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1.  Objetivo: 
 Estabelecer uma sistemática para identificação e avaliação de Aspectos Ambientais que sejam controlados ou 
sobre os quais tenha influência de forma a  impactos significativos sobre o meio ambiente. 

2.  Campo de aplicação: 
Aplica-se a todos os departamentos envolvidos no SGA. 

 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES RESPONS 

 DEFINIÇÕES; 
Aspectos ambientais: Atividades ou elementos das atividades 
que podem interagir com o meio ambiente. 
Impactos ambientais: qualquer alteração no meio ambiente 
seja maléfica ou benéfica, que resulte total ou parcialmente 
das atividades da empresa. 

Gerente 
Ambiental 

 Levantar os processos realizados na planilha “Levantamento e 
Avaliação de Significância de Aspectos Ambientais” (Anexo-A), 
considerando as entradas e saídas referentes todas 
atividades, produtos e serviços e os respectivos aspectos e 
impactos ambientais, em situações normais, anormais (cuja 
ação é restrita ao local do evento) e emergenciais (necessitam 
de recursos externos ao local do evento e até à empresa). 

Operador 
sob 

liderança 
do Líder do 
Processo 

 Avaliar a significância de todos os Aspectos Ambientais 
levantados, dando pontuações para os itens 
frequência/probabilidade e gravidade.  
O grau de significância de cada aspecto ambiental é 
determinado pelo produto frequência/probabilidade x 
gravidade, conforme indicado na Planilha de Aspectos.  

Operador 
sob 

liderança 
do Líder do 
Processo 

 
Verificar a adequação e aprovar 

Líder do 
Processo 

 
 Serão considerados significativos os aspectos, cuja pontuação 

for superior a 12 (a ser definido, baseado na pontuação média 
obtida) 
 

Líder do 
Processo 

 
Manter controle das planilhas 

Gerente 
Ambiental 

 Divulgar os aspectos ambientais para os colaboradores, de 
modo que estejam conscientizados quanto aos principais 
aspectos relacionados às próprias atividades. 

Líder do 
Processo 

 Controlar os aspectos ambientais significativos das seguintes 
maneiras: 
- definição de objetivos e metas para a melhoria contínua 
- promover controle operacionais, monitoramento e plano de 
emergência, se aplicável 

Líder do 
Processo 

 Reavaliar os aspectos ambientais (Processos, atividades, 
produtos e serviços) quando: 
   - houver alterações nos requisitos legais; 
  - ocorrer alterações na política ambiental; 
  - uma auditoria interna identificar uma não conformidade; 
  - forem registradas comunicações internas/externas 
relevantes; 
  - ocorrer alterações em processos e/ou equipamentos. e/ou 
materiais 
- a cada 2 anos realizar uma revisão geral 

Líder do 
Processo e 

Gerente 
Ambiental  

Identificar  

Avaliar a 
significância dos aspectos 

ambientais 

Analisar e aprovar 

Aspectos e impactos 
ambientais 

Não Sim 

Definir os aspectos ambientais 
significativos do processo 

Significativo? 

Controlar os aspectos 
ambientais 

significativos 

Divulgar e 
conscientizar 

Manter na lista e 
acompanhar 

Revisar periodicamente 


