 são prova que tanto uma organização
com critérios bastante superficiais e inclusive inconsistentes no levantamento e
caracterização de aspectos e impactos ambientais, quanto uma organização com
critérios muito mais apurados, podem ser ambas certificadas segundo os requisitos
da ISO 14001.
Dada a importância do levantamento e caracterização dos aspectos e impactos
ambientais para todo o sistema de gestão ambiental de uma organização, a adoção
de critérios superficiais e/ou inconsistentes certamente irá comprometer todo o
desenho do SGA, tendo em vista que quase todos os demais itens da ISO 14001
dependem da caracterização da significância dos impactos ambientais para serem
adequadamente desenvolvidos.
A origem dessa situação, além das pequenas diferenças nas interpretações
entre os próprios organismos certificadores e conseqüentemente dos próprios
auditores, reside na própria ausência de critérios no conteúdo da ISO 14001.
Poderiam ser inseridos critérios mais específicos no próprio texto da ISO
14001, pois certamente muitas condições são comuns a toda e qualquer
organização, independente de seu tamanho e ramo de atuação.
Enfim, pode-se concluir que, de acordo com os objetivos especificados no
presente estudo, os fatores de sucesso na implementação dos SGA’s, em
conformidade com a ISO 14001, estarão relacionados ao comprometimento das
organizações face aos processos de mudanças comportamental/gerencial que estes
requerem.
Por outro lado, há que se ajustar, em consenso, o estabelecimento mínimo de
procedimentos necessários para futuras certificações, considerando os aspectos
dinâmicos da empresa em seus segmentos humanos, físicos e financeiros, para que
seja possível e viável o estabelecimento de avaliações periódicas quanto à
sustentabilidade e, principalmente, eficácia dos SGA’s.
Conclui-se ainda que, de acordo com os resultados obtidos em análise a partir
dos dados apresentados na Tabela 6a, acerca da comparação entre diferentes
formas de levantamento de aspectos e impactos ambientais, o uso de indicadores
de eficácia na implementação de um SGA é ainda incipiente.
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Para obter-se um resultado mais apurado, seria necessária uma pesquisa mais
detida junto aos clientes (externos e internos) das organizações, com a finalidade de
comprovar a sua satisfação em relação ao produto e/ou serviço e a qualidade
ambiental.
Vale lembrar que o SGA é um processo contínuo de melhoria do desempenho
ambiental com repercussões diretas no gerenciamento global da empresa, e que a
obtenção do certificado ISO 14001 pode não significar a aquisição de uma
consciência ambiental autêntica, mas apenas o início de uma etapa precursora de
um processo que se concretiza a longo prazo.
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Apêndice 1
Modelo de carta enviada às organizações
Sou aluno do curso de mestrado em Tecnologia Ambiental pelo IPT – Instituto de
Pesquisas Tecnológicas, em São Paulo, com previsão de conclusão em 2004, e minha área
de concentração é a gestão ambiental.
O tema de minha dissertação é o desenvolvimento de sistemas de gestão ambientais
com base nos requisitos da norma ISO 14001. A linha mestra da dissertação passa pela
explanação de cada requisito, seu conteúdo e propósito, e pela definição das práticas
consideradas mais efetivas para a implementação do requisito em uma organização,
procurando considerar de forma abrangente as variáveis existentes entre os diferentes tipos
de organizações.
Nesta linha mestra de pensamento, a dissertação irá ter um ponto chave que é a
apresentação das diferentes práticas adotadas por diversas organizações certificadas
segundo a norma ISO 14001, para o levantamento e caracterização dos aspectos e
impactos ambientais, em atendimento ao requisito 4.3.1 da referida norma.
É um trabalho sem dúvida interessante, pois pretendo descrever sucintamente estas
diferentes práticas, sem qualquer nominação à organização que as adotou, tecendo
comentários de análise pessoal em relação aos pontos fortes e fracos detectados, em
termos principalmente da consistência de critérios.
Obtive seu contato por pesquisa na internet em relação a empresas certificadas no
Brasil pela norma ISO 14001, e venho solicitar seu auxílio no sentido de me encaminhar, por
e-mail ou correio, o conteúdo do procedimento adotado pela sua organização para o
levantamento e caracterização de aspectos e impactos ambientais, bem como do modelo de
planilha usada para a formalização do levantamento (em relação à planilha, basta o modelo,
sem qualquer preenchimento dos reais aspectos e impactos ambientais).
Apesar de não ser obrigatória a existência de um procedimento documentado para
atendimento ao requisito 4.3.1 da ISO 14001, é certo que a imensa maioria das
organizações opta por emitir e documentar tal procedimento. Caso sua organização possua
e seja possível o envio deste procedimento, reafirmo que no conteúdo da dissertação
nenhuma referência será feita ao nome de sua organização.
Sua ajuda será inestimável para que se possa dar início, talvez pela primeira vez, a
um processo de análise e discussão sobre os diferentes níveis de abrangência e
profundidade com que os levantamentos e caracterizações de aspectos e impactos
ambientais são efetuados nas organizações.
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Para envio do material por e-mail favor usar r.frazao@uol.com.br e caso a opção de
envio seja por correio o endereço é:
Rua Joaquim Távora, n° 74, apartamento 54, Vila Assunção, Santo André, SP, CEP
09030-390.
Conto com a sua colaboração, e agradeço qualquer comentário adicional que queira
fazer a respeito. Caso possua alguma dúvida adicional, encontro-me à disposição pelo
telefone (011) 9273-9420.

Um grande abraço

Rogério F. L. F. Frazão

DETERMINAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
Área

Data da emissão:

Data da revisão:

Meio Ambiente
Avaliação final
Avaliação
Controles
atuais
Requisito
legal/Outro
requisito

Significância
final
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Legenda:
N – Normal, A – Anormal, E – Emergência, P – Passado, At – Atual, F – Futuro, D – Direto, I – Indireto, Ad – Adverso, B – Benéfico, T – Total e Pa – Parcial.

Apêndice 2

Significância inicial
Escala

Freqüência
Probabilidade

Severidade
Atratividade

Total/Parcial

Impacto

Adverso
Benéfico

Aspecto

Real/Potencial

Direto/Indireto

Passado
Atual
Futuro
Normal
Anormal
Emergência

Processo/Atividade

Natureza

LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DA

Data de emissão:

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Data de revisão:

Número do
Âmbito

diploma
legal ou

F

E

M

Aplicação
Data

Abrangência

Tema

norma

Situação do atendimento
D

I

AT

IN

Apêndice 3
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Legenda: D – Direta, I – Indireta, AT – Atual e IN – Informação.

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Data da emissão:

Rev:

Desdobramento
Compromisso da
Política Ambiental

Prazo para

Objetivo
Indicador

Forma de cálculo

Meta

Freqüência de
monitoramento

Responsável

implementação

Apêndice 4
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PLANO DE CONTROLE OPERACIONAL PARA
Data da emissão:

Rev:

RESÍDUOS SÓLIDOS
Tipo de
resíduo

Código

Áreas
geradoras

Cuidados no manuseio

Formas de

Disposição

acondicionamento/armazenamento

final

Responsáveis

Apêndice 5
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PLANO DE CONTROLE OPERACIONAL PARA CONSUMOS E EMISSÕES

Tipo de consumo/emissão

Código

Controle operacional

Data da emissão:

Áreas

Rev:

Responsáveis

Apêndice 6
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PLANO DE MONITORAMENTO E MEDIÇÀO

Característica

Local da

Unidade

medição

de medida

Ponto de

Tamanho

coleta da

da

amostra

amostra

Data da emissão:

Rev.:

Limite
Freqüência
Inferior

Método
utilizado

Responsável

Local de

Referência

registro

legal

Superior

Apêndice 7
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PLANILHA PARA CONTROLE DE REGISTROS
Identificação

Armazenamento

Proteção

Recuperação

Tempo de
retenção

Descarte

Apêndice 8
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R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

Situação

P = Previsto, R = Realizado

Área/Setor
1

2

3

4

PLANO ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

5

6

Mês
7

8

9

Ano:

10

11

12

302

Apêndice 9

AGENDA DE AUDITORIA INTERNA

Dia

Horário

Requisito auditado/Atividade

Área/Setor:

Auditoria n° :

Auditor(es)

Responsável

Apêndice 10
Na coluna “Dia” inserir o dia programado para a auditoria, sendo que em uma auditoria interna pode existir a possibilidade de um mesmo setor ou área ser
auditado em mais de um dia.
Na coluna “Horário”, colocar o período previsto para a realização da auditoria ou outra atividade relacionada. Usar, por exemplo, a expressão 9:00 –
12:00h, como um período.
Na coluna “Requisito auditado/Atividade”, colocar o requisito da norma que deverá ser auditado no período previsto, usando a numeração do mesmo
como, por exemplo: requisito 4.3.1. Se a organização possuir um sistema de gestão integrado, com mais de uma norma, esta agenda deve ser expandida,
e nesta coluna podem ser inseridos os números dos requisitos e as normas relacionadas. Por “Atividade” podem ser consideradas etapas adicionais ao
exercício da auditoria em si como, por exemplo, períodos para a realização de reunião de abertura, almoço e reunião de encerramento.
Na coluna Äuditores”inserir o nome de cada auidtor que deverá realizar a auditoria naquele requisito e naquele horário.
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Na coluna “Responsável” colocar o nome do auditado, ou dos auditados, que devem estar disponíveis para acompanhar o auditor na execução da
auditoria, demonstrando a documentação existente e as atividades.

MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO, EXAME E AVALIAÇÃO DE ASPECTOS E SEUS IMPACTOS
Área:

Data:

Sub área:

Número da matriz:

Revisão:

Responsável pela elaboração:

Atividade, produto ou serviço

Condições: ( ) Normais

IDENTIFICAÇÃO

Aprovação:

( ) Anormais

EXAME

( ) Passado ( ) Presente ( ) Futuro

AVALIAÇÃO
CON

Aspecto ambiental

D/I

E/N

Impacto ambiental

Tipo

IM

MG

SV

FP

EX

LG

RE

PI

Legislação

Comentários

CA

Apêndice 11
Legenda:
D/I – Direto ou indireto, E/N – Situação de emerg6encia ou não, Tipo – ar, água, solo, recursos naturais (RN), ruído, visual, antrópico ou outros, IM –
Importância, MG – Magnitude, SV – Severidade, FP – Freqüência ou probabilidade, EX – Conclusão do exame, LG – Legislação, RE – Requisito específico na Política Ambiental
ou compromisso voluntário, PI – Partes interessadas, CA – Conclusão da avaliação.
CON – Registrar C se o aspecto está sob controle, P se o aspecto é passível de controle ou N se o aspecto não é passível de controle.
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Legislação – Legislação ou norma aplicável.
Comentários – Controle e outros pertinentes.

PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
Fonte

Setor

Processo

Atividade

Controle

Aspecto

Controles

Impacto

Leg./outros requisitos
Efic.

existentes
Quais?

Impacto

Índice de
reclamações

Avaliação da significância

Relevância do

Relevância do

AA/IA para o

AA/IA para o

negócio

meio ambiente

Significância
do AA/IA

Gereneciamento

Ação proposta

Cumpre?

Apêndice 12
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AA – Aspecto ambiental e IA – Impacto ambiental

Código

D

I

R

PO

B

A

T

PA

N

M

E

P

H

F

Apêndice 13
Código – expressão alfanumérica que associa o aspecto ambiental com uma área da organização, e para cada aspecto em cada área é colocada
numeração seqüencial.
D – Efeito direto, I – Efeito indireto, R – Real, PO – Potencial, B – Benéfico, A – Adverso, T – Total, PA – Parcial, N – Operação normal, M – Operação
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anormal, E – Emergencial, P – Atividades passadas, H – Atividades atuais e F – Atividades futuras.

Código

Aspecto

Impacto

Valor

Classe

Requisitos aplicáveis

Apêndice 14
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Unidade:

Responsável pelo
preenchimento

Aprovação

Regulamentações

Ação/Comentários

Área/Instalação
Referência:
Identificação

Filtro significância

Impacto Global

Significância

(10)

(11)

(12)

Controles

Apêndice 15

Partes Interessadas

(9)

(6)

Legislação

(5)

(8)

Freqüência B

(4)

(7)

Probabilidade A

(3)

Severidade C

Incidência

(2)

Resultado A ou B x C

Classe

Temporariedade

(1)

Impacto

Situação

Aspecto

Caracterização
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(1) – Situação de operação: Normal (N), Anormal (A) ou Risco (R)
(2) – Classe: Adversa (A) ou Benéfica (B)
(3) – Temporariedade: Passado (P), Presente (Pr) ou Futuro (F)
(4) – Incidência: Direta (D) ou Indireta (I)
(5) – Probabilidade: Alta (3 pontos), Média (2 pontos) ou Baixa (1 ponto)
(6) – Freqüência: Alta (3 pontos), Média (2 pontos) ou Baixa (1 ponto)
(7) – Severidade: Alta (3 pontos), Média (2 pontos) ou Baixa (1 ponto)
(8) – Resultado: Crítico (S) (maior ou igual a 3), Não Crítico (N) (menor que 3)
(9) a (11) – Sim = (S) ou Não = (N)
(12) – O impacto será significativo se o resultado for Crítico (S) e/ou se houver incidência de legislação (S), reclamação comprovada de partes interessadas (S) ou impacto global (S)

LEVANTAMENTOS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

Logotipo da empresa
Área/setor:

Resp.:
Pontuação

Total

Priorização

Probabilidade de

Detecção

ocorrência

Severidade

Situação

Outros

Tempo

Recursos

Ruído

naturais

Solo

Água

Aspectos

Atmosfera

Fonte/atividade

Grupo:

Ass. Resp.:

Impacto

Item

Data:

Legislação

Apêndice 16

Situação: A – Anormal, E – Emergencial, N – Normal

Tempo: PR – Presente, PA – Passado, FU – Futuro

Severidade: 1 – Pequeno, 2 – Médio, 3 – Sério

Probabilidade: 1 – Rara, 2 – Eventual, 3 – Esporádica, 4 – Moderada, 5 – Freqüente

Detecção: 1 – Bom, 2 – Regular, 3 – Ruim

impacto
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LISTA MESTRA DE IMPACTOS PRIORITÁRIOS
Área:

Data de emissão:

Revisão n° :

Data de revisão:

Atividade, produto ou serviço:
Aprovação:
Presente

Passado

Aspecto Ambiental
N°

Descrição

Futuro

Impacto Ambiental
D/I

E/N/A

Descrição

Exame
Tipo

IMP

AP

SV

Avaliação
PF

EX

LG

PI

CON

Comentários
RC

PR

Legislação, norma, controle

Apêndice 17

D/I – Direto ou Indireto, E/N/A – Emergência, Normal ou Anormal, Tipo – Tipo de impacto (atmosfera, água, solo, recursos naturais, paisagem, ecossistemas e outros).
IM – Importância, AP – Amplitude, SV – Severidade, PF – Probabilidade ou Freqüência, EX – Conclusão do exame, LG – Legislação ou norma, SC – Padrão corporativo ou compromisso voluntário.
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PI – Partes interessadas, COM – Situação quanto ao controle, RC – Risco ao meio ambiente, PR – Prioridade.

Elaborado em:

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Logotipo da empresa

Páginas:
Revisão:
Dara rev.:

Área:
Responsáveis:
Identificação

Avaliação
C

Atividade, produto ou
serviço

Descrição do

aspecto/risco

impacto
N/A

D/I

Filtros de significância
Sev

Frq

IMP

(1)

(2)

(1+2)

Controles
Significativo

Legislação

Demandas de

Requisitos legais

partes

Outros

interessadas

existentes

Ações previstas
Forma de
gerenciamento

S/N

Apêndice 18

Identificação da fonte

Descrição do

I
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Tipo de controle

21

aplicada ao

Monitoramento
Objetivos e metas
Atendimento emergência
Procedimento

Controles existentes

19

Significância (S, N)

18

Negócio (S, N)

16

Avaliação

20

17

Partes interessadas (S, N)
Legislação (S, N)

Total

12
11

impacto

Relevância (S, N)

14

Exame do

15

13

Probabilidade (1, 2, 3)
Severidade (1, 2, 3)
Abrangência (1, 2, 3)

Possibilidade de ocorrer impacto
ambiental

10

Destino

8

Natureza (A, B)

7
6
5

aspecto

9

Exame do

Aprovado:

Código do impacto ambiental

Revisão:

PLANILHA PARA LEVANTAMENTO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
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código

Legislação

Apêndice 19

Influência (D, I)
Temporalidade (A, P, F)
Situação (N, A, R)

Descrição/especificação do aspecto
Verificado:
Elaborado:

Área/setor:

Logotipo da empresa

Emissão:

4

N°
3

Código do aspecto ambiental

2

Atividade, produto ou serviço

1

N°
Setor
Área

MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS SOBRE SSMA
Unidade:

Doc n° :

Revisão:

Atividade, produto ou serviço:

Elaboração:

Data:

Aprovação:

Impacto sobre SSMA
Aspectos de SSMA

Cond
Descrição

D/I

P/N

T

SEV

FP

GIA

Controle

LE/PI

Classif.

Tipo

Apêndice 20
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