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Este trabalho tem por objetivo a apresentar uma metodologia para implantação de 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA), em serviços de engenharia relacionados com a 

implementação de empreendimentos petrolíferos nas fases de projeto, construção e 

montagem, complementando os trabalhos focados na fase de operação. A metodologia 

procura associar o modelo de SGA internacional orientado pelas normas ISO 14000 ao 

sistema regulatório brasileiro, trazendo algumas soluções para a implementação de SGA 

em atividades de serviço, as quais apresentam considerável variabilidade em relação aos 

processos, à localização, ao pessoal e aos demais fatores ligados ao meio ambiente. No 

trabalho, é descrita uma metodologia para escolha de um sistema de informação para 

suporte ao SGA, sendo apresentado um sistema intranet desenvolvido com esta 

finalidade. O trabalho contempla um estudo de caso de aplicação da metodologia na 

construção de um terminal e um gasoduto, na Amazônia brasileira, gerando resultados 

no gerenciamento de resíduos e no relacionamento com a comunidade, culminando na 

obtenção da certificação pela ISO 14001 para este tipo de serviço de engenharia. 
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The purpose of this work is to present a methodology to implement an 

Environmental Management System (EMS) in engineering services related to the 

implementation of petroleum plants during the phases of construction and assemblage, 

complementing works that focused on the operational phase. The methodology aims to 

link an EMS modeled by the ISO 14000 standards and the Brazilian regulatory system, 

presenting some solutions to the implementation of EMS in service activities, which 

show great variability in relation to the processes, personnel, location and other factors 

related to the environment. In this work, a methodology to choose an information 

system to support EMS is described and an intranet system is presented. The work also 

presents a case study focusing on the application of this methodology in the 

construction of a terminal and a gas pipeline in the Brazilian Amazon Region, showing 

results in the waste management and relationship with de communities, which 

culminated with the ISO 14001 certification for this kind of service. 
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Capítulo I - Introdução 

 

Existe uma forte imagem na sociedade que associa empreendimentos do setor 

petrolífero a impactos ambientais adversos reais ou potenciais que possam ser por eles 

ocasionados. De uma maneira geral, a indústria petrolífera coexiste com a sociedade em 

função da necessidade de energia para atividades consideradas prazerosas e ou 

importantes para a sociedade. Assim, não é de se estranhar que alguns setores da 

sociedade encarem a indústria do petróleo como um mal necessário e estejam dispostos 

a se submeter aos riscos e impactos ambientais decorrentes da atividade industrial 

petrolífera, uma vez que, sem ela, pelo menos atualmente, o nível de desconforto 

humano seria considerável. Com o passar dos anos, a sociedade tem se tornado cada vez 

mais relutante e exigente quanto aos aspectos ambientais relacionados à implantação de 

novos empreendimentos. Desta forma, as indústrias petrolíferas estão sendo submetidas 

a processos de licenciamento ambiental cada vez mais rigorosos e tendo que expor, de 

forma cada vez mais transparente, os motivos e conseqüências da existência dessas 

instalações com alto potencial poluidor (Oliveira, 2000). 

 

A população tem sentido, diretamente, os impactos dos grandes vazamentos, dos 

acidentes com perdas humanas, da poluição atmosférica gerada pela queima dos 

combustíveis fósseis, da poluição das águas devido aos efluentes líquidos gerados, sem 

contar o desequilíbrio econômico decorrente das variações no preço internacional do 

petróleo, entre outros. Assim sendo, as partes interessadas representativas da sociedade 

impõem demandas sobre o processo de viabilização ambiental de empreendimentos, que 

inclui a aceitação política, legal e operacional. Desta forma, esse processo de 

viabilização ambiental passa a ser um dos pontos mais importantes para a sobrevivência 

das empresas de petróleo. Torna-se primordial convencer a própria empresa, incluindo 

as pessoas que nela ou com ela trabalham, e a sociedade em geral que um determinado 

empreendimento é vital para a economia e o bem estar da população e que os riscos 

existentes deverão ser minimizados através da busca de práticas e tecnologias mais 

limpas e mais seguras, dando-se o máximo possível de transparência ao processo de 

implementação de novos empreendimentos petrolíferos. Por esse e por outros motivos, 

surge a necessidade de que as organizações que possuem ou venham a possuir 

empreendimentos petrolíferos implementem um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 
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associado ao seu processo produtivo. Por sua vez, este SGA deverá ser capaz de garantir 

a implementação da política ambiental da organização. 

 

Tem sido cada vez mais comum, nas organizações brasileiras, a implementação de 

Sistemas de Gestão Ambiental nos empreendimentos ou unidades industriais que já 

estejam em operação. Contudo, na área de serviços associados à fase de projeto e 

construção, este processo de implementação de SGA ainda se encontra bastante 

incipiente. Isto remete à problemática e ao tema desta tese, que passa necessariamente 

pela seguinte questão: “Como implementar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em 

um empreendimento petrolífero durante a fase de serviço de engenharia para o seu 

projeto e construção ?”. Poderia se pensar que a resposta a esta questão seria a utilização 

da mesma metodologia existente para implementar um SGA em um empreendimento 

que já estivesse operando. Entretanto, as diferenças entre a atividades industriais de 

produção e as atividades de prestação de serviço levaram o autor ao desenvolvimento de 

uma adaptação na metodologia de SGA baseada na ISO 14001, norma que estabelece 

especificação e diretrizes para SGA, buscando torná-la mais facilmente aplicável às 

fases que antecedem a operação dos empreendimentos petrolíferos. 

 

Para ajudar a entender a problemática apresentada, é importante se observar que uma 

unidade industrial em operação, como por exemplo uma refinaria, possui uma relativa 

constância nos seus processos. Deste modo, se esperaria que uma refinaria hipotética 

estivesse instalada num local fixo, operada por uma equipe definida e relativamente 

permanente, utilizando matéria-prima padrão em quantidades relativamente constantes, 

gerando quantidades e tipos de resíduos e efluentes conhecidos e sendo descartados em 

locais determinados. Já, ao se comparar a operação de uma refinaria com a atividade de 

implementação de uma nova refinaria, nota-se que o projeto e a construção de outras 

refinarias vão diferir em muitos aspectos. Alguns destes aspectos são função da 

capacidade de produção, da localização, das pessoas que vão participar da construção e 

do tipo e da quantidade de materiais e equipamentos utilizados. De uma maneira geral, 

mesmo que um projeto de uma unidade industrial seja semelhante ao outro, eles nunca 

serão iguais. No caso do serviço de implantação de empreendimentos, por exemplo, os 

resíduos gerados durante a construção dificilmente terão o mesmo destino, os acessos 

para transporte de materiais serão diferentes, os requisitos legais e as condições 

climáticas vão provavelmente variar entre um empreendimento e outro. Assim, em 
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função das variabilidades apresentadas pelo processo de serviço de engenharia em 

relação ao processo relativamente estável de produção industrial pode-se esperar um 

aumento da complexidade no SGA que deverá ser estabelecido na fase de 

implementação do empreendimento. Durante o projeto e a construção, o fato de algumas 

atividades não serem repetitivas tem gerado dúvidas quanto à viabilidade de se 

implementar um SGA num processo descontínuo que se conclui com a entrada em 

operação do empreendimento.  

 

Outro fator que gera questionamentos é o fato de diversas das grandes organizações 

petrolíferas possuírem muitos empreendimentos em implementação ao mesmo tempo e 

em regiões diferentes, o que aumenta o grau de dificuldade no controle das atividades 

de projeto e construção, que podem gerar impactos ambientais. Então, para dar suporte à 

implementação do SGA a cada novo empreendimento faz-se necessário o 

estabelecimento de um sistema de informações, capaz de fornecer respostas rápidas e 

dar suporte ao planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades 

relacionadas ao SGA. 

 

Neste trabalho, o autor vai apresentar uma metodologia de implementação de SGA em 

serviços de engenharia para implantação de novos empreendimentos petrolíferos. Para 

tanto, no Capítulo II, são apresentadas, de forma genérica, as características do processo 

produtivo e os tipos de empreendimentos no setor petróleo. O objetivo deste segundo 

capítulo é esclarecer o leitor sobre as fases do processo produtivo permitindo um melhor 

entendimento da complexidade do setor petrolífero. 

 

No Capítulo III, é mostrado o modelo de SGA contido na norma ISO 14001 e é 

apresentada a proposta metodológica de SGA para o serviço de engenharia para 

empreendimentos petrolíferos. Neste capítulo, o SGA é desdobrado em dois níveis  

um primeiro nível de SGA de Sede da organização, que apresenta características mais 

perenes retendo o conhecimento do SGA da organização, e um segundo nível de SGA 

de Obra, que funciona suportado pelo SGA de Sede. Ainda no terceiro capítulo, são 

apresentadas algumas razões para o uso da tecnologia da informação como um dos 

fatores cruciais para implementação do SGA para o projeto e construção de 

empreendimentos petrolíferos. 

 



 4 

No Capítulo IV, é apresentado o sistema informatizado SIGMA, que foi utilizado para 

dar suporte à implantação do SGA para o serviço de engenharia na implementação de 

empreendimentos de uma grande Organização do setor petróleo, objeto do estudo de 

caso. Neste quarto capítulo, são apresentadas as características dos sistemas 

informatizados em relação ao suporte tecnológico e na forma de atendimento aos 

requisitos da norma ISO 14001.  Assim, foram realizadas análises baseadas num 

levantamento, efetuado em  1997, dos principais sistemas informatizados disponíveis no 

mercado, na época, para suporte ao SGA de uma organização. A análise destes sistemas 

permitiu avaliar as características dos sistemas disponíveis e ajudou na tomada de 

decisão pelo desenvolvimento do sistema SIGMA. 

 

No capítulo V, é apresentado um estudo de caso enfocando a aplicação da metodologia 

de implementação do SGA, na fase de construção e montagem de um gasoduto e de um 

terminal de óleo e gás provenientes da Província Petrolífera de Urucu, na Região 

Amazônica. A aplicação da metodologia, no estudo de caso, contribuiu para o ajuste da 

metodologia para uma situação prática.  O sistema SIGMA aparece no estudo de caso 

como uma das ferramentas para a implementação do SGA da Organização, onde se deu 

o estudo de caso. 

 

No capítulo VI, são apresentadas as principais conclusões e recomendações da tese. 

Neste sexto capítulo, é destacada a importância de se ter uma metodologia flexível 

aplicada a processos variáveis, como o de prestação de serviços de engenharia, abrindo 

uma oportunidade para o seu uso em Sistemas de Gestão Ambiental de outros setores de 

prestação de serviços. Outro destaque foi dado à escolha e ao uso de um sistema de 

informação pelas organizações, sem o qual, os resultados da metodologia empregada, 

bem como seus benefícios poderiam ter ficados comprometidos. 
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Capítulo II - O Processo Produtivo e os Tipos de Empreendimentos Petrolíferos 

 

II.1 - O Processo Produtivo no Setor Petróleo 

 

No setor petrolífero, os processos produtivos podem ser divididos em seis etapas. As 

duas primeiras etapas  a Investigação e a Perfuração  podem ser consideradas como 

pertencentes à fase exploratória. A terceira etapa é conhecida como etapa de Produção. 

Na seqüência, podem surgir as etapas de Processamento, Transporte e Distribuição.  

 

A etapa de Investigação, que busca-se obter informações sobre a existência de possíveis 

jazidas, pode ser executada utilizando-se ferramentas tais como: estudos geológicos e 

geoquímicos, estudos sísmicos, sensoriamento remoto por satélite e aerofotogrametria. 

A Figura II.1.1 ilustra exemplos desses principais processos de investigação. O estudo 

sísmico tem sido considerado o mais importante método investigativo e consiste, 

basicamente, na emissão, penetração e reflexão de ondas sonoras de alta potência sobre 

o solo ou oceano, que ao retornarem do subsolo são captadas e interpretadas, gerando 

informações sobre as características geológicas do subsolo (E&P Forum/UNEP, 1997). 

O resultado da análise destas informações auxiliam os técnicos na identificação de 

estruturas geológicas e outras feições que possam indicar a presença de acumulações de 

hidrocarbonetos.  

 

Baseada nas informações da etapa de Investigação, a etapa de Perfuração de poços pode 

ser iniciada utilizando, normalmente, sondas de perfuração. No caso de se encontrar 

uma jazida de petróleo ou gás, a próxima etapa será a de Produção, tal etapa 

compreende as atividades de avaliar, equipar os poços e estruturar o novo campo de 

petróleo ou gás para que se possa produzir.  

 

Na etapa de Produção, pode surgir a necessidade de se empreender a construção e 

instalação de sistemas de produção, de escoamento e pré-processamento do petróleo, 

água ou gás produzidos. No setor de petróleo, é comum os técnicos classificarem as 

etapas que vão até a Produção como parte do segmento denominado “Upstream” e as 

etapas posteriores como pertencentes ao segmento “Downstream”.  
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No segmento “Downstream”, surge a etapa de Processamento, na qual unidades de 

processamento de óleo e gás poderão ser construídas para produzir derivados, tais como 

gasolina, diesel, nafta, GLP, entre outros. Na etapa de Transporte poderão ser 

construídos terminais e linhas de dutos para a transferência e estocagem da produção de 

óleo, gás e derivados. Na etapa final de Distribuição, poderá ser necessária a construção 

de linhas de dutos para derivados, tanques e postos de distribuição. 

 

Figura II.1.1: Principais métodos ou processos investigativos de jazidas de petróleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Elaboração própria com figuras obtidas no “site” www.petrobras.com.br 

 

A Figura II.1.2 ilustra as etapas do processo produtivo de petróleo, na forma de 

fluxograma, para que se tenha uma visão geral desse processo. Nas grandes 

organizações, estas etapas podem existir simultaneamente, contudo é comum que 

algumas destas etapas, a depender do porte e da política da organização, não existam ou 

sejam executadas por outras organizações parceiras ou contratadas.  

 

Em cada uma destas etapas, poderão surgir oportunidades de negócio para se melhorar 

os resultados da organização, de tal forma que, alguns investimentos poderão ser 

1. Aerofotogrametria 

2. Sísmica 

3. Sensoriamento Remoto por Satélite 
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realizados a fim de projetar, construir, instalar, ampliar, modernizar e operar novos 

equipamentos ou instalações.  

 

Figura II.1.2: Fluxograma das etapas do processo produtivo do setor petróleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação das figuras obtidas no “site” www.petrobras.com.br  
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A indústria de petróleo possui a característica típica de estar fundamentada na 

necessidade de operar sob a condição de existirem jazidas com reservas de volumes 

recuperáveis, suficientes para sustentar o seu funcionamento. Essa característica faz 

com que, a cada momento, a indústria de petróleo esteja ameaçada de extinção. Deste 

modo, a busca por novas jazidas e o investimento em novas instalações e tecnologias 

são fatores constantes neste setor produtivo.  

 

Uma outra característica que influencia os processos produtivos é que, no setor petróleo, 

os valores monetários envolvidos são, normalmente, muito elevados e isto interfere 

fortemente nas tomadas de decisão, tanto para apressá-las quanto para modificá-las. 

Quando se trabalha com cifras elevadas, muitas vezes, os custos e os lucros podem ser 

considerados muito altos, fazendo com que gastos pequenos ou médios sejam 

praticamente desconsiderados e grandes investimentos se tornem corriqueiros. Em 

outras palavras, a necessidade de se produzir, transportar ou processar hidrocarbonetos 

das jazidas e o grande volume financeiro envolvido torna mais fácil a viabilização de 

modificações ou instalação de novas unidades e a fabricação de novos eqiupamentos. 

De tal forma que a empresa, ligada ao processo produtivo do setor petróleo, esteja, a 

todo momento, buscando e empreendendo oportunidades de negócios que melhorem a 

sua produção. 

 

A Figura II.1.3 apresenta um modelo genérico do processo de desenvolvimento de uma 

oportunidade de negócio, que poderia originar numa unidade industrial operacional, 

como por exemplo: plataformas, dutos, terminais, navios, unidades de processamento de 

óleo e gás, unidades de conversão de energia, sistemas de tratamento de efluentes, entre 

outros. O Quadro II.1.1 mostra uma relação dos principais exemplos de 

empreendimentos existentes no setor de petróleo. Assim, uma oportunidade de negócio 

pode surgir, por exemplo, quando um profissional da área de petróleo observa que um 

sistema de transporte de derivados através de carretas pode ser substituído por um 

sistema dutoviário com ganhos financeiros, operacionais, de segurança e/ou ambientais. 

Ainda durante a identificação da oportunidade de negócio, pode-se fazer uma avaliação 

preliminar com enfoque técnico, econômico e ambiental do novo empreendimento.  

 



 

Figura II.1.3: Seqüência típica de desenvolvimento de uma oportunidades de negócio  
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• Pré-operação  

• Operação 

• Manutenção  

• Descomissionamento 
9 

: Elaboração própria 

rtir da avaliação preliminar, pode-se elaborar um projeto conceitual ou um 

rial descritivo, detalhando as principais características do empreendimento, tais 

 a vazão, a localização, os tipos de produtos, entre outras características. Um 

o de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) completo trará 

ações mais precisas quanto ao novo empreendimento que poderá entrar numa 

a de projetos que contenha uma relação de empreendimentos potenciais que 

ão vir a ser construídos.  
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Quadro II.1.1: Relação dos principais empreendimentos existentes na área de petróleo 

 

TIPO DE 

EMPREENDIMENTO 

DESCRIÇÃO 

Plataformas Sistemas flutuantes ou fixos que dão suporte à perfuração ou à produção 

-Perfuração Plataforma especializada na perfuração e teste de poços de petróleo 

-Produção Plataforma especializada na produção e pré-processamento do petróleo e gás  

Dutos  Tubovias com sistema de válvulas para transporte de petróleo, gás e seus 
derivados  

-Aquedutos Tubovia para transporte de água 

-Gasodutos Tubovia para transporte de gás natural ou gás residual (metano) 

-Oleodutos Tubovia para transporte de petróleo cru 

-Polidutos Tubovia para transporte de derivados diversos e gás liqüefeito 

-Naftadutos Tubovia para transporte de nafta 

-Etenodutos Tubovia para transporte de eteno 

Terminais e Bases Sistemas de transferência, estocagem e distribuição de petróleo e derivados 

Navios tanque Sistema de transporte de petróleo e derivados em batelada por flutuação entre 
terminais  

Navios de produção (FPSO) Navios adaptados para operar como sistema flutuante de produção e pré 
processamento de petróleo e gás 

Sistemas de comunicação Sistemas telefônicos, de TV, satélite, radiofonia, fibra-óptica, analógicos e 
digitais   

Sistemas de recuperação 
de reservatórios de 
petróleo 

Sistemas de injeção de gás, vapor e/ou água em reservatórios de petróleo para 
aumento do volume recuperado 

Sistemas de produção e 
cogeração de energia  

Sistemas de turbo geração à gás em unidades de produção e usinas 
termoelétricas  

Sistemas de tratamento de 
efluentes 

Sistemas para tratamento de águas oleosas, salgadas, contaminadas ou tóxicas  

Sistemas de tratamento de 
óleo 

Sistemas para limpeza do petróleo cru para eliminar sedimentos e água 

Unidades de 
processamento de  
petróleo e gás 

Sistemas de transformação de petróleo ou derivados em outros derivados ou 
substâncias comuns  

-Unidade de destilação Unidade de destilação responsável pela transformação de petróleo em 
derivados de primeira ordem. O processo pode ser realizado na pressão 
atmosférica ou a vácuo 

-UFCC Unidade de craqueamento catalítico fluido - consiste em um sistema de 
transformação utilizando catalizadores 

-COQUE Unidade de produção de coque a partir de resíduos de alto peso molecular 

-URE Unidade de recuperação de enxofre  

-UHDT Unidade de hidrotratamento para remoção de enxofre do diesel 

Fonte: Elaboração própria 
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Assim, os empreendimentos, que forem escolhidos como prioritários, na carteira de 

projetos, poderão passar para a fase de licenciamento ambiental. Na fase inicial do 

licenciamento ou antes mesmo, poderá ser necessária a elaboração de um plano ou 

programa de comunicação social, no qual pode ser realizada uma pesquisa junto às 

partes interessadas para apreender as principais questões ambientais a serem 

respondidas e para elaborar um sistema de comunicação interna e externa que seja 

eficaz. Trabalhos recentes, tais como, E&P Forum (1997a) e de autores como Lundgren 

(1994) e Buckland (1999) reafirmam a importância da elaboração de um sistema de 

comunicação para o bom relacionamento com as partes interessadas.  

 

Poderão também ser necessários estudos ambientais mais detalhados que vão interagir 

com o projeto (World Bank, 1998), sugerindo alterações em outros estudos ou mesmo 

nos três tipos de projetos, conhecidos como projeto básico, projeto detalhado e projeto 

construtivo. Para entender estes três níveis de projeto pode-se usar um duto como 

exemplo. Neste caso o projeto básico vai trazer as informações de localização de 

traçado, bem como as plantas das unidades. O projeto detalhado vai apresentar as 

dimensões, espessuras e medidas precisas dos componentes que serão montados. Já o 

projeto construtivo vai trazer, por exemplo, o procedimento e o “lay-out” da travessia de 

um rio pelo qual o duto vai passar. O passo seguinte seria a construção do 

empreendimento, que, antes de entrar em operação, passa por uma etapa denominada 

pré-operação ou comissionamento. Finalmente, temos a operação, durante a qual, 

poderão existir manutenções preventivas ou corretivas até a sua desativação completa, 

também conhecida como descomissionamento. 

 

II.2 - A Distribuição Geográfica de Empreendimentos Petrolíferos no Brasil 

 

Atualmente, as atividades petrolíferas no Brasil e os empreendimentos ligados a elas 

encontram-se distribuídos geograficamente pelo país. Dificilmente as fases de 

exploração e produção dos campos de petróleo estão próximas aos grandes centros 

consumidores, desta forma, é necessário que o sistema de transporte faça a interligação 

com as áreas nas quais ocorrem os processos de refino e distribuição. Veja, na Figura 

II.2.1, um esquema dos principais sistemas de produção, transporte, refino e distribuição 

de produtos ligados à indústria petrolífera no Brasil. 
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Figura II.2.1: Distribuição geográfica dos principais sistemas de produção, transporte, 

refino e distribuição na área petrolífera no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado a partir do “site” da petrobras com.br  

 
Como pode-se verificar, existe uma série de empreendimentos já implementados no 

país. Com a exploração e produção e o desenvolvimento de novas áreas e jazidas, 

acentuados pelo processo de abertura do setor petróleo, prevê-se o crescimento na 

implantação de empreendimentos petrolíferos, especialmente, a construção de novos 

sistemas de escoamento e processamento de hidrocarbonetos e seus derivados.  

 
O distanciamento das regiões de produção em relação aos centros consumidores é um 

dos fatores que incrementam os esforços na implementação destes novos 

empreendimentos. O isolamento das regiões de produção faz com que os cuidados com 

os acessos e a mitigação dos primeiros impactos gerados na fase de construção sejam 

importantes. Assim, torna-se necessária a implementação do Sistema de Gestão 

MAR/2001 

Uruguaiana 
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Ambiental, que possua características específicas ou particulares em relação ao tipo de 

empreendimento e sua localização. 

 
II.3 - Processo Construtivo de Empreendimentos 

 

No Capítulo V, será apresentado o estudo de caso da fase construtiva de um gasoduto e 

de um terminal de óleo e gás. Assim, o entendimento das atividades de construção e 

montagem desses tipos de empreendimentos, pode ajudar na compreensão do processo 

de implementação de um Sistema de Gestão Ambiental  de acordo com a metodologia 

que será apresentada nos próximos capítulos. 

 

A implementação de um empreendimento passa pelo planejamento e execução de 

atividades específicas, sendo que algumas destas atividades vão ocorrer somente na fase 

de construção e montagem.  

 

O processo de construção e montagem de empreendimentos petrolíferos não costuma 

ser muito diferente dos demais tipos empreendimentos. Assim, foi possível se basear 

nos estudos de Sá (1996) para empreendimentos de estradas de rodagem, para montar o 

Quadro II.3.1, que apresenta um resumo das principais atividades de uma  obra de 

construção de um duto e/ou terminal. No quadro, é apresentado um resumo das  

atividades mais comuns nestes tipos de obras.  

 
Quadro II.3.1: principais atividades de construção e montagem de um empreendimento 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO 
Planejamento  Fase de definição das atividades a serem executadas, recursos 

humanos e materiais necessários e  quando são definidas as 
atribuições e responsabilidades das pessoas da equipe. Nesta fase, 
são definidas as equipes de planejamento e de fiscalização. 

Contratação das 
empreiteiras 

Execução dos processos de contratação das empreiteiras e do 
pessoal de apoio à fiscalização. No contrato de construção e 
montagem, são inseridos os anexos contratuais que  definem as 
diretrizes para garantia da qualidade e do desempenho ambiental e 
da saúde e segurança dos trabalhadores. No contrato, também são 
anexados procedimentos e memoriais descritivos relacionados ao 
empreendimento a ser construído, bem como os critérios de 
pagamento e punições.  
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ATIVIDADE DESCRIÇÃO 
Mobilização de 
Equipes de 
fiscalização  

Definição das pessoas que vão gerenciar e fiscalizar no campo a 
construção e montagem do empreendimento. 

Mobilização de 
Equipes de 
Construção  e 
Equipamentos 

Após a assinatura da autorização para execução dos serviços, a 
empreiteira começa esta fase alocando seu pessoal e os 
equipamentos. A alocação de pessoal abrange mão-de-obra não 
especializada, de níveis superior, médio e de apoio. Que farão as 
equipes de gerentes, encarregados e os operários para a 
construção. Os equipamentos são então alocados, entre eles: 
tratores, moto-serras, caminhões, máquinas de elevação de carga, 
máquinas de soldagem, equipamento de inspeção, equipamento de  
concretagem, máquinas de compactação, caçambas. 

Comunicação 
social 

Divulgação do início das obras, abertura do canal de 
comunicação, entrega de material informativo e apresentação de 
palestras para a comunidade. 

Instalação de 
Canteiros 

Instalação de escritórios, alojamentos, cantinas, oficinas, áreas de 
lazer, estacionamento, posto médico, almoxarifado, laboratórios, 
paiol de explosivos, central de concreto, área de armazenamento 
de resíduos, tratamento de efluentes, entre outros. 

Instalação de 
parques de 
armazenamento 
de materiais 

Consiste na alocação de áreas para armazenar as tubulações, 
chapas de aço e equipamentos que serão utilizados numa frente de 
obra afastada do canteiro. Em locais isolados com vegetação 
fechada por grandes florestas podem ser abertas clareiras. 

Instalação de 
bota-fora e áreas 
de empréstimo 

Os bota-fora são áreas estabelecidas para enviar o entulho e restos 
do materiais inertes provenientes das frentes de obra, enquanto as 
áreas de empréstimo fornecem materiais, tais como areia, barro, 
pedras, brita, para serem utilizados na terraplanagem ou mesmo 
na construção civil.  

Abertura de 
acessos para 
transporte 

Envolve a etapa de abertura de pequenas estradas para permitir o 
acesso às frentes de obra. 

Abertura de 
faixas de dutos, 
áreas e clareiras 

Acarreta no desmatamento, autorizado, de áreas ou faixas. 

Sinalização de 
áreas 

São sinalizados os acessos, as áreas de risco, áreas autorizadas. 
São colocados avisos alertando para os cuidados a serem tomados 
e a conduta adequada as ser seguida. 

Nivelamento do 
terreno 

Nesta fase, em áreas de instalação de bases fixas o solo é nivelado 
com técnicas de terraplanagem. Para as faixas de duto, a camada 
superficial do solo é retirada em áreas agriculturável para evitar 
compactação e os cortes de terreno são evitados para reduzir a 
possibilidade de erosão.  

Abertura de valas Consiste na atividade de abrir trincheiras no solo para serem 
colocadas tubulações. 

Obra civil Nesta fase, são construídas as edificações e estrutura de suporte 
para equipamentos e instalações. 

Montagem 
mecânica e 
soldagem 

São executados os serviços de corte, dobradura, solda e fixação 
dos peças metálicas que comporão a instalação. 
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ATIVIDADE DESCRIÇÃO 
Montagem 
elétrica 

São montados os equipamentos de elétricos e eletrônicos, 
passando-se a fiação de controle e instalando-se painéis de 
controle e sistemas de energia.  

Proteção e 
Pintura 

São realizados os tratamentos das superfícies e a posterior pintura 
ou revestimento dos equipamentos, instalações e obras civis.  

Travessia de 
corpos d’água 

Ë realizada a escavação do leito do corpo d’água que acomodará o 
duto seguida do lançamento do duto concretado para evitar 
flutuação. O assoreamento natural costuma encobrir e proteger o 
duto lançado. 

Teste 
hidrostático 

As tubulações são preenchidas com água ou outro líquido ou gás 
inerte, podendo conter inibidor de corrosão e/ou bactericida. A 
água ou outra substância é então pressurizada e observa-se o 
decaimento da pressão. O objetivo é avaliar se não existem 
vazamentos na tubulação ou no equipamento sob teste.  

Restauração São recuperadas construções, acessos, áreas públicas, áreas 
desmatadas, encostas, entre outros.  

Desmobilização Esta é uma fase que ocorre durante toda a obra, a partir do 
momento que as atividades forem sendo concluídas e não somente 
no final da obra.  Assim, os trabalhadores vão sendo 
gradativamente dispensados, as máquinas e equipamentos vão 
sendo retirados e no final os canteiros de obras são desmontados. 

Fonte: Elaboração própria com adaptações de Sá (1996) 
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Capítulo III - Proposta Metodológica de SGA em Empreendimentos Petrolíferos 
 

III.1 – O Modelo de SGA da International Organization for Standardization (ISO) 
 

Em 1996, foram publicadas as primeiras normas internacionais da série ISO 14000, que 

apresentaram uma proposta universal de modelo de Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA) passível de certificação. A norma ISO14001 - Sistemas de Gestão Ambiental - 

Especificação e Diretrizes para Uso - apresenta o modelo aceito internacionalmente para 

um SGA, orientado através das outras normas da família da ISO 14000, como a ISO 

14004 - Sistemas de Gestão Ambiental - Diretrizes Gerais sobre Princípios, Sistemas e 

Técnicas de Apoio. O modelo de sistema apresentado na ISO 14001 segue o modelo de 

PDCA proposto por Deming (1990), que consiste, basicamente, em primeiro Planejar 

(Plan), depois Desenvolver (Do) o que foi planejado. Em seguida, Checar (Check) o 

resultado do que foi desenvolvido com o que foi planejado e, se houver problemas, 

Atuar (Act) analisando as causas fundamentais, levando a um replanejamento ou 

retreinamento. A Figura III.1.1 mostra o ciclo de melhoria contínua de Deming (1990) e 

Juran (1992) através do PDCA, englobando os requisitos do SGA proposto pela ISO 

14001. 
 

Figura III.1.1: Ciclo do PDCA para os requisitos da ISO 14001 

Fonte: Elaboração própria adaptada a partir da ISO 14001 
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qualquer tipo de processo. Desta forma, poderíamos propor um sistema de gestão que 

Sistema de Gestão AmbientalSistema de Gestão Ambiental

•Registros

•Aspectos e Impactos

•Requisitos Legais

•Objetivos e Metas

•Programas de Gestão

•Estrutura e Responsabilidade
•Treinamento e Conscientização
•Comunicação
•Documentação
• Controle de Documentos
•Controle Operacional
•Atendimento à Emergências

•Não-Conformidades
  e Ações Corretiva/
    Preventiva

•Análise
       Crítica

•Auditorias

• Monitoramento
e Medição

Política Ambiental

C

PA

D



 17 

abrangesse as diversas fases do ciclo de vida de um empreendimento. Contudo, nesta 

tese, foram focadas as fases de projeto e construção, procurando-se não aprofundar a 

fase de operação, uma vez que a implantação de um sistema de gestão numa fase de 

operação encontra-se mais amadurecido e a contribuição seria pequena. No entanto, o 

esforço desprendido em propor uma metodologia de sistema de gestão ambiental 

aplicada às fases de projeto e construção acaba fornecendo subsídios, que contribuem, 

também, para a gestão ambiental durante a fase de operação. 

 

A ISO 14001 tem sido objeto de diversos estudos e teses disponíveis na literatura, nos 

últimos anos. Bons exemplos, como apresentado por Montez (1999) e Almeida (2000), 

nos quais a norma é explicada detalhadamente podem ser encontrados. Tendo em vista a 

qualidade do material já disponível, esta tese não vai concentrar-se na descrição da 

norma, passando diretamente à apresentação e discussão da metodologia proposta a 

partir da adaptação da ISO 14001 para a implementação de empreendimentos 

petrolíferos. 

 

O Sistema de Gestão Ambiental apresentado pela norma ISO 14001 tem sua aplicação 

facilitada nas organizações cuja localização e processos sejam contínuos no tempo, 

como por exemplo unidades fabris e industriais. O setor de prestação de serviços, como 

no caso do serviço de engenharia de uma empresa petrolífera, possui características 

diferentes das unidades produtoras. O Quadro III.1.1 procura sintetizar estas diferenças 

e, nele, vê-se que os processos do serviço de engenharia são variáveis, apresentando a 

característica de serem menos repetitivos, havendo a possibilidade de ocorrerem 

descontinuidades entre o término da implantação de empreendimento e o início da 

implantação de outro. O tipo e a quantidade de matéria-prima utilizada na construção de 

um empreendimento vão variar de acordo com o tipo de empreendimento, e a geração 

de resíduos e efluentes nas frentes de obra vai depender, também, da matéria-prima 

utilizada e das características do local da obra onde o empreendimento será construído. 

Apesar do projeto poder ser elaborado em um lugar fixo, é comum que a construção e 

montagem de novos empreendimentos sejam realizadas em locais diferentes para cada 

projeto. Outro fator importante de variação de processo é a rotatividade da mão-de-obra 

envolvida na construção. Para as instalações que estão operando, existe uma 

significativa estabilidade da mão-de-obra. Contudo, normalmente, para o serviço de 

engenharia, a ocorrência de uma grande rotatividade, pode ser atribuída ao fato das 
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pessoas serem contratadas para a empreitada, dificultando, assim, a integração e o 

processo de educação dos trabalhadores. Desta forma, a metodologia proposta para a 

implantação e manutenção de um sistema de gestão ambiental deve ser configurada para 

atender às características diferenciadas do serviço de projeto, construção e montagem. 

 

Quadro III.1.1: Diferenças entre as unidades de produção e as de prestação de serviços. 

Características Unidades Produtoras  Serviço de Engenharia 

Processo Contínuo Intermitente 
Tipo de matéria prima Relativamente Invariável Variável 
Quantidade da matéria prima Relativamente Invariável Variável 
Localização Geográfica Invariável  Variável  
Geração de Resíduos Relativamente Invariável Variável 
Geração de Efluentes Relativamente Invariável Variável  
Rotatividade da mão-de-obra Pequena Grande 
Fonte: Elaboração própria 
 
Quando se tem por objetivo construir uma unidade industrial causando o menor impacto 

aceitável ao meio ambiente, é preciso que o processo de criação e construção da unidade 

industrial leve em consideração os requisitos do sistema de gestão, de tal forma que os 

argumentos apresentados pelas partes interessadas, representadas por ONG’s, clientes, 

financiadores, órgãos públicos e até mesmo os concorrentes, entre outros, não deixem 

de ser esclarecidos o que pode inviabilizar a construção da nova unidade. O diagrama 

apresentado na Figura III.1.2 mostra um modelo de relacionamento entre o sistema de 

gestão ambiental e o negócio de uma organização. Nesta figura, percebe-se que o 

processo construtivo sofre uma série de ameaças que podem ser gerenciadas pelo SGA, 

visando atingir os objetivos propostos pela organização. 

 

Ainda no modelo da Figura III.1.2, pode-se perceber que o processo produtivo de um 

serviço de construção e montagem gera, como produto principal, a Unidade Industrial e, 

como subproduto, outros elementos, tais como resíduos, efluentes e emissões que 

podem causar impactos ambientais nos meios físico, biológico e socioeconômico, 

Affonso (1998). Este processo produtivo se estrutura através da integração dos recursos 

de mão-de-obra, materiais, máquinas e métodos, entre outros, para produzir os 

resultados esperados. 
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A partir dos estudos ambientais e do projeto da unidade, são identificados os aspectos 

ambientais que podem causar impactos ambientais e os requisitos ambientais advindos 

da legislação ou de outras origens, bem como os programas ambientais necessários para 

a melhoria do desempenho ambiental. Os requisitos da norma ISO 14001 vão estar 

inseridos no processo produtivo a fim de permitir o gerenciamento ambiental buscando 

garantir o atendimento à política ambiental da organização, que deve contemplar os 

compromissos com a prevenção da poluição, melhoria contínua, atendimento aos 

requisitos legais e a consecução dos objetivos e metas ambientais estabelecidos pela 

organização. 

 

Figura III.1.2: Modelo de relacionamento entre o SGA e o negócio da organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Affonso (1998) 

 

III.2 - O Processo de Viabilização Ambiental de um Empreendimento Petrolífero  
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total ou parcial das instalações. No projeto conceitual, são apresentadas as 

especificações do empreendimento, tais como a localização e as características de 

produção, que vão fornecer informações para a avaliação ambiental, que subsidiará a 

elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), do 

projeto básico e dos primeiros estudos ambientais que darão suporte ao licenciamento 

ambiental. O licenciamento começa com a busca da concessão, dada pelo Órgão 

Ambiental, da Licença Prévia (LP) ambiental. Após a obtenção da LP, poderão ser 

exigidos estudos ambientais mais aprofundados. A LP poderá vir acompanhada de 

condicionantes que deverão ser atendidas para então se passar às fases de requisição e 

concessão da Licença de Instalação (LI). Com a LI, a Organização estará habilitada a 

iniciar as obras, e, desde que cumpra as condicionantes da licença ambiental, poderá ter 

acesso ao processo de obtenção da Licença de Operação (LO). As Resoluções 

CONAMA 01/86, CONAMA 06/86, CONAMA 09/87, CONAMA 23/94, CONAMA 

02/96 e, principalmente, a CONAMA 237/97, são as mais importantes regulamentações 

de origem legal que estabelecem as regras gerais para o processo de licenciamento 

ambiental nas atividades de implementação de empreendimentos petrolíferos. A Figura 

III.2.1 mostra um macro diagrama de fluxo de processos, também conhecido por 

macrofluxo do processo de viabilização ambiental, ao qual os empreendimentos 

petrolíferos poderão, de uma maneira geral, estar submetidos. 

 

Figura III.2.1: Macrofluxo do processo de viabilização ambiental em Empreendimentos 
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Através deste macrofluxo pode-se observar que a viabilização ambiental de um 

empreendimento depende de uma série de informações técnicas e políticas associadas a 

ele. Identifica-se, no macrofluxo, que, a partir do projeto conceitual ou básico elaborado 

pela equipe de engenharia, pode-se começar a elaboração dos estudos ambientais 

(World Bank, 1991; E&P Forum/UNEP, 1997). Dependendo da complexidade da 

instalação, os estudos poderão ser mais ou menos complexos. Assim, estudos 

simplificados, como é o caso do Relatório Ambiental Preliminar (RAP), ou mesmo 

estudos mais completos, como é o caso do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 

Impacto Ambiental (EIA/RIMA), poderão ser desenvolvidos. Para elaborar tais estudos 

ambientais, a organização pode utilizar-se de informações obtidas através da análise de 

imagens aéreas ou de satélites, que, uma vez processadas, poderão auxiliar na tomada de 

decisão do melhor caminhamento ou localização do empreendimento. Contudo, se faz 

necessária a avaliação ambiental do empreendimento através de obtenção e análise de 

dados secundários, obtidos na literatura, bem como de dados primários, coletados no 

campo e, em alguns casos, obtidos através de estudos de simulação computacional e/ou 

experimentos executados em laboratório ou no campo. Durante a avaliação ambiental, 

são identificados os elementos ou aspectos da atividade que podem interagir com o 

meio ambiente e os resultados desta interação são caracterizados como os impactos 

ambientais potenciais produzidos pelo empreendimento (Magrini, 1996). A avaliação 

ambiental pode receber subsídios do trabalho de monitoramento ambiental e do 

levantamento das informações sobre as principais questões ambientais (E&P Forum, 

Aug. 1997). Tal levantamento pode ser realizado através de pesquisas de opinião 

realizadas por profissionais de comunicação social.  

 

A avaliação ambiental e, consequentemente, os estudos ambientais, também recebem a 

influência do estudo de análise de riscos (E&P Forum, 1994). Sendo assim, através da 

análise de riscos, poderão ser identificadas e obtidas informações qualitativas e 

quantitativas sobre as hipóteses acidentais, bem como sobre os pontos notáveis, que 

representam locais de grande sensibilidade que poderão causar ou sofrer danos ao meio 

ambiente ou à saúde. 

 

O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) controla o processo de viabilização ambiental 

do empreendimento e, após a obtenção da LI, com o início da construção e montagem 

da instalação, o SGA passa a estar focado na obra, procurando garantir a minimização 
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dos impactos ambientais decorrentes das atividades executadas pelas Empreiteiras, 

sendo acompanhadas pela equipe de Fiscalização do serviço de engenharia da 

Organização empreendedora ou responsável pelo gerenciamento dos contratos de 

construção e montagem. Mais adiante, esta fase do SGA será desdobrada e será 

conhecida como SGA de Obra por suas características específicas de campo. 

 

Próximo à fase de pré-operação, são elaborados os planos de ação de emergência 

também chamados planos de contingência regidos pela Lei federal 9.966/2000, 

conhecida como lei do óleo. Estes planos possuem a característica de serem 

consolidados com a ajuda da equipe que conduzirá a operação da unidade. Durante a 

fase de pré-operação, inicia a implementação dos planos de gerenciamento de riscos 

(PGR), que estabelecem os controles operacionais da unidade que entrará em 

funcionamento. A partir deste ponto, a equipe de implementação de empreendimentos 

se retira gradualmente do processo de construção e a equipe de operação assume até que 

a unidade seja descomissionada ou abandonada, o que vai depender da decisão futura 

sobre o que for mais apropriado do ponto de vista ambiental. 

 

III.3 - O Serviço de Engenharia na Implementação de Empreendimentos e o SGA 

 

Em função da variabilidade dos processos do serviço de engenharia para projeto, 

construção e montagem (C&M) de empreendimentos petrolíferos, poderiam surgir 

dúvidas quanto à possibilidade de se estabelecer um Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA) em atividades deste tipo. O principal questionamento consistiria em como 

implantar um SGA em uma atividade cuja a equipe se forma num período muito 

próximo ao seu início, considerando todas as variabilidades apresentadas, e que, ao seu 

final, a estrutura de obra se desfaz. Além disso, caso esse SGA venha a ser certificado, 

como a certificação poderá ser mantida sem a atividade de campo ? Para responder 

satisfatoriamente a estes questionamentos, é necessário que se conte com a ajuda de 

procedimentos padrão e com o uso de sistemas de informação que possibilitem o 

aumento de velocidade no planejamento, na implementação e no controle das ações 

ligadas ao SGA. 

 

Assim, o SGA somente seria viável, e capaz de suportar a possibilidade de certificação, 

se o processo de construção numa região fosse apoiado por um modelo padrão de SGA 
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existente na sede da Organização, que pode ser chamado de SGA de Sede. Deste modo, 

o modelo de SGA e a sua certificação, caso assim fosse desejado, seriam mantidos pela 

Equipe de Sede da Organização mesmo quando não existisse atividade de obra. Essa 

forma de manutenção do SGA passa a ser fundamental para a prestação de serviços de 

engenharia, uma vez que possibilita que o SGA certificado, ou não, abranja serviços 

futuros. Na prática, isto representa, no caso de uma obra que tenha sido certificada com 

base na ISO 14001, que a certificação não se extingue mesmo com o final da obra, 

podendo a auditoria de manutenção ser realizada na sede da Organização e numa ou 

mais obras semelhantes. O auditor da equipe de auditoria de certificação pode verificar 

os registros e documentos das etapas que já terminaram e os procedimentos e programas 

que foram implantados e que serão utilizados nas fases seguintes. 
 

Pela análise do fluxograma, apresentado na Figura III.3.1, pode-se observar que o SGA 

abrange a fase de projeto, que antecede a obra, na qual se desenvolvem os requisitos e 

planos ambientais, e a fase de obra, na qual ocorre a construção do empreendimento, 

fornecendo diretrizes para o desdobramento do SGA na equipe de Fiscalização da 

Organização e da Empreiteira durante a obra.  

 

Figura III.3.1: Fluxograma dos requisitos ambientais nos processos do Serviço de 
Engenharia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria; C&M - Construção e Montagem 
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Na fase de projeto, realiza-se o levantamento dos requisitos da legislação ambiental 

aplicável, das normas e das especificações que se referem à futura construção e 

operação da unidade. O projeto básico deve ser submetido à análise de impactos 

ambientais e ao atendimento aos requisitos ambientais específicos de ordem legal, 

permitindo a incorporação dos aspectos ambientais relevantes, através do 

desenvolvimento de planos e procedimentos específicos que irão compor o projeto 

executivo do empreendimento para a obra e para a correta operação, do ponto de vista 

ambiental, da futura unidade operacional.  

 

Na fase de obra ou de construção, ocorre o desdobramento do SGA de Sede para a 

equipe de obra, composta pela Fiscalização da Organização empreendedora e pela 

equipe da Empreiteira. Assim sendo, a Fiscalização e a Empreiteira elaboram seus 

respectivos Planos de Gestão Ambiental (PGA) que definem as estruturas 

organizacionais, os procedimentos e planos ambientais de construção e montagem que 

vão dar suporte ao SGA de Obra. Os requisitos ambientais mínimos que deverão ser 

atendidos pela Empreiteira são estabelecidos em contrato, através de um anexo 

contratual que costuma ser conhecido como Diretriz Contratual de Meio Ambiente 

(DCMA). 

 

III.4 - Metodologia para Implementação do SGA em Serviços de Engenharia 

 

Para implementar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) no processo de 

gerenciamento de serviços de engenharia em empreendimentos petrolíferos, é preciso 

dividí-lo em duas partes. A primeira parte consiste no SGA de Sede, e a segunda parte, 

no SGA de Obra. Esta divisão do SGA em duas partes se faz necessária para ajustar as 

características do setor serviço de implantação de empreendimento ao modelo de SGA 

proposto pela norma ISO 14001 e para permitir que as variabilidades características do 

serviço de implantação de empreendimentos possam ser compensadas. Outro ponto 

importante diz respeito ao fato que, apesar da metodologia ser baseada na norma ISO 

14001, a mesma não poderia seguir a ordem da itemização da norma, pois algumas 

etapas do processo de execução precisam ser antecipadas em relação à etapa de 

planejamento. Um exemplo claro disto são as etapas de definição da estrutura e 

responsabilidade e de treinamento, sem as quais não é possível se planejar. 

 



 

III.4.1 - Metodologia para Implementação do SGA de Sede  
 

A metodologia para implantação do SGA, em uma Organização de serviços de 

engenharia para empreendimentos petrolíferos, pode ser compreendida observando-se e 

explorando-se o conjunto de ações apresentadas no Quadro III.4.1. A apresentação das 

atividades procura seguir a ordem cronológica de implementação. Neste tipo de 

configuração, é comum que algumas atividades iniciem em paralelo ou após o término 

de outras. Desta forma, poderá ser estabelecida uma dependência entre atividades. 

 

Quadro III.4.1.1: Estrutura de atividades para implementação do SGA de sede 
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laboração própria 

 - Recursos, Autoridades e Responsabilidades 

plementar o SGA de Sede, a Organização deve estabelecer um planejamento, 

o os prazos, responsáveis e os recursos necessários para a implementação. A 

a da Equipe de sede poderá seguir o exemplo da Figura III.4.1.1, onde são 

s o Representante da Administração, o Grupo de Coordenação do SGA 

o com a participação das demais gerências da Organização, que darão suporte 



 

ao sistema, e a contribuição dos facilitadores e auditores internos. É fundamental que o 

papel das pessoas envolvidas no processo de implementação do SGA esteja bem 

definido e que a Alta Administração da Organização libere os recursos necessários para 

a execução do planejamento. Em conjunto com a liberação dos recursos, o papel da 

liderança da Alta Administração, como patrocinadora da implementação do SGA, é 

vital para o sucesso da implementação do SGA. Neste caso, podem ocorrer situações em 

que a Alta Administração apresente, espontaneamente ou através de demanda externa, a 

necessidade de implementação do SGA ou esta necessidade pode surgir através de um 

processo de sensibilização interna exercida pelas gerências inferiores sob a Alta 

Administração. Seja qual for a forma pela qual se deu a sensibilização da Alta 

Administração, o importante é que sem ela o processo de implementação de um SGA na 

Organização torna-se praticamente inviável. Assim, durante a descrição da metodologia 

apresentada na tese parte-se do princípio que a Alta Administração tenha assumido o 

compromisso da implementação do SGA na Organização. 

 

Figura III.4.1.1.1: Estrutura de sede para implementação do SGA de uma Organização 

de Gerenciamento de Serviços de Engenharia   
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III.4.1.2 - Treinamento das Equipes de Sede 

 

As pessoas designadas como Representante da Administração, Coordenadores e 

Facilitadores do processo de implantação deverão receber treinamento específico sobre 

meio ambiente e sistemas de gestão ambiental. Caso a Organização não disponha de 

pessoal com capacitação para ministrar este tipo de treinamento, é comum o uso de 

consultorias externas. Nesta fase, o treinamento nos conceitos da norma ISO 14001 e 

nos métodos de implementação SGA são fundamentais. É através do treinamento, que a 

Equipe de Sede vai ser capaz de revisar e ajustar o planejamento, conhecer os caminhos 

críticos para o processo de implementação e construir o modelo de SGA mais adequado 

a sua Organização. 

 
III.4.1.3 - Controle de Documentos e de Registros  

 
A equipe treinada deverá estar em condições de elaborar a documentação do sistema. 

Normalmente, os primeiros procedimentos a serem elaborados são os procedimentos 

que estabelecem a padronização para elaborar procedimentos normativos e para 

controlar os registros e demais documentos do sistema. A partir destes procedimentos 

normativos, os demais procedimentos e registros provenientes da implementação destes 

poderão ser elaborados e controlados de acordo com um padrão estabelecido. Em alguns 

casos, é comum aproveitar o Sistema de Gestão da Qualidade da Organização para a 

elaboração e controle de documentos e registros do Sistema de Gestão Ambiental. 

 
III.4.1.4 - Levantamento de Aspectos  e Impactos Ambientais 

 
O Grupo de Coordenação de sede deve, então, elaborar o procedimento de levantamento 

de aspectos e impactos ambientais. Neste momento, são definidos os critérios para 

avaliar, a partir das atividades da organização, quais seriam as fontes de impactos 

ambientais reais ou potenciais e, ao mesmo tempo, avaliar a significância destes 

impactos ambientais (ISO 14004, 1996). No Anexo 1, é apresentado um modelo de 

procedimento para o levantamento dos aspectos que podem causar impacto ao meio 

ambiente. 
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III.4.1.5 - Levantamento de Requisitos Legais e Outros Requisitos 

 

Como, obrigatoriamente, a Organização deve buscar o atendimento à legislação, é 

fundamental que ela estabeleça, logo no início, a metodologia para identificar, controlar 

e registrar os regulamentos de origem legal ou de outras origens. Isto implica que a 

Organização deve estar preparada para avaliar, em toda a legislação e outros 

regulamentos que tenha relação com o meio ambiente e com as suas atividades, as 

obrigações ou proibições que precisam ser cumpridas. Para que se possa acompanhar e 

garantir o atendimento aos requisitos ambientais, os mesmos devem ser mantidos 

atualizados e disponíveis para consulta.  

 

Para melhor compreender o processo de levantamento dos requisitos de origem legal e 

de outras origens pode-se compará-lo a um processo de garimpo, no qual se tem que 

separar, com uma peneira as pedras que serão úteis às nossas atividades a partir de um 

monte de terra. A terra eqüivale aos regulamentos de origem legal ou de outras origens 

existentes, a peneira eqüivale a leitura e interpretação, as pedras eqüivalem aos 

regulamentos aplicáveis que depois de lapidadas eqüivalem aos requisitos ambientais 

que devem ser cumpridos. Desta forma, é necessário estar de posse de toda a 

regulamentação existente para que, durante a leitura, sejam separadas aquelas que têm 

relação com o empreendimento. Cabe ressaltar que, sempre existe o risco de algum 

regulamento aplicável não ser separado, principalmente no primeiro levantamento. 

Assim, é fundamental que o processo de levantamento de requisitos ambientais interaja 

com o levantamento de aspectos e impactos ambientais, pois ao se ler os regulamentos, 

vai-se percebendo a existência de alguns aspectos ambientais que deveriam estar 

presentes na planilha de aspectos e impactos e precisam ser incluídos. Quanto mais 

criterioso for o levantamento de aspectos e impactos, melhor será a qualidade do 

levantamento dos requisitos ambientais. 

 

Considerando que a Organização pode estar implementando empreendimentos 

petrolíferos em qualquer região em terra ou no mar, o levantamento dos requisitos pode 

ser feito em caráter geral, Levantamento Genérico, para todas as atividades e tipos de 

empreendimentos gerenciados pela Organização ou específico, Levantamento 

Específico, realizado especificamente para um determinado empreendimento. Tanto o 
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Levantamento Específico quanto o Levantamento Genérico possuem vantagens e 

desvantagens, um em relação ao outro. A vantagem de se fazer um Levantamento 

Genérico consiste no fato da Organização ter uma idéia mais completa dos requisitos 

que seriam aplicáveis de forma geral no país, sem deixar de abordar o requisitos 

específicos do local e tipo de obra. Outra vantagem é que os levantamentos seriam 

cumulativos a cada obra nova. Uma desvantagem do Levantamento Genérico diz 

respeito ao maior tempo necessário para ser executado e ao maior custo inicial. O 

Levantamento Específico tem a vantagem de ser elaborado para um determinado 

empreendimento, sendo necessário um menor tempo e um menor custo inicial para 

realizá-lo, pois a filtragem dos regulamentos é mais rápida. No entanto, o Levantamento 

Específico apresenta o inconveniente de ter que ser completamente gerado a cada novo 

empreendimento, partindo do zero, o que eleva o custo e o tempo para o levantamento a 

médio e longo prazos, quando se consideram vários empreendimentos. O Levantamento 

Específico, por não possuir efeito cumulativo, aumenta a probabilidade de que algum 

regulamento aplicável, já detectado em outros levantamentos específicos não seja 

selecionado. Desta forma, a Organização aumenta o seu risco de incorrer em erros por 

falta das informações necessárias para cumprir os requisitos ambientais.  

 

No Anexo 2 é apresentada uma sugestão de procedimento para atender a este requisito. 

Esta tarefa de levantamento de legislação e outros regulamento é contínua. Como a 

maioria dos regulamentos trazem, normalmente, somente alguns parágrafos aplicáveis à 

atividade da Organização, é fundamental o estabelecimento de fichas de controle ou 

banco de dados, nos quais são cadastrados os requisitos que deverão ser atendidos pela 

Organização.  

 

III.4.1.6 - Consolidação de Aspectos e Impactos com os Requisitos Aplicáveis 

 

Com base nos levantamentos de aspectos e impactos e de legislação ambiental, o Grupo 

de Coordenação de sede com a ajuda dos facilitadores é capaz de elaborar um 

levantamento genérico de aspectos e impactos e uma lista geral dos regulamentos 

aplicáveis. A análise conjunta dos levantamentos de aspectos e da legislação e outros 

regulamentos permite avaliar quais os aspectos que têm significância estabelecida em 

função da legislação ou de outros regulamentos que não tiveram origem na legislação, 

como por exemplo aqueles requisitos que tiveram origem na política da Organização ou 
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em acordos contratuais. Com isso, uma planilha de aspectos e impactos genérica pode 

ser elaborada, podendo servir de base para as etapas de definição dos objetivos, metas, 

programas e controles operacionais. Com base na planilha de aspectos e impactos, a 

Organização pode começar a propor elementos para constarem da sua política 

ambiental.  

 
III.4.1.7 - Objetivos, Indicadores, Metas, Programas e Política Ambiental 

 
De posse de uma planilha genérica de levantamento de aspectos e impactos consolidada, 

a equipe de coordenação de sede é capaz de avaliar os principais aspectos gerados pelas 

atividades de implantação de um empreendimento. Assim, a equipe pode estabelecer os 

objetivos ambientais permanentes relacionados aos aspectos ambientais definidos como 

altamente significativos, formulando uma política ambiental alinhada com estes 

objetivos e que dê suporte para que eles sejam alcançados. Desta forma, podem ser 

estabelecidos indicadores (E&P Forum, jul. 1997; ISO 14031,1999), sendo fundamental 

que estes indicadores estejam associados diretamente com os objetivos propostos. Caso 

não exista, uma associação clara entre o indicador e o objetivo, torna-se difícil avaliar se 

a Organização consegue atingir os seus objetivos ambientais. O estabelecimento de 

metas está relacionado aos programas que serão implementados para atingi-las. Assim, 

a expectativa do valor do indicador num determinado tempo pode ser considerada como 

uma meta. Os programas devem estar alinhados com estas metas e devem estabelecer 

ações com prazos, responsabilidades e recursos para que possam ser implementados. 

 
III.4.1.8 - Treinamento e Conscientização  

 
Dando prosseguimento ao desenvolvimento da documentação do sistema, devem ser 

elaborados, pela equipe de sede, os procedimentos gerais para treinamento e 

conscientização em meio ambiente. Este procedimento deve contemplar o tipo de 

capacitação ambiental que as pessoas vão precisar para executar as suas funções 

buscando não agredir o meio ambiente . 
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III.4.1.9 - Tratamento de Não-Conformidades 

 

Outro procedimento que vai ser necessário desenvolver é o que traz a metodologia de 

tratamento das não-conformidades. É através da implementação deste procedimento que 

a Organização vai ser capaz de identificar, registrar e tratar as falhas do SGA e as 

anormalidades reais e potenciais que afetam o desempenho ambiental da Organização. 

O procedimento, quando seguido, deve ser capaz de auxiliar na descoberta das causas 

básicas das não-conformidades de tal forma que os problemas não se repitam. Este 

procedimento é fundamental para que a organização melhore continuamente o seu 

desempenho ambiental. O Anexo 3 apresenta uma proposta de metodologia para o 

tratamento de não-conformidades, que contempla o método de investigação das causas 

básicas utilizando o diagrama de causa e efeito de Ishikawa apresentado por Kume 

(1993). 

 

III.4.1.10 - Elaboração de Plano de Emergência de Construção 

 

Como em cada obra deverá ser estabelecido um plano de ação de emergência, a 

organização deve elaborar um procedimento geral contendo as diretrizes de como o 

plano de ação de emergência ou de contingência deve ser elaborado para a implantação 

do empreendimento. Os planos de ação de emergência das obras podem contemplar as 

situações em que a obra esteja sendo construída em uma instalação que já esteja 

operando ou não. O plano elaborado para obras que estão dentro de instalações que 

estão operando deve estar em concordância com o plano de ação de emergência da 

instalação em operação e deve considerar as hipóteses acidentais decorrentes da 

operação normal da unidade e as hipóteses acidentais adicionais decorrentes da obra. 

 

III.4.1.11 - Monitoramento e Medição 

 

De maneira semelhante ao procedimento de ação de emergência, um procedimento geral 

de monitoramento e medição precisa ser elaborado para definir as diretrizes e a 

metodologia para a elaboração do plano de monitoramento e medição de cada obra. O 

plano elaborado para a obra define o que deve ser monitorado, como deve ser medido, 

quem monitora, quais parâmetros devem ser atendidos, a periodicidade de medição e o 

local de medição, entre outros fatores. Este procedimento deve estabelecer diretrizes 
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para integração aos planos de monitoramento e medição em obras executadas dentro de 

unidades que já estejam em operação. 

 

III.4.1.12 - Auditoria Ambiental Interna 

 

O Grupo de Coordenação da sede da Organização é que deve ficar responsável pelas 

auditorias internas (ROVERE, D’AVIGNON, et al., 2000). Nesse sentido, deve ser 

elaborado um ou mais procedimentos que estabeleçam a metodologia para a 

qualificação dos auditores internos, bem como do planejamento e execução das 

auditorias internas. 

 

A Organização pode estabelecer um coordenador de auditorias ambientais, que deve 

elaborar e ficar responsável pelo controle do plano de auditoria, aprovado pelo 

Representante da Administração. No plano de auditoria, são definidos os recursos, 

datas, locais e os responsáveis pela execução do plano. O plano deve prever que as 

auditorias internas sejam realizadas nos empreendimentos nas fases anteriores, iniciais, 

intermediárias e após a conclusão da construção dos empreendimentos. As auditorias 

devem ser capazes de avaliar a implementação, a sistematização e o desempenho do 

Sistema de Gestão Ambiental. As auditorias podem ser executadas por pessoal da 

própria Organização ou contratado, guardando-se a independência entre as equipes 

auditoras e auditadas. Um modelo de protocolo de auditoria é apresentado no Anexo 4. 

 

III.4.1.13 - Manual de Gestão Ambiental 

 

Apesar de poder ser elaborado a qualquer tempo, é normalmente no final que este 

manual fica completo, pois necessita das informações existente em outros 

procedimentos. Com a elaboração da documentação que dá suporte ao sistema, o 

manual de gestão ambiental pode ser concluído. Este manual vai mostrar a configuração 

do SGA, trazendo a estrutura funcional, a política e a forma como os requisitos da 

norma ISO 14001 serão atendidos. Assim o manual traz a relação de procedimentos 

importantes para o SGA.  

 

III.4.1.14 - Análise Crítica 
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Um outro procedimento geral, é o procedimento de análise crítica. É a partir dele que 

são estruturados os processos de avaliação do Sistema de Gestão Ambiental e do 

desempenho do mesmo. Basicamente, a análise crítica consiste na obtenção 

informações, na avaliação e na tomada de ações em função do desempenho ambiental 

da Organização nos diversos níveis de gestão. Desta forma, as Empreiteiras, a equipe de 

fiscalização e de sede da Organização, como um todo, poderão estar avaliando o seu 

desempenho ambiental.  

 
Durante a análise crítica, é avaliado se a política está sendo atendida, se os objetivos 

estão sendo alcançados ou precisam ser revisados, se os resultados dos indicadores 

ambientais em relação às metas estabelecidas são satisfatórios, se os programas 

ambientais estão sendo implementados e estão sendo eficazes, e se as não-

conformidades estão sendo tratadas adequadamente. A partir da análise crítica, os 

elementos da política ambiental, os objetivos derivados da política e as metas derivadas 

dos objetivos podem ser consolidados, aprovados e revisados. 

 
III.4.2 - Metodologia para Implantação do SGA de Obra  

 
A metodologia para implantação do SGA no serviço de engenharia de um 

empreendimento petrolífero, a partir do SGA da sede da Organização, é apresentada de 

forma resumida no Quadro II.4.2.1. Nesta fase de implantação do empreendimento, o 

SGA da obra vai ser composto pelo SGA da fiscalização de obra do Organização 

responsável pelo gerenciamento do serviço de engenharia e pelo SGA das Empreiteiras 

envolvidas com a construção e montagem propriamente dita do empreendimento 

petrolífero. 

 

O SGA da Organização para implantação de um novo empreendimento possui uma 

relação forte com o sistema de gestão ambiental pública através do processo de 

licenciamento. Contudo, o SGA da Organização precisa preencher os pontos que não 

são cobertos pelo processo de licenciamento, de tal forma que o desempenho ambiental 

alcançado atenda, também, à política ambiental da Organização. 
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Quadro III.4.2.1: Atividades para implementação do SGA no empreendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

III.4.2.1 - Definição de Recursos, Autoridades e Responsabilidades 

 

O passo inicial do processo de implementação do SGA do empreendimento e sua obra 

consiste em definir a estrutura e as responsabilidades. Para isso, torna-se fundamental 

elaborar uma norma de coordenação, na qual estejam descritas as responsabilidades das 

pessoas e de cada órgão envolvido no processo. A norma de coordenação deve 

• Definição de recursos, autoridades e responsabilidades 
• Elaboração do Relatório Ambiental Preliminar (RAP) 
• Análise ambiental do projeto do empreendimento 
• Elaboração e aprovação de Termo de Referência (TR) 
• Requerimento e publicação de pedido de Licença Prévia (LP) 
• Processo de comunicação social  

• Aplicação de pesquisa de opinião e levantamento de questões ambientais 
• Elaboração de material informativo 

• Elaboração dos estudos ambientais 
• Audiência Pública 
• Publicação de Concessão de LP e atendimento às condicionantes de LP 
• Elaboração da Diretriz Contratual de Meio Ambiente (DCMA) 
• Requerimento e publicação de pedido de Licença de Instalação (LI) 
• Concessão e publicação de concessão de LI 
• Requisição e concessão de Autorização de Desmatamento 
• Treinamento do pessoal da fiscalização 
• Levantamento de Aspectos e Impactos específicos da obra 
• Elaboração da documentação do SGA 

• Elaboração do Plano de Gestão Ambiental 
• Elaboração do Plano de Fiscalização 
• Elaboração do Plano de Comunicação 
• Elaboração do Plano Diretor de Resíduos e Efluentes 
• Elaboração do Plano de Monitoramento e Medição 
• Elaboração do Plano de Treinamento e Conscientização 
• Elaboração do Plano de Ação de Emergência da Obra 

• Controle de documentação e registros do sistema 
• Levantamento da Legislação específica 
• Implantação dos Controles Operacionais 

• Elaboração/Revisão dos procedimentos construtivos  
• Atendimento às condicionantes de LI 
• Aplicação de Listas de Verificação (LV) 

• Definição dos objetivos, indicadores, metas e programas ambientais 
• Plano de Ação de Emergência da Obra da Operação 
• Auditoria Ambiental Interna 
• Instalação do canteiro de obras 
• Construção e Montagem do empreendimento 
• Divulgação da Política Ambiental para a força-de-trabalho 
• Registro e tratamento das Não-Conformidades 
• Análise Crítica 
• Requerimento e publicação de pedido de Licença de Operação (LO) 
• Concessão, publicação e atendimento às condicionantes de LO 
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apresentar o planejamento, a matriz de atribuições e os recursos necessários para a 

execução do planejamento de forma integrada ao negócio da Organização. 

 

III.4.2.2 - Elaboração do Relatório Ambiental Preliminar (RAP) 

 

Como forma de avaliar o empreendimento do ponto de vista ambiental, pode ser 

elaborado um Relatório Ambiental Preliminar (RAP), também conhecido por 

“Screening”, cujo objetivo consiste em realizar uma avaliação ambiental prévia da 

região, identificando e caracterizando as principais variáveis ambientais envolvidas na 

implantação do projeto, porém ainda com um enfoque qualitativo. Esta prática tem sido 

proposta pela CETESB e organizações financiadoras de empreendimentos como o 

World Bank (1991, 1998). O RAP poderá ser composto pela descrição do 

empreendimento, seus objetivos, suas justificativas, sua localização, as alternativas, o 

diagnóstico ambiental preliminar da área, a avaliação preliminar dos principais impactos 

ambientais e recomendações, além de uma identificação preliminar de riscos 

ambientais. O RAP poderá servir como base para a elaboração do Termo de Referência 

(TR), do Estudo de Impacto Ambiental e da Avaliação Preliminar de Risco (APR). 

Além disso, o RAP pode subsidiar a Organização empreendedora quando da negociação 

com o Órgão Ambiental quanto à necessidade de estudos ambientais simplificados e na 

redução do prazo de licenciamento ambiental.  

 
III.4.2.3 - Análise Ambiental do Projeto do Empreendimento 

 

A análise ambiental do projeto do empreendimento consiste em avaliar os riscos 

ambientais do empreendimento, ajudando na identificação de alterações no projeto que 

possam permitir a  redução dos riscos ambientais, tais alterações visam, entre outros 

objetivos: aumentar a eficiência energética, reduzir a emissão de efluentes e de resíduos 

gerados, prever localização mais adequada, uso de tecnologias mais limpas e de 

métodos construtivos menos impactantes. Esta análise deve ocorrer, preferencialmente, 

em todas as fases do projeto, desde o projeto conceitual, passando pelo projeto básico, 

detalhado e construtivo. Assim, o uso de técnicas de Análise Preliminar de 

Riscos/Perigos (APR ou APP), de Análise de Risco Ambiental (AR) ou mesmo outros 

estudos ambientais podem propor modificações benéficas ao desempenho ambiental do 

empreendimento. Quanto mais cedo as análises ambientais dos projetos forem 



 

executadas, representará uma redução no retrabalho ou surpresas no processo de 

viabilização ambiental e no estabelecimento do Sistema de Gestão Ambiental nas fases 

do empreendimento. 

 

III.4.2.4 - Elaboração e Aprovação de Termo de Referência (TR) 

 
Apesar de o Termo de Referência ser estabelecido oficialmente pelo Órgão Ambiental, 

muitas vezes a elaboração deste ocorre com a participação da Organização 

empreendedora. O Quadro II.4.2.4.1 apresenta um exemplo de estrutura de um Termo 

de Referência genérico utilizado na indústria de petróleo.  

 

Quadro III.4.2.4.1: Modelo de estrutura de TR para um EIA/RIMA/AR 

Fo
I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
I.1 – OBJETIVO 
I.2 – PROCEDIMENTOS DO LICENCIAMENTO 
I.3 – ABORDAGEM METODOLÓGICA 
I.4 – APRESENTAÇÃO DO EIA/RIMA 
 
II - CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO  AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
II.1 – IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE E DA ORGANIZAÇÃO EMPREENDEDORA 
II.2 – CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

II.2.1 – APRESENTAÇÃO 
II.2.2 – HISTÓRICO 
II.2.3 – JUSTIFICATIVAS 
II.2.4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

II.3 – ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS 
II.4 - ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE 
II.5 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

II.5.1 - MEIO FÍSICO 
II.5.2 - MEIO BIÓTICO 
II.5.3 - Meio SOCIOECONÔMICO 
II.5.4 - ANÁLISE INTEGRADA 
II.5.5 - SÍNTESE DA QUALIDADE AMBIENTAL 

II.6 – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS  AMBIENTAIS 
II.7 – ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCO E PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA 

II.7.1 – ANÁLISE DE RISCOS 
II.7.2 – GERENCIAMENTO DE RISCOS 
II.7.3 – PLANO DE  AÇÃO DE EMERGÊNCIA 

II.8 –  MEDIDAS MITIGADORAS  E COMPENSATÓRIAS  E PROJETOS/PLANOS DE  CONTROLE E MONITORAMENTO 
II.8.1 – PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 
II.8.2 – PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO 
II.8.3 – PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
II.8.4 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
II.8.5 – PROGRAMA DE TREINAMENTO AMBIENTAL 
II.8.6 – PROGRAMA DE DESATIVAÇÃO 

II.9 – CONCLUSÃO 
II.10 – BIBLIOGRAFIA  
II.11 – GLOSSÁRIO 
II.12 – ANEXOS 
II.13 –EQUIPE TÉCNICA 
II.14 – RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
36 

nte: Elaboração própria 
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Assim, torna-se importante que a Organização possua uma proposta de TR, de tal forma 

que possa utilizá-la nas discussões com o Órgão Ambiental ou mesmo antecipar 

algumas das partes do futuro estudo ambiental, ainda que correndo o risco de 

modificações, que deverão ser feitas a fim de atender completamente ao Termo de 

Referência definitivo.  

 

Para isto, é importante possuir modelos de propostas de Termos de Referência e 

procedimentos de elaboração destes para agilizar o processo de definição do TR, uma 

vez que o Órgão Ambiental não possui um prazo legal definido para a entrega do Termo 

de Referência definitivo.  

 

III.4.2.5 - Requerimento e Publicação de Pedido de Licença Prévia (LP) 

 

Oficialmente, o processo de licenciamento é iniciado quando a Organização  

empreendedora notifica ao Órgão Ambiental sua intenção de desenvolver uma atividade 

em determinada região. Ainda no início deste processo, poderão ser entregues 

documentos que descrevam o empreendimento, de tal forma que o Órgão Ambiental 

possa tomar a decisão quanto às regras do processo de licenciamento que serão 

aplicadas. A partir deste ponto, o Órgão Ambiental avalia a sua competência quanto ao 

processo de licenciamento e se a atividade se enquadra como passível de ser licenciada.  

 

Após a análise pelo Órgão Ambiental, este define quais outros documentos e estudos 

ambientais serão necessários ao pedido de licença ambiental. As resoluções CONAMA 

n.º 001/86 e 237/97 aplicam-se se de forma genérica aos licenciamentos, contudo, para 

atividades ligadas à exploração e produção de petróleo e gás, aplica-se, também, a 

resolução CONAMA n.º 023/94, que estabelece licenças e estudos específicos para as 

atividades de perfuração de poços, produção antecipada ou produção para avaliação 

econômica da jazida. A CONAMA n.º 023/94 também estabelece o Relatório de 

Controle Ambiental (RCA) para obtenção da Licença Prévia de Perfuração (LP per), o 

Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) para a obtenção da Licença Prévia de 

Produção (LP pro), o Relatório de Avaliação Ambiental (RAA) para a obtenção de 

Licença de Instalação (LI) em áreas onde já existam atividades implantadas, o Estudo de 

Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) em áreas 
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onde não existam previamente atividades implantadas e o Projeto de Controle 

Ambiental (PCA) para obtenção de Licença de Operação (LO). 

 

Como forma de melhorar o processo de comunicação entre a Organização 

empreendedora e o Órgão Ambiental, é importante que estes se reunam para acertar 

detalhes do planejamento, tais como: datas, responsabilidades e outros pontos relevantes 

dos processo de licenciamento ambiental. Uma vez executado o pedido de requisição de 

licença, é necessário que a informação da realização do mesmo seja publicada no Diário 

Oficial e num jornal de grande circulação dentro da área de abrangência do 

empreendimento. Este processo de publicação, para informe à população, deve ocorrer 

também nas requisições, concessões e renovações das demais licenças ambientais. O 

procedimento de publicação e seus modelos estão estabelecidos na Resolução 

CONAMA n.º 006/86, sendo necessário atentar para o prazo máximo de trinta dias 

corridos para ocorrer a publicação. 

 
III.4.2.6 - Processo de Comunicação Social 

 

Um passo fundamental para a elaboração de um bom estudo de impacto ambiental 

consiste em preparar, e colocar previamente em prática, um programa de comunicação e 

divulgação do empreendimento. Práticas como esta tem sido descritas pelo E&P Forum 

(1997a), Lundgren (1994), World Bank (1991) e Buckland (1999), entre outros. O 

programa de comunicação deve ser implantado junto às comunidades e entidades 

internas e externas à Organização e deve estar adequado às necessidades e à magnitude 

do empreendimento, fornecendo informações para a equipe de especialistas responsável 

pela elaboração dos estudos ambientais, e, ao mesmo tempo, criando um sistema de 

retroalimentação capaz de fazer com que as principais questões ambientais associadas 

ao empreendimento possam ser estudadas, avaliando o interesse da população em 

determinadas partes do estudo ambiental. Nesta fase, costumam ser produzidos 

materiais informativos voltados ao esclarecimento às partes interessadas com base nas 

pesquisa de opinião. O Anexo 5 apresenta uma proposta de metodologia para 

elaboração e implementação de um programa de comunicação. 
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III.4.2.7 - Elaboração dos Estudos Ambientais 

 

A fase de elaboração dos estudos ambientais consiste em seguir, no mínimo, o Termo de 

Referência proposto ou acordado com Órgão Ambiental. A resolução CONAMA n. º 

237/97 autorizou que o estudo ambiental fosse elaborado pelo própria Organização 

empreendedora e manteve a possibilidade dele ser elaborado por uma empresa 

contratada. É importante que, durante a elaboração dos estudos ambientais, a 

Organização empreendedora considere a importância do levantamento de informações 

adicionais necessárias para responder as questões ambientais potenciais e para ajudar na 

busca de controles operacionais. Os estudos devem conter também: as medidas 

mitigadoras ou compensatórias dos impactos ambientais, as alternativas tecnológicas, os 

requisitos legais específicos, os aspectos ambientais relacionados com as atividades e 

outras informações que vão permitir o ajuste do Sistema de Gestão Ambiental aplicado 

nas fases de projeto, construção e operação do empreendimento.  

 

Depois de elaborado o estudo ambiental, é imprescindível que a Organização apresente, 

entregue e acompanhe, junto ao Órgão Ambiental, a análise técnica do Estudo 

Ambiental, esclarecendo e respondendo aos pedidos de informações complementares. 

 

III.4.2.8 - Audiência Pública  

 

Durante ou após a análise do Órgão Ambiental, o estudo poderá ser submetido a uma ou 

mais audiências públicas. A Audiência Pública, parte integrante do processo de 

licenciamento ambiental, tem, como objetivos, expor aos interessados, o conteúdo do 

produto da análise do RIMA, fornecer informações sobre o empreendimento, dirimir 

dúvidas e recolher opiniões, críticas e sugestões de segmentos da sociedade. O Órgão 

Ambiental promoverá a Audiência Pública sempre que julgar necessário, ou quando for 

solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinquenta) ou mais 

cidadãos. O prazo para a referida solicitação é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a 

partir da publicação da informação que o RIMA encontra-se disponível nas bibliotecas 

públicas indicadas. Na figura III.4.2.8.1 vemos um fluxograma do processo de audiência 

pública e o Anexo 6 apresenta uma sugestão de procedimento para o processo. 

 



 

 

Figura III.4.2.8.1: Fluxograma do Processo de Audiência Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria 
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III.4.2.9 - Publicação de Concessão e Atendimento às Condicionantes de LP 

 

Após o processo de audiência pública, o Órgão Ambiental se pronuncia através de um 

Parecer Técnico (PT) relativo à concessão da Licença Prévia (LP), prestando os 

esclarecimentos necessários à sua emissão. A concessão da LP vai representar a 

aceitação prévia do projeto do empreendimento e da sua localização como viáveis do 

ponto de vista ambiental. A informação que a Licença Prévia foi concedida deverá ser 

publicada para que a licença seja considerada válida. As condicionantes da LP podem 

prever ações que impliquem em alterações de projeto, cuidados na construção e na 

operação. Assim, o Organização deve ser capaz de reavaliar o Estudo de Viabilidade 

Técnica, Econômica e Ambiental do empreendimento face aos requisitos ambientais 

estabelecidos nas condicionantes da LP. 

 

III.4.2.10 - Elaboração da Diretriz Contratual de Meio Ambiente (DCMA) 

 

A Organização empreendedora, para garantir que o empreendimento possa ser 

construído pelas Empreiteiras, conforme o projeto aprovado pelo Órgão Ambiental e 

atendendo aos requisitos de origem legal e de outras origens, deve preparar um 

documento para ser anexado ao contrato de construção e montagem estabelecendo 

diretrizes ambientais para o serviço de construção e montagem. Este anexo de contrato é 

muitas vezes chamado de Diretriz Contratual de Meio Ambiente (DCMA). A DCMA 

deverá basear-se nas restrições contidas nas licenças ambientais, nas condições que vão 

influenciar na operação do empreendimento e nas recomendações contidas nos estudos 

ambientais. Como documento complementar à DCMA, poderá ser desenvolvido, 

durante ou após a elaboração dos estudos ambientais, um Plano Ambiental de 

Construção (PAC) que consiste numa síntese dos métodos e boas práticas construtivas 

que serão adotadas nas atividades com impacto poluidor no decorrer da construção e 

montagem do empreendimento. O PAC poderá fazer parte da documentação de 

contrato. Ainda com relação ao contrato, a DCMA poderá prever retenção de 

pagamentos, prêmios ou multas a depender do desempenho ambiental das Empreiteiras. 
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III.4.2.11 - Requerimento e Publicação de Pedido de Licença de Instalação 

 

Para o empreendimento ser construído, deverá ser requerida e concedida a Licença de 

Instalação (LI). Para requerer a Licença de Instalação, a Organização deve prestar as 

informações relativas ao atendimento das condicionantes da LP e dar entrada no pedido 

formal de Licença de Instalação através de carta ou formulário específico.  

 

O ato de requisição deve então ser publicado no Diário Oficial e em jornal de grande 

circulação de acordo com a resolução CONAMA n.º 006/86. 

 

III.4.2.12 - Concessão e Publicação de Concessão de LI  

 

O processo de concessão de LI não possui um prazo definido. Logo, a Organização 

empreendedora deve acompanhar a elaboração do Parecer Técnico (PT) relativo à LI, 

prestando os esclarecimentos necessários à sua emissão. Após a concessão da LI, deve 

ser publicado que a mesma foi concedida, conforme a Res. CONAMA n.º 006/86. A 

publicação precisa ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias corridos após a concessão 

da licença, sob pena da licença ser considerada inválida. 

 

O prazo de validade da Licença de Instalação vai depender do cronograma de obras. 

Normalmente, a Organização deve solicitar o prazo de validade prevendo as condições 

mais pessimistas de construção a fim de evitar renovações indesejadas. Contudo, o 

Órgão Ambiental limita o prazo de validade em um período não superior a 6 (seis) anos, 

de acordo com a resolução CONAMA 237/97.  

 

No caso da licença necessitar ser renovada, é recomendável que o pedido de renovação 

da licença seja realizado de 180 (cento e oitenta dias) a 120 (cento e vinte dias) antes do 

seu vencimento. Apesar da resolução CONAMA n.º 237/97 não definir claramente o 

prazo necessário para requisição da renovação da LP e da LI, alguns órgãos ambientais 

podem definir o prazo na própria licença ou estabelecer o mesmo prazo estipulado para 

o pedido de renovação de Licença de Operação (LO) que é de 120 (cento e vinte dias) 

antes do término da validade. De qualquer forma, os trâmites para requisição devem 

ocorrer com uma certa antecedência para evitar a perda do prazo. Uma vez solicitada a 
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renovação, o ato deve ser publicado no Diário Oficial e num jornal de grande circulação 

na região. 

 

III.4.2.13 - Requisição e Concessão de Autorização de Desmatamento 

 

Nos empreendimentos em que houver necessidade de supressão de vegetação, a 

Organização deve solicitar a requisição de Autorização de Desmatamento a ser emitida 

pela Superintendência Estadual do IBAMA. Em alguns casos, esta autorização só é 

fornecida após a concessão da LI. 

 

III.4.2.14 - Treinamento do Pessoal da Fiscalização 

 

Ao ser aprovada a construção e montagem do empreendimento, o passo seguinte 

consiste em mobilizar a equipe de obra. Neste momento, após a designação do 

responsável pela assessoria de meio ambiente da fiscalização da obra, ocorre o 

treinamento das equipes de fiscalização. No Anexo 7 é apresentada uma proposta de 

procedimento de treinamento e conscientização.  

 

III.4.2.15 - Levantamento de Aspectos e Impactos Específicos da Obra 

 

Durante o treinamento, a equipe de fiscalização pratica o levantamento de aspectos e 

impactos que será consolidado pela assessoria de meio ambiente da obra. Ainda com 

relação ao levantamento de aspectos e impactos, este pode ser elaborado usando como 

base o Levantamento Genérico de Aspectos e Impactos da Organização e os 

levantamentos realizados em outros empreendimentos semelhantes, sendo subsidiado 

pelas informações dos estudos ambientais e dos regulamentos aplicáveis. Conforme 

mencionado anteriormente, o Anexo 1 apresenta uma proposta de procedimento para o 

levantamento de aspectos e impactos ambientais. 

 

III.4.2.16 - Elaboração da Documentação do SGA de Obra 

 

Em seguida, a assessoria de meio ambiente da fiscalização de campo da Organização 

elabora a documentação do Sistema de Gestão Ambiental para a obra. Podem ser 

aproveitados os procedimentos e planos de obras similares ou serem utilizados 
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procedimentos gerais que orientam como os procedimentos e planos específicos podem 

ser elaborados. Neste momento, são elaborados os procedimentos ou planos de: Gestão 

Ambiental (PGA), Comunicação, Fiscalização, Resíduos e Efluentes, Monitoramento e 

Medição, Treinamento e Conscientização e Ação de Emergência específicos da obra. Os 

procedimentos ou planos gerais podem ser utilizados para dar suporte ao sistema de 

gestão ambiental da obra. 

 

III.4.2.17 - Controle de Documentação e Registros do Sistema 

 

A documentação do sistema precisa ser controlada na obra, de tal modo a garantir que 

os procedimentos e planos estejam acessíveis e atualizados. Para isto, é importante que 

cópias controladas sejam identificadas e mantidas em local conhecido e acessível. 

Podem ser utilizados sistemas computacionais para acessar a documentação. Contudo, 

por se tratar de um ambiente de obra, a cópia em papel é fundamental. 

 

III.4.2.18 - Levantamento da Legislação Específica 

 

Apesar dos estudos ambientais considerarem o levantamento da legislação aplicável, 

este levantamento normalmente não é completo. Por isso, é importante que seja feito um 

levantamento dos requisitos legais e de outros requisitos específicos da obra baseado na 

planilha de levantamento de aspectos e impactos específica do empreendimento. Este 

levantamento pode ser um Levantamento Específico elaborado a partir de um 

Levantamento Genérico dos regulamentos aplicáveis às atividades da Organização. O 

Anexo 2, conforme já mencionado, apresenta uma proposta de procedimento para 

levantamento da legislação ambiental aplicável à obra do empreendimento. Desta 

forma, as atividades cujos aspectos e impactos possuam restrições ambientais de origem 

legal ou de outras origens, devem ser controladas de forma a prevenir ou remediar com 

eficácia os impactos ambientais. 

 

III.4.2.19 - Implantação dos Controles Operacionais 

 

As atividades consideradas impactantes, ou seja, aquelas que possuam aspectos 

significativos, devem ter pelo menos um controle operacional associado a elas. Os 

controles operacionais podem ser estabelecidos de várias maneiras. A maneira mais 
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comum consiste em elaborar planos ou procedimentos construtivos que detalhem a 

forma correta que a atividade deve ser exercida. Um outro tipo de controle operacional é 

o controle físico, este tipo de controle pode ser exercido através de equipamentos ou 

mecanismos de prevenção ou controle de impactos ambientais. O Quadro III.4.2.3 

apresenta alguns exemplos de controle operacional. O controle operacional também 

pode ser estabelecido através de programas associados a objetivos e metas. 

Normalmente, estes tipos de controle operacional ligados a objetivos e metas são 

estabelecidos nos casos em que o aspecto ou impacto é de grande magnitude e de difícil 

solução. Como a equipe de Fiscalização da obra não exerce, diretamente, a atividade de 

construção e montagem, uma das formas de estabelecer o controle operacional é através 

de listas de verificação (LV´s) que são aplicadas pelos fiscais no campo sobre as suas 

próprias atividades e as das Empreiteiras. Através destas LV´s, a fiscalização consegue 

verificar se os principais requisitos ambientais e a aplicação de medidas de prevenção 

estão sendo atendidos. O Plano de Monitoramento e Medição é um importante elemento 

do controle operacional pois contempla o monitoramento da conformidade legal. A 

Fiscalização deve estar atenta ao atendimento às condicionantes de LI e às restrições 

estabelecidas na Diretriz Contratual de Meio Ambiente.  

 

Quadro III.4.2.19.1: Tipos e exemplos de controles operacionais utilizados para prevenir 

ou corrigir os impactos ambientais 

Tipos Exemplos de Controles Operacionais 
Procedimentos  procedimento contrutivo, instruções técnicas, procedimento de 

descontaminação 

Planos plano de manutenção, plano de emergência, plano de 

comunicação, plano de monitoramento e medição, plano de 

resíduos e efluentes, . 

Controles físicos bandejas, diques, sistemas de automação, sistemas de 

bombeamento, barreiras armadas, protetores contra choques, 

revestimentos, alarmes, sinalizações 

Treinamento cursos, palestras, quadros de aviso, cartazes, exercícios 

simulados 

Fonte: Elaboração própria. 
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III.4.2.20 - Objetivos, Indicadores, Metas e Programas Ambientais 

 

Com relação aos objetivos e metas ambientais, os mesmos são estabelecidos de acordo 

com a magnitude dos aspectos/impactos identificados como significativos na planilha de 

aspectos e impactos e também em função do desdobramento dos objetivos e metas 

corporativos da Organização. Especial atenção é dada àquelas atividades cuja forma de 

prevenção ou minimização dos impactos reflitam em ações de médio e longo prazo, 

com dificuldades técnicas consideráveis de serem implementadas ou com custos 

elevados de realização. Os objetivos e metas a serem atingidos deverão contar com o 

suporte de programas ambientais que considerem as ações, recursos, prazos, local de 

aplicação, os objetivos, as formas de avaliação da eficácia e os responsáveis pelo 

programa. 

 

III.4.2.21 - Plano de Ação de Emergência da Obra e da Operação 

 

Durante a obra, podem ocorrer situações de emergência. Estas situações são 

identificadas nas planilhas de aspectos e impactos e as ações preventivas e corretivas de 

emergência deverão estar previstas nos procedimentos construtivos e no Plano de Ação 

de Emergência ou Contingência da obra. Em obras que venham a ser executadas em 

áreas novas, nas quais não existam unidades antigas operando, o plano de ação de 

emergência contemplará, somente, as hipóteses acidentais de obra, tais como: acidentes 

com combustíveis, desmoronamentos, vazamentos de óleos e outros. Nas obras com 

interface com unidades em operação, o plano de ação de emergência deve contemplar as 

ações específicas da equipe de obra quando houver um acidente em conformidade com 

o plano de ação de emergência da organização responsável pela operação da unidade 

existente. Assim, devem ser realizados exercícios simulados, de acordo com o 

estabelecido no plano de ação de emergência ou contingência, para garantir a eficácia na 

hora da ação de emergência e devem ser ministrados treinamentos para a redução dos 

riscos. 

 

Como parte da documentação do empreendimento, o Plano de Gerenciamento de Risco 

(PGR) e o Plano de Ação de Emergência (PAE) da operação devem ser elaborados, para 

que a instalação tenha as condições necessárias para iniciar a pré-operação ou operação. 
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III.4.2.22 - Auditoria Ambiental Interna 

 

Durante o decorrer da obra, a sede da organização responsável pela fiscalização deve 

programar e executar as auditorias ambientais internas. O Anexo 4, conforme 

mencionado anteriormente, apresenta uma proposta de protocolo destas auditorias. As 

equipes de fiscalização e de construção da obra podem executar inspeções programadas 

com base em Listas de Verificação elaboradas a partir do levantamento de aspectos e 

impactos. Estas inspeções não se caracterizam como auditorias por não existir uma 

suficiente independência entre os inspetores e inspecionados. Contudo, as informações 

obtidas nesse processo ajudam a identificar os problemas existentes, permitindo a 

abertura do caminho para a solução. 

 

III.4.2.23 - Registro e Tratamento das Não-Conformidades 

 

Para solucionar os problemas ambientais reais e potenciais, a equipe de obra deve 

implementar um sistema de tratamento de não-conformidades. Este sistema deve ser 

capaz de identificar, registrar e corrigir temporariamente e definitivamente os problemas 

ou não-conformidades. Para isto, deve ser feita uma análise do problema em relação aos 

fatores relacionados ao ambiente, aos métodos utilizados, aos instrumentos de medida, à 

mão-de-obra e aos recursos necessários. O Anexo 3, apresentado anteriormente, 

apresenta uma proposta de metodologia para tratamento das não-conformidades. 

 

III.4.2.24 - Análise Crítica 

 

Periodicamente, são executadas reuniões de análise crítica na obra. Estas reuniões 

podem ser realizadas em níveis diferenciados: primeiramente interna à Fiscalização e, 

posteriormente, entre a Fiscalização e a Empreiteira. Caso a Empreiteira possua um 

Sistema de Gestão Ambiental com base na ISO 14001, esta também poderá executar 

suas próprias reuniões de análise crítica. Nestas reuniões, são discutidas as pendências 

ambientais da obra e o resultado dos indicadores em relação às metas estabelecidas. 
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III.4.2.25 - Requerimento e Publicação de Pedido de Licença de Operação 

 

Em muitos casos, a organização responsável pela operação do empreendimento, e não a 

Organização responsável pelo serviço de engenharia, fica incumbida da obtenção da 

Licença de Operação (LO). No entanto pode ser necessário que a Organização 

responsável pelo serviço de engenharia dê suporte na obtenção desta licença. De 

qualquer forma, deve ser dada entrada na requisição da LO, requisição esta que deve ser 

publicada de acordo com a resolução CONAMA n.º 006/86. A concessão da LO vai 

ficar vinculada ao atendimento às condicionantes da LI e da aprovação do Plano de 

Controle Ambiental (PCA) pelo Órgão Ambiental.  

 

III.4.2.26 - Concessão, Publicação e Atendimento às Condicionantes de LO 

 

Após obtida a LO, e publicado o seu recebimento para que seja válida, segundo a 

CONAMA n.º 006/86, segue-se o processo de atendimento às condicionantes de LO, 

pela organização operadora, desde a pré-operação até o descomissionamento. 
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Capítulo IV - Sistema SIGMA: Uma Ferramenta de Suporte ao SGA 

 

IV.1 – A Importância dos Sistemas Informatizados para a Gestão Ambiental 

 

Uma das grandes preocupações dos gerentes das Organizações diz respeito ao controle 

da Gestão Ambiental. Isto, normalmente, se traduz em algumas questões que raramente 

são respondidas sem que se recorra ao uso de relatórios extensos e de difícil confecção. 

Tais relatórios, muitas vezes, não apresentam informações atualizadas ou corretas, 

devido ao espalhamento geográfico dos diferentes setores das Organizações e à falta de 

padronização dos dados apresentados pelos mesmos. 

 

As Organizações, de uma maneira geral, estão preocupadas em saber qual a situação de 

seus processos em relação ao meio ambiente. Uma das formas de se expressar esta 

preocupação é através da seguinte pergunta: “A Organização  está  ‘ambientalmente’ 

correta ?”. A partir desta questão, podem se desdobrar outras dúvidas e/ou 

preocupações, tais como: Será que todas as licenças estão válidas ?  Até quando ?  E as 

condicionantes de licença estão sendo atendidas ? Quantas das instalações estão 

certificadas ? Quais têm Estudo Ambiental ? Quais têm Plano de Emergência ? Quantas 

multas foram recebidas ? Quanto estas multas representam em dinheiro ? Qual o volume 

de resíduo gerado, tratado e armazenado ? Poder-se-ia continuar questionando 

indefinidamente, no entanto, quando se conseguisse responder à última pergunta, 

provavelmente, se teria dúvidas quanto à validade da resposta da primeira. Como se 

pode perceber, é difícil, para uma grande corporação, responder, à qualquer momento, 

se os requisitos ambientais que lhe são impostos, estão sendo atendidos. 

 

Assim sendo, o uso de ferramentas que permitam o gerenciamento das informações 

necessárias para fornecer respostas rápidas pode ser útil e necessário. Nesse sentido, as 

organizações passam a avaliar o uso de um sistema de informação, que auxilie na 

implementação e manutenção e que integre os dados provenientes da sua gestão 

ambiental. Contudo, o sistema de informação deve possuir características que se 

adaptem à Organização, servindo de suporte aos usuários e, de preferência, não deve ser 

mais um daqueles sistemas informatizados, que geram apenas uma obrigação para se 

entrar com os dados, reduzindo o tempo disponível para a execução das tarefas 

necessárias e provocando um peso adicional na divulgação das informações.  
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Para isso, o sistema deve possuir facilidades que economizem o tempo dos usuários, 

compensando o tempo investido com a entrada de dados. Isto, nos leva às seguintes 

questões: “Qual o sistema informatizado que se precisa ?”, “Será que existem sistemas 

prontos ?”, “Se não, como desenvolvê-los ou customizá-los ?”. 

 
IV.2 – A Escolha de um Sistema Informatizado de Gestão Ambiental  

 
Antes de se pensar no desenvolvimento de um sistema customizado, que consiste em 

adaptá-lo exatamente às características de uma determinada Organização, é fundamental 

que, essa mesma Organização, a partir da sua cultura, porte, facilidades de informática, 

entre outras características, inicie uma análise, baseada num diagnóstico das suas 

necessidades e numa pesquisa de mercado, sobre qual ferramenta poderá utilizar para 

dar suporte ao seu Sistema de Gestão Ambiental (SGA).  

 
No mercado, poderão ser encontrados diversos programas de computador, ou 

"softwares", prontos para serem utilizados, bem, como empresas prestadoras de serviço 

especializadas no desenvolvimento ou adaptação de "softwares" para apoiar a 

implantação de um SGA. Nesta tese, foram analisados apenas aqueles específicos para 

gestão ambiental, excluindo-se do escopo do trabalho os "softwares" de suporte ao SGA 

como por exemplo: "softwares" de gestão de resíduos, análise do ciclo de vida, controle 

da qualidade da água, controle da qualidade do ar, controle da contaminação dos solos, 

modelos de dispersão, análise de riscos ambientais, entre outros. 

 
Obviamente, a decisão sobre o uso do sistema informatizado cabe à cada Organização e 

se trata de uma tarefa complexa para a qual devem ser consideradas diversas variáveis. 

Contudo, neste capítulo, é apresentada uma metodologia para auxiliar nesta decisão, 

através da busca e análise de informações relacionadas aos sistemas informatizados e às 

necessidades e recursos de uma Organização. 
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IV.2.1 - Características dos “Softwares” de Gestão Ambiental 

 

A compra ou desenvolvimento de "softwares" depende de diversos fatores, entre eles, 

do porte, das necessidades, do espalhamento geográfico, da cultura e dos recursos 

disponíveis na Organização. Bancos de dados comerciais (ex. Oracle, Access, Fox Pro, 

Dbase, Lotus Notes, etc.), planilhas eletrônicas (ex. Excel, Lotus, etc.) ou programas 

comerciais específicos, disponíveis no mercado, podem ser adaptados e a sua escolha 

dependerá, principalmente, da compatibilidade com os sistemas existentes na 

Organização. 

 

Para o caso específico dos “softwares” para gestão ambiental, algumas das principais 

características de suporte são apresentadas, no Quadro IV.2.1.1. A escolha da melhor 

opção poderá ser mais facilmente obtida a partir de uma análise estratégica das 

características dos “softwares” disponíveis e das características da Organização. A 

comparação entre as características dos “softwares” e da Organização deverá, 

provavelmente, ser diferente para cada Organização. 

 

Contudo, a melhor escolha dependerá, ainda, da forma como a Organização pretende 

atender aos requisitos ambientais. Assim, se uma Organização optar por implementar 

um Sistema de Gestão Ambiental seguindo o modelo normativo da ISO 14001 ela 

deverá levar, também, em consideração as características dos “softwares” no 

atendimento aos requisitos desta norma. No Quadro IV.2.1.2 são apresentadas as 

principais características desejáveis dos “softwares” para atender aos requisitos de um 

sistema de gestão baseado na ISO 14001. 

 

Conhecendo-se a Organização na qual se queira implementar um sistema informatizado, 

e de posse das informações sobre as tendências tecnológicas, o passo seguinte é buscar 

o “software” que melhor se adapte às características atuais e futuras da Organização. 

Assim, fazer uma análise estratégica dos sistemas existentes passa a ser fundamental 

para se evitar desperdícios e retrabalhos na aquisição ou desenvolvimento de sistemas, 

que não atendam ou que tenham limitações para vir a atender às necessidades da 

Organização. 
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Quadro IV.2.1.1: Características de suporte dos “softwares” de Gestão Ambiental 

CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO 

Conectividade Capacidade de se ligar em rede. Os que não possuem esta 
característica são considerados mono-usuário. 

Acesso em Rede 
Externa 

Capacidade de se ligar aos sistemas de outras Organizações 

Integração com outros 
Sistemas de Gestão 

Capacidade de se integrar com sistemas de gestão de 
pessoal, finanças, saúde, segurança e qualidade 

Sistema não 
Proprietário 

Sistema independente do fabricante do “software”. Permite 
revisões e alterações pelo próprio usuário.  

Workflow Capacidade do sistema para auxiliar na execução de 
atividades, seqüencialmente, permitindo o registro de dados 
durante a execução  

Groupware Capacidade do sistema de operar reconhecendo e 
permitindo a execução de atividades por grupos distintos de 
usuários  

Comunicação 
Eletrônica 

Capacidade de receber ou enviar mensagens eletrônicas 
automáticas, ou não, aos usuários 

Suporte centralizado Capacidade de permitir o suporte remoto para atualização 
de versão e correção de falhas. 

Base Distribuída Capacidade de operar de forma descentralizada mesmo 
quando o servidor central estiver fora de operação. 

Tipos de Normas de 
Gestão 

Capacidade de estar adaptado para trabalhar com diversos 
tipos de sistema de gestão, tais como: ISO 14001, BS7750, 
ISM-Code, BS8800, ISO9001, EMAS, etc. 

Idiomas Disponíveis Possuir a versão nos idiomas utilizados pela Organização. 

Facilidade de 
Treinamento 

Capacidade de exigir menos tempo de treinamento  e/ou 
apresentar sistemas eficazes de ajuda ou “help” 

Facilidade de Operação Capacidade de ser amigável e de fácil compreensão 

Facilidade de 
Customização 

Capacidade de ser adaptável à Organização. 

Custo de Aquisição e 
Implantação 

Custo associado com a implementação do sistema que 
considera: treinamento, equipamentos e desenvolvimento do 
sistema 

Flexibilidade de 
Sistema Operacional 

Capacidade de operar sob um ou mais sistemas operacionais 
(ex. DOS, Windows, Unix, NT, Linux) 

Compatibilidade com 
Bancos de Dados 

Capacidade de se integrar capturando e inserindo dados em 
outros sistemas (ex. Oracle, Access, Fox Pro, Dbase, Lotus 
Notes). 

Geração de Relatórios Capacidade de possuir relatórios prontos ou gerá-los 

Interface Gráfica Capacidade de gerar gráficos e permitir a interação com 
eles. 

Velocidade de Acesso Relacionado ao tempo da resposta aos comandos. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro IV.2.1.2: Características dos “softwares” em relação aos requisitos da ISO 

14001 

POLÍTICA AMBIENTAL 

Disponibilização da política ambiental da Organização na sua última versão 

Disponibilização da política ambiental para a comunidade via rede pública de acesso 

(ex. internet)  

Divulgação interna de pontos importantes da política via correio eletrônico 

ASPECTOS AMBIENTAIS  

Cadastramento do conjunto de Aspectos e Impactos Ambientais em banco de dados 

(BD) 

Armazenamento do critério de significância dos Aspectos e Impactos Ambientais 

Cálculo do grau de significância para os Aspectos e Impactos Ambientais 

Correlacionamento dos aspectos e impactos com as atividades, produtos e serviços 

Atualização das planilhas de Aspectos e Impactos Ambientais para cada 

empreendimento 

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS  

Apresentação de lista dos requisitos (obrigações, proibições e recomendações) legais 

e outros por atividade referenciando com o documento de origem do requisito 

Registro e acompanhamento dos requisitos legais e outros assumidos pela 

Organização controlando a validade das licenças ambientais 

Apresentação de lista da legislação aplicável para cada atividade associando aos 

parâmetros que devem ser atendidos bem como a associação com o documento de 

origem 

OBJETIVOS E METAS  

Cadastramento dos objetivos e metas interligando-os aos Aspectos e Impactos 

Ambientais 

Acompanhamento dos indicadores e das metas na forma gráfica  

Associação dos objetivo e metas aos planos de ação, programas, aspectos e impactos 

PROGRAMA(S) DE GESTÃO AMBIENTAL -  

Cadastramento dos programas de gestão ambiental 

Controle de execução dos programas quanto ao prazo, custo e qualidade 
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ESTRUTURA E RESPONSABILIDADE 

Criação ou acesso do banco de dados do pessoal da Organização  

Correlação entre o banco de dados de pessoal e o banco de dados de cargos/funções 

necessárias para estabelecimento do SGA da Organização 

Redesignação automática de responsabilidades no caso de mudança de pessoa no cargo ou 

função 

TREINAMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO E COMPETÊNCIA 

Cadastramento dos cursos em banco de dados 

Cadastramento do currículo mínimo para cada cargo ou função 

Geração de relatórios do nível atual e necessidades de treinamento 

Treinamento à distância 

Indicação automática da necessidade de reciclagem de treinamento  

COMUNICAÇÃO 

Cadastramento de endereços e telefones de pessoas importantes na comunidade 

Cadastramento de comunicações (reclamações, denúncias e sugestões) internas e externas 

Acompanhamento da resposta às comunicações 

Uso de sistemas corporativos de correio eletrônico e mala-direta 

DOCUMENTAÇÃO DO SGA 

Disponibilização dos documentos (ex. política, manuais e procedimentos)  do SGA 

Controle de acesso diferenciado em função do cargo ou função  

CONTROLE DE DOCUMENTOS 

Controle  de aprovação dos documentos por senha eletrônica 

Exibição dos documentos históricos, aprovados e em fase de elaboração 

Controle da distribuição e do o recolhimento de cópias controladas 

CONTROLE OPERACIONAL 

Apresentação de lista de verificação de quais os requisitos ambientais que devem ser 

atendidos 

Disponibilização dos procedimentos específicos para controle de operações ou aspectos 

ambientais que representam risco de impactos ambientais 

Interface com os demais “softwares”de controle operacional, tais como: Gerenciamento de 

Resíduos, Controle de Emissões, etc. 

Controle de atividades, responsável, prazos e custos  de execução 
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PREPARAÇÃO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS 

Registro de dados pessoais e de acesso às pessoas que participarão no atendimento a 

emergência 

Registro de acidentes, incidentes e emergências 

Localização automática de locais de emergência 

Definição prévia dos recursos materiais e humanos para atendimento a uma situação de 

emergência 

Apresentação e acompahamento do relatório de ocorrência anormal 

MONITORAMENTO E MEDIÇÃO 

Registro de equipamentos de operação e calibração 

Registro dos indicadores de desempenho ambiental 

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVA E PREVENTIVA 

Registro e acompanhamento das não-conformidades 

Geração de relatórios e indicadores para avaliar o desempenho no tratamento de não-

conformidades 

REGISTROS 

Armazenamento e busca de registros de comunicação, auditorias, treinamento, análise 

crítica, calibração, entre outros  

AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

Apresentação de listas de verificação “online” 

Apresentação do resultado de auditorias 

Programação de auditorias 

Cadastro da equipe de auditores 

Apresentação das não-conformidades nas auditorias 

Cálculo de índice de desempenho em auditorias 

ANÁLISE CRÍTICA PELA ADMINISTRAÇÃO 

Cadastramento e apresentação da pauta de assuntos para a reunião de análise crítica pela 

administração 

Apresentação da ata de reunião de análise crítica 

Fonte: Elaboração Própria 
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IV.2.2 - Pesquisa de “Softwares” de Gestão Ambiental Disponíveis no Mercado 

 

Alguns dos principais “softwares” de gestão ambiental encontrados em pesquisa de 

mercado, realizada em 1997, são citados, no Quadro IV.2.2.1. Na época, existiam 

poucas referências com relação a “softwares” nacionais. Contudo, acredita-se que se a 

pesquisa for aplicada novamente poderá trazer mais opções, tais como: SAP/R3 e SD 

2000. 

 
Quadro IV.2.2.1: Principais “Softwares” para suporte a implementação de SGA., em 

1997 
Software Fabricante (origem) 

Isosoft14000 Intelex (Canadá) 

ISO 14000 Assessment, 

Implamentation, audit 

Greenware (Canadá) 

ECS - Eco Managing 

System 

Nordum Environment Corp. 

 ( Suécia) 

Enviro-Write, CheckList G.R. Technologies Inc. (USA) 

System 14000 

Environmental 

QSI-Quality Systems International (USA) 

Compliance Assistant Pinnacle EnviroTech Inc. (USA) 

EMS (Environment 

Management System) for 

Windows 

Chemical Safety Corp. (USA) 

Environmental Data 

Manager, Auditor 

ESA-Environmental Software Associates Ltd. 

(Canadá) 

Fonte: Elaboração própria 
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De qualquer forma, o objetivo é que se compare as características dos “softwares” 

pesquisados com as necessidades da Organização para que se tome uma decisão mais 

próxima do desejado. 

 
IV.2.3 - Análise Estratégica para Escolha de um Sistema Informatizado 

 
Para ajudar na escolha do sistema informatizado, que poderá dar suporte à 

implementação e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental, se faz necessário 

avaliar, de forma conjunta, as características da Organização, dos “softwares” e do 

sistema de gestão que será implementado. 

 
A decisão e a forma como é feita a escolha do sistema que será utilizado dificilmente 

será a mesma entre as Organizações. Mesmo assim, uma análise estratégica pode ser 

realizada, comparando-se as características da Organização e do ambiente em que ela 

atua em relação às características dos “softwares” existentes. Esta análise pode ajudar 

na escolha por tornar explícitos estes aspectos e para que eles possam ser considerados 

na tomada de decisão. 

 
A análise SWOT (GILBERT, 1995; KOTLER, 1999), que avalia as Forças, 

Oportunidades, Fraquezas e Ameaças (“Strengths, Weaknesses, Opportunities and 

Threats”)é uma ferramenta que pode ser utilizada para auxiliar na escolha do sistema 

informatizado de suporte ao Sistema de Gestão Ambiental da Organização. A análise 

SWOT costuma ser aplicada, na área de marketing, na escolha estratégica de um 

produto. O produto, neste caso, pode ser um “software”. Assim, pode-se levar em 

consideração as vantagens e desvantagens do “software” em relação às suas 

características intrínsecas e com relação ao ambiente em que ele será inserido, uma vez 

que venha a ser utilizado pela Organização.  

 
Desta forma, a análise SOWT procura incorporar a óptica do produto, da Organização e 

a óptica do mercado, entendido como o ambiente externo com seus cenários atuais e 
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futuros. Assim, podem ser representados os pontos fortes e fracos com relação às 

características de um “software” e às oportunidades e ameaças que a sua adoção pode 

proporcionar em relação ao mercado, considerando, também, as tendências tecnológicas 

associadas. Um “software” ideal seria aquele que possuísse somente pontos fortes e 

oferecesse todas as oportunidades para a Organização. Neste caso, não haveria pontos 

fracos ou ameaças associados.  

 
O problema surge quando as características consideradas são conflitantes. Assim, por 

exemplo, um “software” que possui várias características desejáveis para uma 

Organização pode apresentar um custo elevado ou um tempo de implementação muito 

grande. 

 
Para conseguir ter uma visão do “software” desejado, a Organização pode avaliar cada 

característica dos “softwares” como necessária ou desejável, desconsiderando aquelas 

que são desnecessárias. Através de uma tabela, como a do Quadro IV.2.3.1, pode-se ter 

uma idéia do perfil do “software” desejado. Este quadro incorpora elementos da análise 

estratégica SWOT utilizada na escolha de “softwares” usados para suporte à 

implementação de Sistemas de Gestão Ambiental. Nele, é apresentada uma visão das 

necessidades da Organização, objeto do Estudo de Caso a ser apresentado no capítulo 5, 

relacionando-as com as características de alguns “softwares” pesquisados no mercado 

em 1997, quando a decisão foi tomada. 

 
Pela análise, pôde-se concluir que nenhum dos “softwares” pesquisados atendia 

plenamente à necessidade da Organização em questão. Muitas das características 

necessárias à Organização não existiam ou não foram possíveis de serem avaliadas pelas 

informações prestadas pelos fabricantes dos “softwares”. Assim, foi tomada a decisão 

de se desenvolver um sistema informatizado customizado, buscando atender a algumas 

das características necessárias para a Organização e que permitisse o desenvolvimento 

de módulos futuros que complementassem as demais características necessárias ou 

desejáveis. 
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Quadro IV.2.3.1: Análise SWOT do ponto de vista de uma Organização  
Softwares Pesquisados 

Características dos Softwares 
Necessidade 

da 
Organização 

A B C D E F G H 

Conectividade e acesso em rede Necessário √√√√ √√√√ ? ? ? ? √√√√ ? 
Integração com sistemas de gestão Desejável √√√√      √√√√ √√√√ 
Suporte centralizado Necessário XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Base distribuída Desejável XXXX        
Sistema não proprietário Desejável XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Workflow Necessário XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX √√√√ XXXX XXXX 
Groupware Necessário XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Comunicação Eletrônica Necessário XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX √√√√ XXXX XXXX 
Suporte à ISO 14001 Necessário √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ XXXX √√√√ 
Idioma português Necessário √√√√ XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Idioma Inglês Desejável √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 
Facilidade de treinamento Necessário √√√√ XXXX ? √√√√ ? ? ? √√√√ 
Facilidade operação Necessário √√√√ √√√√ ? ? ? ? ? ? 
Facilidade de customização Necessário √√√√ XXXX ? ? ? ? ? ? 
Custo baixo  Desejável √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 
Flexibilidade de sistema operacional Necessário XXXX XXXX ? ? ? ? XXXX ? 
Compatibilidade com bancos de dados Necessário XXXX XXXX ? ? ? √√√√ ? ? 
Geração de relatórios Necessário √√√√ √√√√ ? ? ? √√√√ ? ? 
Interface gráfica Necessário XXXX XXXX ? ? ? ? ? ? 
Sistema de segurança de acesso Necessário √√√√ ? ? ? ? ? ? ? 
Baixo grau de obsolescência Necessário XXXX XXXX ? ? ? ? ? ? 
Disponibilização da política ambiental  Desejável √√√√ √√√√  √√√√ √√√√    
Gerenciamento de aspectos e impactos Desejável √√√√ √√√√   √√√√   √√√√ 
Cadastro dos regulamentos e requisitos  Desejável √√√√ √√√√   √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 
Controle do processo de licenciamento Necessário √√√√ √√√√ ? ? ? ? ? ? 
Controle dos objetivos e metas Necessário √√√√ √√√√ ? ? √√√√ ? ? ? 
Controle de responsabilidades Necessário √√√√ √√√√ ? ? ? √√√√ ? √√√√ 
Planejamento e controle de treinamento Desejável √√√√ √√√√   √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 
Controle de comunicação  Necessário √√√√ √√√√ ? ? ? ? ? ? 
Desenvolvimento de documentação  Desejável √√√√ √√√√       
Controle de documentos do SGA Necessário √√√√ √√√√ ? √√√√ √√√√ ? ? √√√√ 
Controle de documentação operacional  Necessário √√√√ √√√√ ? √√√√ ? √√√√ ?  
Controle de Atividades Necessário XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX √√√√ XXXX XXXX 
Controle de ação de emergência Desejável √√√√ √√√√   √√√√    
Controle de monitoramento e medição Necessário √√√√ √√√√ ? ? ? ? ? √√√√ 
Controle de não-conformidades Necessário √√√√ √√√√ ? ? √√√√ ? ? ? 
Controle de registros do SGA  Necessário √√√√ √√√√ ? ? √√√√ ? √√√√ ? 
Planejamento e controle de auditorias  Necessário √√√√ √√√√ ? √√√√ ? √√√√ ? √√√√ 
Controle de análises críticas Desejável  √√√√ √√√√       
XXXX----Software não possui a característica  necessária        
XXXX----Software não possui a característica  desejável  
√√√√----Software possui a característica  desejável ou necessária 
Em branco ou ? - Não foi possível avaliar a característica  
Fonte: Elaboração própria 
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IV.3 - O Desenvolvimento do SIGMA 

 
É neste contexto, de busca de melhores ferramentas para responder às questões que se 

colocam na gestão ambiental, que a Organização, objeto do Estudo de Caso, que 

decidiu-se pelo desenvolvimento do Sistema Intranet de Gestão de Meio Ambiente 

(SIGMA). O sistema SIGMA tinha a finalidade de auxiliar no gerenciamento das 

atividades ambientais requeridas na viabilização e implantação de empreendimentos na 

área de petróleo. Inicialmente, o SIGMA visava assessorar as equipes de meio ambiente 

da Organização nos processos de licenciamento ambiental dos novos empreendimentos 

petrolíferos. Contudo, seu uso pôde ser aplicado em outras atividades da Organização, 

servindo de ferramenta na implementação dos Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) 

fundamentados na norma ISO 14001, mesmo não abrangendo a todos os requisitos da 

norma. 

 
O SIGMA foi concebido e desenvolvido ao longo de dois anos, a partir do final de 

1997, e contou com a participação de profissionais de informática e consultores da área 

de meio ambiente de entidades públicas e privadas. A primeira maior dificuldade foi 

tomar a decisão quanto ao tipo de ambiente em que o sistema iria operar. A decisão 

acabou sendo a de se usar um sistema baseado no ambiente World Wide Web (WWW). 

Um sistema WWW poderia ser utilizado na Internet ou numa Intranet, que consiste 

numa configuração semelhante a da Internet só que limitada ao ambiente da 

Organização. Hoje, verifica-se que a escolha foi acertada, tendo em vista o crescimento 

da difusão do uso da Internet/Intranet, reforçada pelo aumento da capacidade de 

processamento dos computadores e da elevação da velocidade de transmissão dos canais 

de comunicação. Foram utilizadas no desenvolvimento e programação do sistema, 

linguagens como: C++, CGI Lua, LUA, HTML, JAVA e JAVA applet. O CGI Lua foi 

desenvolvido pela PUC-RIO e foi a base de programação de “scripts” ou linhas de 

comando para formação das telas, formulários e relatórios do sistema. O trabalho de 

Monteiro (1998) procurou explorar as características de análise de sistema e suporte 

tecnológico de programação do sistema, sendo que nesta tese são explorados os 

aspectos funcionais para o SGA em serviços de engenharia. 
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No desenvolvimento do sistema, foi dada importância a características que 

aumentassem a facilidade no seu uso, entre as quais destacam-se:  

 
• Conectividade -  Através da possibilidade de acesso em qualquer unidade da 

Organização ligada em rede; 

• Suporte Centralizado - Os usuários não precisam fazer instalações e atualizações de 

programas adicionais, usando apenas o navegador ou “browser” de Internet; 

• Segurança - Obtida através de níveis de acesso diferenciados protegidos por senhas;  

• Integração - Permite acesso às informações, através de vínculos ou “links”, a outros 

portais ou “sites” e a documentos arquivados no servidor Intranet;  

• Comunicação - Através de “E-mails” automáticos e informes eletrônicos. 

 
IV.4 – A Filosofia do Sistema SIGMA 

 
IV.4.1 - A arquitetura do SIGMA 

 

A arquitetura do sistema SIGMA tomou como base a experiência obtida no 

acompanhamento de diversos processos de viabilização ambiental de empreendimentos. 

Deste modo, o processo de viabilização ambiental foi dividido em 11 (onze) Fases de 

processo e 1 (uma) Fase de controle, detalhadas no quadro IV.4.1.1. 

 
A última fase, de Controle de Requisitos, é especial em relação às demais, pois, nela, é 

onde são cadastrados os requisitos, advindos de Leis, Normas, Licenças e de outras 

origens, que devem ser atendidos e controlados pela Organização. Dentro de cada fase, 

existem atividades pré definidas, que poderão ser utilizadas, ou não. Caso necessário, 

podem ser incluídas novas atividades para serem planejadas. 

 
A partir do cadastramento prévio dos dados básicos sobre o projeto ou empreendimento, 

das entidades relacionadas e das pessoas envolvidas, segue a inclusão das atividades 

extras necessárias para condução do processo de viabilização ambiental. Estas ações ou 

atividades são previamente planejadas definindo-se os responsáveis, as datas previstas, 

o custo previsto e o prazo de alerta para que o sistema avise com antecedência a 
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proximidade do término planejado, utilizando para isso o “E-mail”, os informes do 

sistema ou modificando as cores ou forma dos símbolos gráficos (ver adiante no Quadro 

IV.5.2.1). O sistema permite a visualização e atualização do cronograma na forma de 

cronograma de barras  - também conhecido como diagrama gráfico de Gantt (ver 

exemplo adiante na Figura IV.5.2.3) - ou através de símbolos gráficos que apresentam o 

estado atual do projeto, da fase ou da atividade, dependendo do nível em que o 

cronograma esteja expandido. Após a execução das atividades podem ser registradas as 

datas e custos realizados. 

 

Quadro IV.4.1.1: Fases do Sistema 

FASE SIGLA 

1 Projeto Proj 

2 Relatório ambiental preliminar RAP 

3 Termo de referência TR 

4 Estudos ambientais (EIA/RIMA, RAA, RCA, etc.) Estud 

5 Divulgação/comunicação Divulg 

6 Licenciamento prévio LP 

7 Licenciamento de instalação LI 

8 Construção e montagem Constr 

9 Auditoria Audit 

10 Plano de emergência e de gerenciamento de riscos PAE/PGR 

11 Licenciamento de operação LO 

12 Controle de requisitos Requis 

Fonte: Elaboração própria 

 
IV.4.2 - A organização da documentação associada aos processos 

 
Além do planejamento, era importante que o sistema permitisse o armazenamento e 

recuperação dos documentos associados ao empreendimento, tais como requerimentos, 

licenças, atas de reunião, cartas, registros, processos e outros registros relacionados à 

cada atividade. Assim, a busca destes documentos pode ser realizada de forma ágil e 

segura. Outro dos pontos importantes consiste no acesso aos modelos padronizados de 

documentos. Através destes padrões, o sistema possibilita a redução de tempo na 
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elaboração de correspondências, memorandos, contratos, especificações, termos de 

referência e demais documentos que precisam ser gerados. 

 
IV.5 - O Uso do Sistema  

 
IV.5.1 - Entrando no Sistema 

 
O SIGMA pode ser acessado, através de um “browser” ou programa de navegação 

internet como por exemplo o NETSCAPE ou INTERNET EXPLORER com suporte à 

JAVA, bastando digitar o endereço, ou através de um vínculo ou “link” criado na página 

de Meio Ambiente da Organização. A Figura IV.5.1.1 mostra a Tela de Abertura do 

sistema SIGMA.  

 
Figura IV.5.1.1: Entrada do NOME e SENHA  e Tela de Abertura do SIGMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado da tela do SIGMA 

 

Qualquer que seja o caminho utilizado, o sistema abre uma janela para serem digitados 

o Nome do Usuário ou chave e a sua Senha. Ao acessar o sistema, a chave pessoal é 

analisada quanto ao nível de acesso permitido para aquele usuário. Desta forma, o 

XXXX

******* 
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usuário terá uma visão diferenciada das telas do sistema a depender do perfil de acesso 

de cada usuário e do tipo de vinculação ao projeto. Um ponto importante é que o 

sistema funciona como se houvessem pontos cegos, de modo que os usuários de menor 

nível de acesso não conseguem perceber as restrições que estão sendo submetidos. Isto 

contribui, em termos de segurança do sistema, para que não fiquem interessados em 

acessá-las, indevidamente.  

 

Na tela de abertura existem vínculos ou  “links” para outros pontos do sistema. A 

seguir, no Quadro IV.5.1.1, é apresentada um descrição para cada um destes “links”. 

 

Quadro IV.5.1.1: Descrição dos “links” da página de abertura 

Projetos Entrada propriamente dita do sistema, leva à relação dos projetos, 

empreendimentos ou instalações em licenciamento, operando ou 

suspensas/inoperantes 

Mages X Acesso aos Manuais e procedimentos normativos do Sistema de 

Gestão Ambiental 

entidades Informações sobre todas as entidades organizacionais internas ou 

externas à Companhia, que possam ter relação com os 

empreendimentos 

política Apresentação da política ambiental da Organização 

atividades 

comunitárias 

Registro dos Convênios e Patrocínios atuais da Organização 

organização Informações sobre a organização de pessoal interno e/ou externo que 

possa estar envolvido com os empreendimentos 

normas Acesso à legislação ambiental, procedimentos operacionais e normas 

gestão 

ambiental 

Requisitos necessários para o atendimento da norma internacional 

ISO 14001 

Fonte: Elaboração própria 

 

IV.5.2 - Gerenciando os Projetos 

 

Entrando no “link” de Projetos, na Tela Inicial, se tem acesso à relação de projetos ou 

unidades (em Licenciamento, em Operação e Suspensos) como apresentado na Figura 
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IV.5.2.1. Para facilitar a consulta, os projetos ou empreendimentos foram agrupados em 

cinco tipos: dutos, unidade industrial, unidade de produção, unidade naval, 

projetos especiais, outros projetos. O sistema permite que o usuário selecione filtros 

de busca para visualizar listas de projetos ou empreendimentos selecionados através dos 

atributos associados a cada um (por exemplo, órgão a que pertencem e situação do 

licenciamento). 

 
Figura IV.5.2.1: Relação de projetos  ou empreendimentos        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado da tela do SIGMA 

 
Na tela apresentada na Figura IV.5.2.1, ao clicar no nome do projeto, se tem acesso a 

uma “Home Page” do projeto, Figura IV.5.2.2, com os dados básicos, tais como: tipo, 

sigla, situação, localização, produtos, origem, destino, capacidade de produção ou 

armazenamento, entre outros. Esta página, contém a relação das pessoas que terão 

acesso integral às informações do projeto. Este grupo de pessoas é denominado 

Comunidade do Projeto. Clicando no nome das pessoas se tem acesso aos dados 

pessoais e a informações das suas entidades, podendo-se enviar “E-mail” a qualquer 
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momento. Ainda na “Home Page” do Projeto é possível acessar, através do “link” 

existente na página, o cronograma de barras do projeto de forma semelhante ao 

apresentado na Figura IV.5.2.3. 

 
Figura IV.5.2.2: Home Page do Projeto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado da tela do SIGMA 

 

Este cronograma de barras também pode ser acessado através dos símbolos gráficos 

semelhantes aos apresentados no Quadro IV.5.2.1 e presentes no topo das páginas do 

sistema. Estes símbolos gráficos também são utilizados, no SIGMA, para indicar a 

situação em que se encontra o desenvolvimento de um projeto. Os símbolos são ativos e 

contêm um “link” para o cronograma de barras das fases ou atividades do projeto. O 

cronograma de barra pode ser expandido em níveis, clicando-se no nome da fase ou nos 

símbolos gráficos que aparecem no topo da página.  
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Figura IV.5.2.3: Cronograma de Barras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado da tela do SIGMA 

 

O sistema de comunicação se encarrega de informar ao responsável as mudanças de 

estado que exijam providências. Com isso, por exemplo, quando uma atividade não é 

iniciada no prazo planejado (se torna ), é enviado um “E-mail”, automaticamente, 

para o responsável e este procedimento se repete a cada semana como uma forma de 

agendamento eletrônico “on line”. 

 

Quadro IV.5.2.1: Tipo de situação que os símbolos gráficos apresentam 

Sem data prevista registrada; 
Programado e ainda não iniciado; 
Concluído ou revogado; 
Em andamento, em dia; 
Em andamento, em dia e próximo do término do prazo ou não avaliado; 
Em atraso ou com pendências; 
Não iniciado(a). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Cronograma 
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IV.5.3 - A Segurança do Sistema 

 

Um dos grandes problemas em relação aos sistemas baseados em tecnologia WWW 

consiste em garantir a segurança dos dados contra invasões não desejadas. Em princípio, 

a Internet foi concebida para ser um sistema aberto. Este fato criou um grande desafio - 

o desenvolvimento de um sistema de segurança capaz de manter a facilidade de acesso 

existente nos sistemas “WWW” e, ao mesmo tempo, garantir o bloqueio às informações 

confidenciais dos processos de gestão ambiental, licenciamento e auditorias.  

 

Para tanto, foram desenvolvidas rotinas capazes de analisar o nível de acesso do usuário 

em duas dimensões: uma dimensão de acesso horizontal, em relação às funções globais 

do sistema (por exemplo, cadastro de pessoas, entidades, inclusão de novos projetos), e 

outra dimensão de acesso vertical, em relação a cada projeto ou empreendimento. Nesta 

segunda dimensão, um usuário pode ter amplo acesso a um projeto do qual faça parte e, 

ao mesmo tempo, ter acesso limitado a outros projetos.  

 
Tudo é feito de tal forma que o usuário não perceba as limitações que lhe foram 

impostas. Após consultas aos usuários, foram estabelecidos, inicialmente, 17 níveis de 

segurança. O nível zero representa o Administrador que tem acesso completo a todas as 

páginas do sistema, com exceção daquela referente à mudança de níveis de acesso que, 

por segurança, só podem ser alterados localmente no servidor “WWW”.  

 
Os demais níveis de acesso são configurados de tal forma que fazem com que os 

usuários, de uma maneira geral, tenham limitações para cadastrar pessoas, entidades, 

alterar prazos previstos ou realizados, ler informes, acessar documentos, ver todos os 

níveis do cronograma, etc.  

 

Basicamente, o cadastro de projetos, de pessoas, de entidades e o nível de segurança são 

estabelecidos pelo Administrador do sistema ou “Webmaster”. Uma vez definido o 

responsável pelo projeto, este passa a ter acesso pleno ao SIGMA somente para os 

projetos aos quais ele estiver associado. A partir deste ponto, o responsável passa a 

incluir as demais pessoas que serão vinculadas ao projeto, que por sua vez poderão 

incluir mais pessoas previamente cadastradas no sistema. Estas pessoas responsáveis ou 
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vinculadas fazem, agora, parte da comunidade do projeto, sendo permitido a elas inserir 

atividades e “cronogramar” atividades. Algumas pessoas com baixo nível de acesso 

poderão atualizar somente as datas realizadas. 
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Capítulo V - Implantação do SGA em Obras na Amazônia: O Estudo de Caso 

 
V.1 - O caso dos Serviços de Engenharia na Amazônia 

 
O presente Estudo de Caso aborda a implantação da metodologia apresentada no 

Capítulo III, dando oportunidade ao autor da tese de aplicar e ajustar a metodologia 

desenvolvida assumindo, na Organização, a função de Coordenação do SGA  para o 

serviço de engenharia da PETROBRAS. O Estudo de Caso ficou restrito a fase de obra, 

uma vez que os empreendimentos já se encontravam licenciados e em fase de 

construção. Mas, de qualquer forma, o Estudo de Caso serviu como experimento para o 

ajuste da metodologia proposta e permitiu o aperfeiçoamento do Sistema de Gestão 

Ambiental para futuros empreendimentos a serem realizados dentro ou fora da região. 

 
Desde a década de 80 até o presente, a PETROBRAS vem investindo no aumento da 

produção, processamento e escoamento da produção de petróleo, derivados e gás 

provenientes da província petrolífera de Urucu, localizada no estado do Amazonas. No 

início da produção, o gás era queimado e o petróleo era processado no Polo Arara e 

transportado, através de balsas, pelo rio Urucu até o Rio Solimões de onde era 

transportado por navio até seu destino final. Com a entrada dos investimentos, vários 

empreendimentos petrolíferos começaram a ser desenvolvidos na região dentre os quais: 

a Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) do Polo Arara, o Poliduto Urucú-

Coari, o Gasoduto Urucu- Coari, o Terminal do Solimões e a ampliação da REMAN - 

Refinaria Isaac Sabá, localizada em Manaus. 

 
Estes empreendimentos procuravam resolver os fatores limitantes de produção tais 

como: os diversos poços de petróleo que eram mantidos fechados, em função da elevada 

quantidade de gás associado que era produzido e queimado, e o fato do o rio Urucu não 

ser navegável em alguns períodos do ano, o que prejudicava o escoamento da produção 

de petróleo e GLP.  

 

No início de 1998, a PETROBRAS decidou implementar um Sistema de Gestão 

Ambiental na construção destes empreendimentos. Na época, foram escolhidos o 
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terminal e o gasoduto como projetos piloto, por estarem em início de construção. O 

Terminal do Solimões, localizado à margem direita do rio Solimões, próximo à sede do 

município de Coari, seria capaz de armazenar o petróleo e GLP produzidos no Polo 

Arara. O gasoduto de aproximadamente 260 Km de extensão, interligaria o Polo Arara 

até o novo Terminal do Solimões de onde se carregariam navios especiais para 

transporte do gás natural criogenado. 

 

Desde o início da concepção do projeto e das obras, o grande desafio foi buscar a 

redução dos impactos ambientais em uma região cuja natureza é o seu maior 

patrimônio, sob circunstâncias adversas e pouca infra-estrutura local. Assim, a aplicação 

do estudo de caso nesta região foi, ao mesmo tempo, um desafio e uma prova de 

respeito a natureza. A Figura V.1.1 apresenta uma macro localização dos principais 

empreendimentos petrolíferos na região amazônica com destaque para o Gasoduto 

Urucu-Coari e o Terminal do Solimões, onde foi desenvolvido o estudo de caso. 

 

Figura V.1.1: Macro localização dos empreendimentos 

Fonte: Home Page da PETROBRAS S.A. www.petronet.petrobras.com .br 
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V.2 - Implementação do SGA para o Estudo de Caso 

 

Nesta seção, será descrito o planejamento e implementação do Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) no Estudo de Caso. O autor procurou seguir a ordem da itemização da 

norma ISO 14001. Ressalta-se, entretanto, que, a seqüência cronológica apresentada 

para a implementação do SGA é diferente da ordem da itemização que aparece na 

norma. Assim, optou-se por apresentar o Estudo de Caso na ordem cronológica com o 

objetivo de facilitar o entendimento colocando-o num contexto temporal. 

 
V.2.1 - Estrutura e Responsabilidade  

 
Este é um dos pontos mais importantes do processo de implementação do Sistema de 

Gestão Ambiental. Para se entender como ele funciona é preciso que se conheçam os 

atores envolvidos no processo. Entre esses atores, estão presentes membros da 

comunidade, do governo, do empreendedor e dos prestadores de serviços. Neste último 

grupo, os prestadores de serviço de engenharia serão o foco do estudo de caso. Na 

estrutura do estudo de caso, aparece um ator responsável pela coordenação da 

implementação dos empreendimentos, a ele, neste trabalho, deu-se o nome de 

Organização. A Organização possui uma Estrutura de Sede e uma Equipe de 

Fiscalização de Obra. Esta Estrutura de Sede é responsável pelo planejamento, 

contração, fiscalização dos projetos e licenciamento, quando aplicável. A Equipe de 

Fiscalização de Obra fica responsável pela fiscalização de campo do serviço de 

engenharia. A Empreiteira surge como um outro ator responsável pela construção do 

empreendimento. É fundamental que as atribuições destes atores que prestarão o serviço 

de engenharia estejam bem definidas para a implementação do Sistema de Gestão 

Ambiental para a construção de um empreendimento. A interface entre estes atores deve 

estar clara e a estrutura e os recursos necessários para implementação do SGA devem 

estar definidos para o sucesso do processo. 

 

O primeiro passo tomado foi definir o Representante da Administração (RA) da 

Organização. Ele passava a ser o responsável pela implementação do SGA devendo 

fazer parte da Alta Administração da Organização com responsabilidade de relatar à 

esta a situação do SGA e com autoridade para agir em casos de desvios. O RA, por sua 
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vez, redefiniu e mobilizou a Estrutura de Sede e os recursos necessários para dar suporte 

à implementação do sistema. Assim, foi designada um Grupo de Coordenação do SGA 

pertencente à Estrutura de Sede, composta, inicialmente, de um Coordenador do SGA e 

de um Consultor Interno. Também foram selecionadas outras pessoas da Estrutura de 

Sede com perfil adequado para trabalharem como Facilitadores na elaboração de 

documentos e/ou atuar em auditorias internas. O passo seguinte consistiu em treinar o 

Grupo de Coordenação do SGA nos conceitos teóricos do SGA segundo a norma ISO 

14001. Tal treinamento se concentrou na interpretação da norma, já que, no início de 

1998, não existiam muitos exemplos, no Brasil, de implementação de SGA nos moldes 

da ISO 14001.  

 

Logo no início da implementação do sistema, ficou clara a necessidade de ampliação do 

Grupo de Coordenação do SGA englobando outras especialidades. Desta forma, foi 

feito o aporte de técnicos e contratação de consultorias nas áreas de interpretação das 

normas da série ISO 14000, de legislação, comunicação social e administração. O 

trabalho dependia, ainda, de que a Equipe de Fiscalização de obra também estivesse 

estruturada para implementar as ações necessárias para o estabelecimento do SGA de 

obra. Assim, foi formada uma equipe de Assessoria Ambiental na obra, ligada ao 

Coordenador de Obra responsável pela coordenação de fiscalização de obra, para dar 

suporte e assessorar aos Gerentes e Fiscais de Contrato com as Empreiteiras, durante a 

implementação do SGA de Obra. A equipe de Assessoria Ambiental da fiscalização era 

composta por um assessor responsável, três técnicos e uma pessoa de apoio 

administrativo. Na Empreiteira, foi estabelecida uma estrutura semelhante à da 

fiscalização onde um Coordenador de Meio Ambiente se articulava com os 

Encarregados e dispunha de Inspetores Ambientais que acompanhavam as atividades de 

campo executadas pelos Operários. Na Figura V.2.1.1, é apresentado um modelo 

esquemático que procura representar a estrutura de suporte à implementação do Sistema 

de Gestão Ambiental. 

 

Com as equipes formadas, iniciou-se o planejamento global das atividades de 

implementação do SGA. Era necessário que o planejamento fosse elaborado e aprovado 

de forma participativa, uma vez que a implementação do sistema era voluntária. A partir 

deste momento, o SIGMA, apresentado no capítulo anterior, passou a ser utilizado 

como ferramenta de suporte ao planejamento. O SIGMA passou a incorporar as 



 

estruturas analíticas de projeto, definindo as principais atividades a serem executadas 

para a implementação do SGA e incluindo os responsáveis e as datas para realização das 

atividades. Tanto o Grupo de Coordenação do SGA quanto a equipe de Assessoria 

Ambiental na obra eram capazes de acessar o sistema SIGMA e avaliar o andamento da 

execução da implementação do SGA. As pessoas da Organização envolvidas com a 

implementação do SGA podiam fazer os informes eletrônicos relatando, no SIGMA, a 

situação do andamento das atividades. No entanto, as equipes das Empreiteiras não 

tinham acesso ao sistema SIGMA. Isto foi um fator limitante para o uso do sistema, 

contudo, a possibilidade do sistema vir a ser interligado, futuramente, através da 

Internet abriu perspectivas para o uso do sistema pelas Empreiteiras nas novas obras. Na 

Figura V.2.1.2 é apresentado o cronograma da implementação do SGA no Estudo de 

Caso e na Figura V.2.1.3 observa-se um exemplo de como o planejamento das 

atividades podia ser visualizado na tela do sistema SIGMA permitindo o 

acompanhamento das ações necessárias a implantação do SGA. 
 

 Figura V.2.1.1: Estrutura funcional aplicada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elab

 

ALTA ADMINISTRAÇÃO  

 
GERÊNCIAS 

 DE SEDE 

Estrutura de Sede 

FACILITADORES 
E 

AUDITORES AMBIENTAIS 

 

RERESENTANTE DA 
ADMINISTRAÇÃO 

COORDENADOR 
DA OBRA 

 

GERENTES DE 
CONTRATO DE 
CONSTRUÇÃO  

GERENTE DA 
OBRA  

(EMPREITEIRA)

FISCAIS DE 
OBRA 

ENCARREGADOS 

OPERÁRIOS 

Equipe de Fiscalização 

Empreiteira 

 

ASSESSOR IA 
AMBIENTAL 

ASSESSORIA  
AMBIENTAL  

 

INSPETORES 
AMBIENTAIS 

GRUPO DE 
COORDENAÇÃO DO 

SGA 

 

 

Exerce Influência
Exerce controle
74 

oração própria  



 75 

 

Figura V.2.1.2: Cronograma simplificado de implementação do SGA para o Estudo de 

Caso 

1998 
ATIVIDADES 

M A M J J A S O N D 

Aspectos Ambientais                                         
Levantamento Preliminar de 
Aspectos/Impactos 

                                       

Aspectos/Impactos da obra do terminal                                        
Aspectos/Impactos da obra do gasoduto                                        

Requisitos Legais e Outros Requisitos                                         
Objetivos e Metas                                         
Programa(s) de Gestão Ambiental                                         
Estrutura e Responsabilidade                                         

Estrutura de Sede                                         
Estrutura da Fiscalização de obra                                         
Estrutura da Empreiteira de obra                                         

Treinamento, Conscientização e Competência                                         
Treinamento da assessoria e facilitadores  
Treinamento de auditores internos 
Treinamento da equipe de fiscalização 
Treinamento da equipe das Empreiteiras 

Comunicação                                         
Documentação do Sistema de Gestão 
Ambiental 

                                        

Controle de Documentos                                         
Controle Operacional                                         
Preparação e atendimento à Emergências                                         
Monitoramento e Medição                                         
Não-Conformidade e Ações Corretiva e 
Preventiva  

                                        

Registros                                         
Auditoria do Sistema de Gestão Ambiental                                         
Análise Crítica pela administração                                         
Fonte: Elaboração própria  
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Figura V.2.1.3: Exemplo de funcionalidade do SIGMA no Planejamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado a partir da tela do SIGMA (dados hipotéticos) 

 
V.2.2 - Programas e Planos de Treinamento e Conscientização  

 
Uma parte importante da implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

diz respeito ao treinamento dos trabalhadores. O treinamento, neste caso, foi estruturado 

em quatro módulos: ISO 14000, SGA em Obras, Auditoria e Ação de Emergência. O 

módulo ISO 14000 foi aplicado aos coordenadores e facilitadores responsáveis pela 

modelagem do Sistema de Gestão Ambiental da Organização. O treinamento do módulo 

ISO 14000 foi aplicado no início de 1998 para o coordenador e para o consultor interno 

e, ainda no início de 1998, foram treinadas 62 pessoas nos conceitos relacionados ao 

meio ambiente e no conhecimento dos requisitos das normas ISO 14001 e ISO 14004. 

Para tanto, foram ministrados 3 cursos com duração de 24 horas cada um. Foi a partir 
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deste treinamento que o Grupo de Coordenação do SGA, a Assessoria Ambiental e os 

Facilitadores obtiveram conhecimento para desenvolver a documentação do Sistema de 

Gestão Ambiental e começar a preparar os demais módulos de treinamentos para as 

Equipes de Fiscalização de obras. A base para o estabelecimento do conteúdo dos 

módulos de treinamento e conscientização foi o levantamento preliminar de aspectos e 

impactos ambientais elaborado pelo Grupo de Coordenação do SGA.  

 
O segundo módulo consistia num curso de 20 horas formatado para aplicação junto a 

um público alvo composto por Gerentes, Fiscais de Contrato e Gerentes e Encarregados 

das Empreiteiras, sendo que o conteúdo do treinamento enfocava os conceitos e a 

discussão sobre as questões ambientais, o modelo de SGA para o serviço de engenharia, 

o levantamento de aspectos e impactos ambientais, noções sobre legislação ambiental, 

gerenciamento de resíduos e as boas práticas na construção e montagem de obras 

industriais. Neste módulo, foram treinadas 54 pessoas em duas turmas representando 

100% do público alvo.  

 
O terceiro módulo foi o curso de auditoria ambiental interna no total foram treinadas 25 

pessoas, entre membros do Grupo de Coordenação do SGA, Assessoria Ambiental da 

fiscalização, Facilitadores e Gerentes. Os auditores internos formados foram avaliados 

com relação ao conhecimento e quanto ao perfil, sendo que 8 deles foram enquadrados 

na categoria de Auditor Líder. As pessoas da fiscalização das obras foram treinadas em 

auditoria ambiental com o objetivo de conhecer melhor a técnica e reduzir as 

resistências a este tipo de atividade, possibilitando, ao mesmo tempo, a participação em 

auditorias internas em outras obras, já que não possuíam independência para execução 

de auditorias na própria obra.  

 
O quarto módulo, Ação de Emergência, consistia no treinamento e simulação nas 

emergência que poderiam ser produzidas pela obra. Este último módulo contava com a 

participação do pessoal contratado das empreiteiras e contemplava as situações de 

emergência consideradas significativas no levantamento de aspectos e impactos, tendo 

sido realizados 4 exercícios simulados. O Quadro V.2.2.1 apresenta um resumo dos 

treinamentos aplicados. 
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Quadro V.2.2.1: Módulos de treinamentos aplicados. 

Módulos de 
Treinamento 

Carga 
Horária Público Alvo Conteúdo 

1- ISO 14000 24 Horas - Facilitadores; 
- Coordenadores 

- Conceitos Ambientais; 
- Legislação Ambiental; 
- Interpretação e Implementação da 

Norma 
2- SGA em 
Obras 

16 Horas - Fiscalização; 
- Gerentes de 

Obra; 
- Supervisores de 

contratadas 

- Conceitos Ambientais; 
- Legislação Ambiental; 
- O SGA do Serviço de Engenharia; 
- Levantamento de Aspectos e 

Impactos; 
- Gerenciamento de Resíduos; 
- Boas práticas na Construção e 

Montagem 
3- Auditoria 
Interna 

40 Horas - Coordenadores;  
- Fiscalização; 
- Facilitadores; 

- O SGA pela ISO 14001; 
- Tipos de Auditoria; 
- Legislação Ambiental; 
- Metodologia de Auditoria 

Ambiental; 
- Perfil do Auditor. 

4- Ação de 
Emergência 

16 Horas - Fiscalização; 
- Pessoal 

contratado 

- Conhecimento do PAE 
- Formação de Grupos de Ação; 
- Sistema de Comunicação; 
- Simulados para: vazamento de 

combustíveis, incêndio / explosão, 
perda de fonte radioativa. 

Fonte: Elaboração própria 

 
Para o treinamento dos operários, eram realizadas, semanalmente, palestras 

apresentando as boas práticas a serem aplicadas na execução das atividades. O foco 

principal destas palestras era o cuidado no gerenciamento dos resíduos, contudo, não se 

deixou de abranger os demais aspectos ambientais considerados significativos. Nestas 

palestras, eram distribuídos materiais promocionais e era passado um vídeo contendo 

informações sobre a importância da preservação do meio ambiente e sobre o código de 

conduta dos trabalhadores. 

 
Para garantir que as pessoas estivessem capacitadas para executar suas funções, foi 

incluído, dentro do plano treinamento, um mapa de controle que apresentava a relação 

dos nomes das pessoas, suas funções, os treinamentos planejados/realizados e o período 
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de reciclagem. Através dos treinamentos e do esforço na conscientização, as pessoas 

tomaram conhecimento dos procedimentos, dos requisitos, dos impactos significativos, 

dos benefícios e das responsabilidades, incluindo a preparação e o atendimento às 

emergências. A busca da conscientização ambiental foi realizada continuamente através 

de palestras, distribuição de materiais informativos, vídeos, cartazes e outros materiais, 

abrangendo, também, as equipes das Empreiteiras.  

 
Para acompanhar o desempenho do programa de treinamento e conscientização, foi 

definido e acompanhado o indicador chamado Índice de Treinamento e Conscientização 

Ambiental (ITCA), que representa a média entre o percentual dos gerentes e o 

percentual de executantes treinados nos módulos aplicáveis as suas funções específicas. 

Assim, se um setor de fiscalização, que possui todos os seus executantes treinados, nos 

módulos aplicáveis a eles, mas o gerente não possui o treinamento aplicável a ele, o 

ITCA do setor será de 50%. O objetivo da aplicação deste indicador foi valorizar a 

importância da participação dos gerentes nos treinamentos, uma vez que eles são os 

responsáveis pela liderança no processo de implementação do SGA. Muitas vezes os 

executantes fazem os treinamentos, mas no entanto, os gerentes por ignorância não 

permitem que eles coloquem em prática as ações de prevenção e controle da poluição. 

 
V.2.3 - Documentação e Controle de Documentos 

 
O processo de elaboração da documentação, que descreve o Sistema de Gestão 

Ambiental, ocorreu após a definição e treinamento do Grupo de Coordenação do SGA. 

Na prática, a documentação do sistema apresenta a forma como o SGA vai operar. 

Como na época existiam poucas empresas com SGA implementado, foi necessário 

recorrer aos procedimentos e manuais existentes naquelas organizações internas e/ou 

externas, que também estavam iniciando o processo de desenvolvimento dos seus 

SGA’s. Adicionalmente, foram adaptados padrões utilizados para o sistema de gestão da 

qualidade naqueles requisitos comuns às normas ISO 14001 e ISO 9000. No entanto, a 

documentação pesquisada era focada em sistemas produtivos contínuos e infelizmente, 

na área de serviços, existia muito pouco material que pudesse ser aproveitado. Assim, 

grande parte da documentação teve que ser desenvolvida com o uso de pouca ou 

nenhuma referência.  
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Um ponto que se destaca, é a diferença entre uma organização que possui um sistema de 

gestão, e pretende documentá-lo através da escrita dos seus procedimentos e referenciá-

los em manuais, e uma organização que não possui sistema de gestão e vai documentar 

um sistema que não existe na prática. No segundo caso, ocorre que a documentação não 

é o relato das atividades e sim um planejamento das atividades. Logo, ainda no segundo 

caso, o processo de implementação da documentação sofre ciclos de retroalimentação 

que vão ser alimentados pela experiência obtida nos testes de implementação. Isto foi o 

que ocorreu no caso do Estudo de Caso desta tese. Existia uma base para metodologia 

do SGA descrita na documentação e ela foi sendo adaptada conforme o Estudo de Caso 

ia se desenrolando. 

 
A atividade de elaboração dos procedimentos gerais da organização teve início a partir 

da confecção do procedimento que definia os tipos de documentos, a padronização de 

formatos, o processo de elaboração e de aprovação de documentos normativos. 

Paralelamente, foi desenvolvido um sistema Intranet para controle de documentos, 

denominado ENGEdoc, que foi associado ao SIGMA através de “links”. Deste modo, 

era possível acompanhar a elaboração dos procedimentos e acessá-los através de “links” 

semelhante aos existentes em sistemas na Internet. Durante a elaboração da 

documentação do SGA, foram incorporadas experiências de outras organizações, por 

exemplo a documentação da região de Exploração e Produção da Amazônia (E&P-AM) 

através do uso da documentação recebida como modelo. 

 
Assim, a documentação do SGA foi sendo desenvolvida ao longo do processo de 

implementação do mesmo. Alguns dos procedimentos gerais, ao serem aplicados, 

geravam procedimentos, planos ou registros específicos na sede ou nas obras. Os 

procedimentos específicos, assim chamados por não terem abrangência sobre toda a 

Organização, foram sendo elaborados para atender às demandas localizadas. No Quadro 

V.2.3.1, são apresentados os tipos de documentos gerados a partir dos principais 

documentos existentes no sistema. 
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Quadro V.2.3.1.: Relação de documentos do SGA e suas derivações 

Documento Documentos Derivados 
Manual de Gestão Ambiental -Política de Meio Ambiente e demais documentos do 

sistema de gestão ambiental 
Procedimento geral de Aspectos e Impactos -Planilha de aspectos e impactos 
Procedimento geral de levantamento da 
legislação 

-Cadastro de legislação aplicável 

Procedimento geral de treinamento e 
conscientização 

-Plano de treinamento e conscientização 
-Registros de treinamento 

Procedimento geral de comunicação -Plano de comunicação do empreendimento 
-Registros de comunicação 
-Material informativo (folhetos, cartazes, vídeos,...) 

Procedimento geral de comunicação de 
acidentes ambientais 

-Registro de comunicação de acidentes 
-Registro de investigação de acidentes 

Procedimento geral de audiência pública -Registro de audiência pública 
Procedimento geral de documentação 
normativa 

-Procedimentos 

Procedimento geral para elaboração de 
planos de gestão ambiental  

-Plano de Gestão de Ambiental 

Procedimento geral para elaboração do 
Plano Diretor de Resíduos e Efluentes 

-Plano Diretor de Resíduos e Efluentes 
-Manifesto de Resíduos 
 

Procedimento de Licenciamento Ambiental -Licenças; Pareceres, Autorizações, Cartas, Estudos 
Ambientais, etc. 

Procedimento geral de elaboração de 
diretriz contratual de meio ambiente 

-Diretriz contratual de meio ambiente 
-Contratos 

Procedimento geral de elaboração de plano 
de emergência 

-Plano de Ação de Emergência ou Plano de 
Contingência 
-Registro de simulados de emergência 

Procedimento geral de elaboração de plano 
de monitoramento e medição 

-Plano de Monitoramento e Medição 
-Registro de calibração de equipamentos 
-Registro de medição de parâmetros 
-Registro de análises químicas 

Procedimento geral de elaboração de plano 
de monitoramento da  conformidade legal 

-Plano de Monitoramento da  Conformidade Legal 

Procedimento geral de tratamento de não-
conformidades 

-Relatórios de tratamento de não-conformidades 

Procedimento de controle de registros -Registros 
-Mapa de controle e localização de registros 

Procedimento geral de auditoria interna -Plano de Auditoria 
-Atas de reunião 
-Cadastro de auditores 
-Relatório de auditoria 
-Procedimento de aplicação de listas de verificação 
-Relatório de inspeção 

Procedimento geral de análise crítica -Pautas e atas de reunião de análise crítica 
-Relatório de desempenho ambiental 

Fonte: Elaboração própria. 
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V.2.4 – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais 

 
O levantamento dos principais aspectos referentes à atividade e dos possíveis impactos 

foi elaborado com a participação da Assessora Ambiental e dos Gerentes e Fiscais da 

obra, acompanhados pelo Grupo de Coordenação do SGA da sede da Organização. A 

todo momento, procurava-se levar em consideração as recomendações e avaliações de 

impactos ambientais existentes nos estudos ambientais realizados durante o processo de 

licenciamento.  

 
Os aspectos ambientais oriundos das atividades, produtos e serviços executados pelas 

Empreiteiras e subcontratadas foram identificados e avaliados quanto à significância de 

seus possíveis impactos. Os impactos ambientais significativos serviram de base para a 

definição dos objetivos e metas ambientais do empreendedor.  

 

Um aspecto e/ou impacto era considerado significativo quando incidisse sobre ele 

alguma regulamentação federal, estadual ou municipal, se o mesmo estivesse 

relacionado a alguma condicionante de licença ambiental, a algum acordo ou termo de 

compromisso com autoridades e/ou órgãos ambientais, ou se constasse das normas ou 

diretrizes da Organização. Além disso, considerou-se, na avaliação dos 

aspectos/impactos, a ocorrência de acumulação ou repetitividade de um aspecto ou a 

demanda de uma parte interessada. 

 
Na fase de projeto, apesar da mesma ter sido executada antes da implementação do 

SGA, foi possível, através das recomendações dos estudos ambientais e das análises de 

imagens de satélite da região, que fosse determinada a melhor localização para o 

Terminal do Solimões e o melhor traçado para a construção dos dutos, evitando-se, ao 

máximo, as regiões sensíveis, travessias de igarapés e áreas alagadas. O Quadro V.2.3.1 

apresenta os principais aspectos e impactos ambientais existentes na obra de construção 

do gasoduto e do terminal do Solimões.  
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Quadro V.2.4.1: Relação dos principais aspectos e impactos de obra 

ATIVIDADES ASPECTOS IMPACTO POTENCIAL 

Canteiro de  Descarte de efluentes de alojamento  Poluição do solo e da água 
Obras Contato com a comunidade, Desequilíbrio social 
 Descarte de lixo doméstico Poluição do solo 
 Descarte de resíduos hospitalares. Disseminação de doenças 
Transporte Geração de ruído Incômodo a comunidade  
 Risco de vazamento de combustível Poluição do solo e da água 
 Risco de incêndio e explosão Dano a fauna e flora 
 Emissão de gases e partículas  Poluição do ar 
 Aumento no tráfego de embarcações Acidente pessoal e incômodo 
Manutenção Vazamento de óleo lubrificante Poluição do solo e da água 
 Descarte de óleo, estopas, trapos, e 

peças contaminados 
Poluição do solo e da água 

 Descarte de lâmpadas pilhas e baterias  Poluição do solo e da água 
Obras Civis Geração de entulho, Poluição do solo 
 Geração de resíduos de cimento, Poluição do solo 
 Geração de ruído Incômodo a comunidade 
 Abertura de valas Erosão 
 Uso de madeira Esgotamento de recurso natural 
 Perfuração por sondas Contaminação de lençol 

freático 
 Poeira Poluição do ar e dano a flora 
Montagem  Restos de embalagens, fios e borrachas Poluição do solo 
Mecânica e Risco de vazamento de óleos e graxas Poluição do solo e da água 
Elétrica Descarte de tintas, solventes e vernizes Poluição do solo e da água 
 Descarte de sucata, resto de lixas, 

escovas e discos 
Poluição do solo 

 Descarte de restos de eletrodos de solda Poluição do solo e da água 
 Descarte de água de teste Poluição da água 
 Emissão de radiação nas gamagrafrias Danos à fauna, flora e 

comunidade 
 Emissão de partículas de areia jateada Assoreamento e danos à flora 
Construção de  Desmatamento e destocamanto Erosão e separação dos habitats  
Dutos Abertura de valas Erosão e queda de pessoas ou 

animais 
 Nivelamento e cortes de terreno Compactação do solo 
 Uso de sementes para recomposição  Danos à flora 
Travessia de  Desmatamento das margens Erosão e assoreamento 
Rios Movimentação do leito do rio Assoreamento e turvamento da 

água 
Fonte: elaboração própria a partir das planilhas de levantamento de aspectos e impactos 
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V.2.5 - Requisitos Legais, Outros Requisitos e Monitoramento da Legislação 

 
Os dois métodos para executar o levantamento dos requisitos, disponíveis naquele 

momento, um deles o Levantamento Genérico para as principais atividades executadas, 

no Brasil, pela Organização ou empresas por ela contratadas, e o outro método de 

Levantamento Específico dos regulamentos para a atividade no local.  

 
Neste caso específico, a Organização optou por fazer um Levantamento Genérico dos 

regulamentos aplicáveis à organização e aos seus fornecedores no exercício das 

atividades necessárias à implementação de empreendimentos. O levantamento dos 

requisitos foi realizado começando-se pela legislação federal brasileira, seguindo-se a 

estadual do Amazonas, a municipal de Coari e os outros regulamentos que não tiveram 

origem na legislação, tendo sido utilizada a planilha de levantamento de aspectos e 

impactos buscando-se definir os requisitos que pudessem ter relação com a localização, 

com as atividades, com os aspectos gerados e com os impactos potenciais que pudessem 

ser causados. O levantamento procurou ser abrangente para as principais atividades 

executadas pela Organização no âmbito do Brasil, tendo sido consideradas as atividades 

passadas, atuais e futuras. 

 
Durante o levantamento dos requisitos legais, foi verificado que os levantamentos de 

legislação existentes nos estudos ambientais eram de caráter geral, limitando-se à 

apresentação de listas contendo a ementa dos principais regulamentos de origem legal. 

O levantamento de requisitos ambientais baseado nas planilhas de aspectos e impactos 

mostrou-se mais eficiente, pois contou com a experiência dos trabalhadores, que 

conheciam melhor que quaisquer outros os seus processos. Assim, contando com uma 

equipe especializada para complementar o levantamento inicial de requisitos 

ambientais, foi possível adaptar o levantamento às condições locais e à natureza da 

obra, permitindo, ainda, que o levantamento pudesse ser utilizado em outros 

empreendimentos similares. 
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De posse do levantamento dos requisitos aplicáveis, era necessário manter e 

disponibilizar os registros, tanto dos requisitos ambientais quanto dos regulamentos 

aplicáveis aos empreendimentos. O Grupo de Coordenação do SGA, na sede da 

Organização, ficou encarregado desta função, mantendo continuamente atualizado um 

banco de dados desenvolvido em ACCESS para armazenar as fichas de cadastro dos 

regulamentos, com os requisitos aplicáveis e os relatórios.  

 

Desta forma, foi necessário incorporar um serviço permanente de fornecimento da 

legislação ambiental federal, estadual e municipal. É comum no mercado, a existência 

de empresas que fornecem a legislação ambiental, na forma integral, e apresentam seus 

produtos através de sistemas informatizados, que armazenam os textos da legislação e 

que são atualizados periodicamente com um atraso de pelo menos um mês em relação a 

data de publicação da legislação. O aplicativo escolhido foi o LEX AMBIENTAL, 

adaptado para uso em sistema Intranet, que permitia o acesso irrestrito ao texto integral 

das legislações e possuía uma ferramenta de busca capaz de proporcionar uma resposta 

rápida e um acesso amplo a toda Organização, através da rede intranet e de “link” ao 

sistema SIGMA.  

 
Logo, coube ao Grupo de Coordenação do SGA a leitura e interpretação dos 

regulamentos, com a ajuda de empresas de consultoria em direito ambiental, para definir 

quais regulamentos seriam aplicáveis e quais seriam os requisitos a serem atendidos, 

traduzidos em obrigações, proibições e conseqüências. Além da legislação aplicável, era 

necessário o levantamento das condicionantes de licença ambiental, dos requisitos 

contratuais, dos requisitos normativos e daqueles advindos da política da organização. O 

banco de dados em ACCESS utilizado para manter o cadastro geral da legislação 

aplicável, permitia o registro e a emissão de relatórios e procurava sintetizar as 

informações existentes nos regulamentos, com o objetivo de tornar acessível as 

informações, que seriam utilizadas na elaboração de listas de verificação aplicadas para 

executar o monitoramento da legislação. No Quadro V.2.5.1, é apresentada a estrutura 

deste banco de dados para armazenamento e recuperação de informações relativas aos 

regulamentos estabelecidos como aplicáveis ao SGA da Organização.  
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Com a experiência adquirida neste levantamento de requisitos ambientais, foi 

evidenciado que a legislação brasileira possui uma enorme quantidade de regulamentos 

que procuram regulamentar os mesmos requisitos, e muitos destes regulamentos 

possuem uma função apenas informativa e, muitas vezes, não são capazes de definir 

claramente os requisitos a serem cumpridos, o que reforça a importância de um 

levantamento criterioso, apoiado na planilha de aspectos e impactos para que se possa 

acompanhar o atendimento aos requisitos aplicáveis à atividade.  

 

Quadro V.2.5.1: Estrutura do banco de dados de requisitos legais e outros requisitos 

Campo  Descrição 
Número do Registro Número de cadastro no Banco de Dados 

Data da Criação Data da publicação 

Data inicial de vigência Data que passa a ser aplicável 

Data final de vigência Data da perda da vigência  

Órgão Emissor Entidade responsável pela edição 

Ementa ou Sumário Resumo ou transcrição da ementa 

Aplicação Geral ou Específica 

Tema Define a área de conhecimento (ex. fauna, flora, 

licenciamento, resíduos, etc...) 

Itens aplicáveis Transcrição dos artigos, itens, claúsulas, alíneas 

aplicáveis 

Formas de cumprimento Maneira pela qual poderá ser atendido o regulamento 

Âmbito da estrutura de poder Federal, Estadual e Municipal 

Região de aplicação Brasil, AM,AP, PA, RO, RR, AC, Coari, etc.  

Atividade relacionada Atividades em que se aplica 

Aspectos Ambientais Relação dos aspectos ambientais associados 

Requisito Descrição das proibições e obrigações 

Consequências Penalidades aplicáveis 

Observações Informações importantes tais como: explicações 

Fonte: Elaboração própria. 
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O Quadro V.2.5.2 apresenta uma relação dos principais requisitos ambientais aplicáveis 

a atividade de serviço de engenharia para construção de empreendimentos. 
 

A partir de procedimentos corporativos, foi elaborado o plano para o monitoramento e 

medição, periódica, das principais características ambientais das operações e atividades, 

visando avaliar o cumprimento dos requisitos legais e dos controles operacionais 

relacionados aos aspectos identificados como significativos. O monitoramento era 

realizado através da aplicação sistemática de listas de verificação contendo uma relação 

de requisitos ambientais que precisavam ser atendidos, os responsáveis pelo 

monitoramento, a periodicidade e o resultado obtido através do monitoramento. Nesta 

lista de verificação, estavam inseridas as condicionantes de licença. A fase de requisitos 

do SIGMA foi utilizada para acompanhar o atendimento a estes requisitos ambientais. A 

Figura V.2.5.1 apresenta um exemplo de condicionantes de Licença de Instalação e, na 

Figura V.2.5.2, é apresentada a tela do SIGMA para o monitoramento da conformidade 

legal dos condicionantes da licença. Na figura, pode-se observar um relatório com a 

situação das condicionantes de licença, o número da condicionante na licença, o número 

da licença que deu origem ao requisito. Alguns requisitos possuem uma característica 

contínua, enquanto, outros podem estar relacionados a um evento no tempo. Assim, por 

exemplo condicionantes de licença que obrigam que qualquer mudança no projeto seja 

informada ao órgão ambiental têm uma característica contínua, no entanto, um 

condicionante que prevê a entrega de um relatório específico pode ser caracterizado 

como um evento com data a ser cumprida. No SIGMA, foi possível fazer esta 

diferenciação entre os tipos de requisitos contínuos e eventos para facilitar o 

monitoramento do requisitos ambientais  
 

Durante o Estudo de caso, foram revisados os procedimentos operacionais de pintura, 

desmatamento, soldagem, abertura de valas, entre outros, para garantir que os requisitos 

ambientais fossem atendidos durante a execução dos procedimentos. Esta pareceu uma 

das formas mais fáceis de se fazer chegar, aos operários, os requisitos ambientais que 

precisavam ser atendidos. Outras formas, também importantes, de se incorporar os 

requisitos ao processo construtivo são através da força do contrato, das palestras 

semanais e da divulgação de um código de conduta com os direitos e deveres dos 

trabalhadores na proteção ao meio ambiente. 



 88 

 
Quadro V.2.5.2: Relação dos principais requisitos gerais aplicáveis ao serviço de 

engenharia 

Requisitos (Obrigações e Proibições) 
Adotar nos projetos e construções, critérios para proteção contra incêndio e pânico 
Atender aos níveis de ruídos gerados por veículos e/ou equipamentos/obras 
Atender às restrições / proibições de instalação no local 
Atender condições de segurança e treinamento 
Atender diretrizes, objetivos, metas e programas de gestão ambiental 
Atendimento a quesito de gestão ambiental 
Cadastrar no IBAMA a atividade quando poluidora 
Caracterizar e classificar os  resíduos 
Classificar fontes poluidoras 
Comunicar acidentes com produtos perigosos 
Comunicar descoberta de sítio arqueológico 
Contratar empresa autorizada pelo CNEN e comunicar acidentes com radioatividade 
Dispor óleo usado para rerrefino autorizado 
Dispor adequadamente pilhas e baterias 
Elaborar e /ou publicar EIA/RIMA ou outros estudos 
Exigir licenças ou autorização das empresas contratadas quando aplicável 
Fazer análises químicas e atender aos padrões de emissão de efluentes líquidos  
Manter equipamentos de medição calibrados 
Não abandonar cargas e materiais 
Não acessar áreas indígenas e/ou APAS sem autorização 
Não lançar resíduos em águas interiores, litorâneas ou corpos hídricos sem tratamento 
Não pescar ou permitir a pesca em áreas não autorizadas 
Não produzir maus tratos ou aprisionar animais 
Não realizar queimadas e/ou suprimir vegetação sem autorização 
Não receber resíduos de outros países 
Não utilizar espécies de sementes não autorizadas 
Possuir autorização válida para construção e operação 
Prevenir a poluição 
Prever implantação de unidade de conservação como compensação pela obra 
Proibido caçar, pescar, maltratar e comercializar espécimes da fauna e da flora 
Publicar as licenças recebidas dentro do prazo estabelecido 
Realizar auditorias ambientais independentes  
Realizar monitoramento de fontes de emissão de poluentes atmosféricos 
Transportar, classificar, armazenar e dispor adequadamente resíduos e substâncias 
perigosas 
Utilizar dispersantes químicos com registro no IBAMA  
Vacinar equipe contra febre amarela 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura V.2.5.1: Exemplo de condicionantes de licença de instalação 

 

Fonte: Instituto de Proteção Ambiental do Amazônas - IPAAM 
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Figura V.2.5.2: Exemplo de tela do SIGMA para controle de requisitos ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado a partir da tela do SIGMA (dados hipotéticos) 

 



 91 

V.2.6 - Política, Objetivos, Indicadores, Metas e Programas Ambientais 

 

A partir do conhecimento e da análise dos aspectos e impactos ambientais considerados 

altamente significativos, foi possível estabelecer um conjunto de objetivos ambientais 

permanentes para toda a Organização. Estes objetivos permanentes da Organização 

foram, então, desdobrados até o nível da fiscalização de obra e complementados com 

objetivos ambientais específicos associados com as atividades e a localização das obras 

do gasoduto e do terminal. A Alta Administração da Organização estabeleceu a sua 

política ambiental em conjunto com os seus objetivos permanentes, assegurando os 

comprometimentos, previstos na norma ISO 14001, de atender à legislação, prevenir a 

poluição e melhorar continuamente.  

 
Uma vez estabelecida a relação coerente entre a Política e os objetivos da Organização, 

o próximo passo foi definir os indicadores que seriam medidos para avaliar em que 

medida os objetivos ambientais estavam sendo atingidos. O estabelecimento de 

indicadores quantitativos tornava-se a base conceitual para o estabelecimento das metas, 

que representavam o valor do indicador que se pretendia atingir num dado momento. 

Contudo, as metas só poderiam ser atingidas se programas ambientais fossem 

implementados. A Organização estabeleceu programas ambientais corporativos com a 

finalidade de dar suporte à implementação do SGA nas obras. Os programas 

corporativos, na obra, assumiram, também, a forma de planos e programas específicos. 

Os indicadores possuíam basicamente duas naturezas, os que enfocavam o sistema de 

gestão e os que enfocavam o desempenho ambiental na obra. No Quadro V.2.6.1, vemos 

um exemplo de como podem se relacionar os objetivos, indicadores, metas e programas.  

 

Os programas ambientais eram revisados sempre que apontavam baixa eficácia. Para 

cada programa ambiental, foram estabelecidos prazos, atribuições, responsabilidades, 

estrutura e recursos necessários à sua implementação. Os programas e planos 

específicos da obra foram elaborados pela equipe de fiscalização de obra e desdobrados 

pela construtora. O Quadro V.2.6.2 apresenta a descrição dos programas corporativos e 

específicos da obra. 
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Quadro V.2.6.1: Objetivos, programas, indicadores e metas 

Objetivos 
Permanentes 

Programas Indicadores Metas 

ISA - Índice de Satisfação Ambiental dos clientes:  
Média da nota de 0 a 10 do atributo meio ambiente da pesquisa 

de satisfação dos clientes 

9,0 

IRA - Índice de Reclamação Ambiental: 
Percentual de Comunicações respondidas em relação às 

recebidas consideradas pertinentes 

100% 

Número mensal de casos de malária nos trabalhadores e 
na comunidade  

30 

Número mensal de lâminas de teste sangüíneo contra 
malária 

150 

Aumentar o grau de 

relacionamento com as 

partes interessadas 

nas questões ambientais 

- Pesquisa de Satisfação dos 

Clientes 

- Programa de Comunicação 

Social  

- Programa de Combate à Malária 

Número de termonebulizações 100 

Aumentar o nível de 

capacitação da força-

de-trabalho com relação 

à área ambiental 

- Programa de Treinamento e 

Conscientização Ambiental da 

Força-de-Trabalho 

ITCA - Índice de Treinamento e Conscientização Ambiental: 
 Média do percentual de gerentes e do percentual de 

executantes ambientalmente capacitados para exercerem suas 

atividades 

80% 

IRNCA – Índice de tratamento de Relatórios de  Não-
Conformidades Ambientais:  
Percentual de não-conformidades ambientais fechadas em 

relação às identificadas 

85% Reduzir a poluição no 

ar, no solo e na água 

causada por produtos ou 

rejeitos presentes nas 

obras 

- Programa de Requisitos 

Contratuais 

- Programa de Auditorias 

Ambientais  

- Programa de Implementação do 

SGA nas Obras  

- Programa de Reaproveitamento 

de Resíduos nas Obras  

- Programa de redução de 

gamagrafias 

IRR - Índice de Reaproveitamento de Resíduos: 
Percentual do volume de resíduo reaproveitado em relação ao 

volume gerado. 

80% 

Reduzir o impacto 

gerado sobre a fauna, a 
flora e o patrimônio 
arqueológico- cultural 

- Implementação  de sistema de 

avaliação automática de 

alternativas de percurso - 

SAAAP  

- Programas de pesquisa e resgate  

Arqueológico  

- Programa de Recomposição 

Vegetal 

IRNCA – Índice de tratamento de Relatórios de  Não-
Conformidades Ambientais:  Percentual de não-

conformidades ambientais fechadas em relação às 

identificadas 

85% 

IOL - Índice de Obras Licenciadas Ambientalmente:  
Percentual de obras ambientalmente licenciadas ou 

autorizadas em relação às obras em andamento 

100% Garantir o atendimento 

da legislação e aos 

requisitos ambientais 

inclusive pelos 

fornecedores no âmbito 

da sua área 

- Implementação  do sistema 

SIGMA  

- Programa de Auditorias 

Ambientais   

- Programa de Reaproveitamento 

de Resíduos nas Obras  

NSA-Número de Sanções Ambientais:  
Número total de multas aplicadas devido a  infrações 

ambientais no ano 

Zero 

Ampliar o uso de 

tecnologias mais 
limpas nos projetos e na 

construção e montagem 

- Implementação  de sistema de 

avaliação automática de 

alternativas de percurso – 

SAAAP 

IEIA – Índice de Estudos Ambientais:  
Percentual de Projetos Estudados Ambientalmente em relação 

ao total de Projetos 

100% 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro V.2.6.2: Descrição dos programas corporativos e específicos do SGA 

Programas Descrição 
Pesquisa de Satisfação 
dos Clientes 

Programa corporativo aplicado aos clientes das obras para avaliar 
o grau de satisfação através de notas atribuídas ao serviço de 
engenharia em relação a um conjunto de perguntas sobre meio 
ambiente e outras áreas 

Programa de Treinamento 
e Conscientização 
Ambiental da Força-de-
Trabalho 

Programa corporativo de treinamento aplicado a todas as obras 
para suporte aos planos de treinamento específicos das obras e 
aplicação de cursos, seminários e palestras sobre meio ambiente 

Programa de Requisitos 
Contratuais 
 

Programa corporativo de revisão dos contratos antigos e inclusão, 
nos contratos novos, de diretrizes ambientais alinhadas com os 
requisitos legais e requisitos de outras origens alinhados, por sua 
vez, com o SGA da do serviço de engenharia. 

Programa de Auditorias 
Ambientais 

Programa corporativo coordenado pela sede da organização 
estabelecendo e implementando um plano de auditorias internas e 
externas para avaliação do desempenho ambiental das obras. 

Programa de 
Implementação do SGA 
nas Obras 

Programa corporativo que prevê ações para ampliação do escopo 
do sistema de gestão ambiental em outras regiões fora da Região 
Amazônica. 

Programa de 
Reaproveitamento de 
Resíduos nas Obras 

Programa específico desdobrado diretamente nas obras através 
da implementação dos Planos Diretores de Resíduos  

Implementação do 
Sistema Intranet de 
Gestão de Meio Ambiente 
– SIGMA  

Programa corporativo para desenvolvimento e aplicação do 
“software” em ambiente “Web” para planejamento e controle da 
gestão ambiental dos empreendimentos em projeto ou construção 
gerenciados pela organização. 

Programa de 
Comunicação Social 

Programa específico aplicado a todas as obras através da 
aplicação de pesquisa de opinião e estabelecimento de plano de 
“marketing” e de canais de comunicação interno e externo. 

Programas de pesquisa e 
resgate  Arqueológico 

Programa específico implementado nas obras em que exista 
possibilidade de dano ao patrimônio arqueológico. 

Programa de Combate à 
Malária 

Programa específico para redução dos casos de malária na região 
do entorno da obra, o programa consistia na termonebulização de 
inseticida, em convênio com a Fundação Nacional de Saúde, e 
aplicação de testes sangüíneos para identificação dos casos 
novos de malária. 

Programa de redução de 
gamagrafias 

Programa específico para substituir o uso de gamagrafia por 
ultrasom na verificação das soldas em esferas de armazenamento 
de GLP, eliminando o risco de contaminação radioativa por 
acidente. 

Programa de 
Recomposição Vegetal 

Programa específico para reflorestar as áreas desmatadas 
utilizadas para armazenamento de materiais e passagem de 
máquinas nas faixas de passagem de dutos e bases.  

Implementação  de 
sistema de avaliação 
automática de alternativas 
de percurso – SAAAP 

Programa corporativo para desenvolvimento e aplicação de 
sistema de informações geográficas para avaliação automática 
dos temas (vegetação, declividade, áreas alagadas, solos, 
hidrologia, etc.) através de análise multicritério, utilizando 
tecnologia de geoprocessamento e pesquisa operacional para 
definição das áreas de menor sensibilidade ambiental, dando 
suporte à definição de percurso e localização de 
empreendimentos. 

Fonte: Elaboração própria 
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V.2.6.1 - Programa de Recomposição Florestal 

 

Foi através do Programa de Recomposição Florestal, que as áreas destinadas às 

atividades de apoio, tais como áreas de alojamento, canteiros, armazenagem de 

materiais, entre outras foram completamente regeneradas. A reposição florestal efetuada 

no início da estação chuvosa, empregando tanto o método de regeneração natural quanto 

o método de plantio de espécies nativas. A escolha do método usado em cada área 

dependia de fatores de campo, tais como declividade do terreno e proximidade da mata. 

Em algumas áreas, os métodos foram combinados. A regeneração natural foi possível 

porque, durante a obra, a camada superior do solo fértil contento as sementes e rizomas 

naturais foi armazenada e posteriormente utilizada. Este material continha restos 

vegetais e matéria orgânica e funcionou como substrato para o desenvolvimento das 

espécies cujos rizomas e sementes se encontravam presentes. Ainda, como forma de 

acelerar a regeneração natural, foram espalhadas no terreno sementes de espécies 

nativas, coletadas na floresta das áreas adjacentes.  

 

V.2.7 –Comunicação  

 

A partir de procedimentos corporativos de comunicação (ex. Anexo 5), que definem as 

diretrizes para elaboração dos planos de comunicação das obras, foi elaborado um plano 

de comunicação específico para as obras do terminal e do gasoduto. As ações de 

comunicação interna entre os vários níveis e funções da Organização chegando até as 

Empreiteiras, assim como as ações de comunicação externa, pertinentes, junto às partes 

interessadas, foram ajustadas às condições locais. Na realidade o processo de 

comunicação iniciou a partir da elaboração e aprovação dos estudos ambientais, quando 

foram realizadas audiências públicas que serviram de subsídio para a implementação do 

sistema de comunicação. Por se tratar de uma região inóspita, habitada por uma 

comunidade carente, que não dispunha dos meios comuns de comunicação tais como: 

televisão, telefone, jornal, entre outros, a comunicação teve que ser realizada através de 

ida às residências, contando com a ajuda da Fundação Nacional de Saúde (FNS), para 

aplicar pesquisas de opinião junto as comunidades ao todo foram entrevistadas 154 

pessoas e foram levantadas 55 questões relevantes. As respostas a estas pesquisas foram 

dadas através de contatos pessoais e seminários nas vilas e na cidade de Coari. A 
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comunicação externa sobre os aspectos ambientais significativos, quando solicitados por 

parte interessada, foram analisadas quanto à pertinência da resposta em conformidade 

com plano de comunicação. O resultado da pesquisa permitiu a revisão das planilhas de 

aspectos e impactos, alterando o grau de significância para os aspectos considerados 

significativos para a comunidade. Para facilitar o acesso das comunicações com as 

partes interessadas, qualquer empregado ou contratado de empresas parceiras ou 

empreiteiras, puderam ser portadores de uma comunicação externa até a Assessoria 

Ambiental da fiscalização. 

 

Além do canal de comunicação externa estabelecido com a aplicação das pesquisas, 

foram realizados seminários em convênio com a prefeitura de Coari e promoção de 

eventos de limpeza das praias de rio e a distribuição de bonés, canetas, camisetas, 

chaveiros, brindes, cartilhas e cartazes com informações sobre os cuidados para a 

preservação do meio ambiente. 

 

V.2.8 - Controle Operacional 

 

O controle operacional era realizado através de procedimentos documentados 

abrangendo situações, onde sua ausência pudesse acarretar desvios em relação a sua 

política ambiental da Organização e seus objetivos e metas, conforme identificado no 

levantamento dos aspectos e impactos. Era necessário que o treinamento nos 

procedimentos operacionais fosse aplicado às Equipes de Fiscalização de obra e aos 

trabalhadores das Empreiteiras. Desta forma, os procedimentos operacionais de obra 

foram revisados, para incluir no texto de execução das atividades, os cuidados, ações 

preventivas e corretivas em relação ao meio ambiente. Além dos procedimentos, foram 

estabelecidos controles operacionais físicos para prevenir o dano ao meio ambiente. 

Entre os exemplos de controle operacional físico pode-se destacar o uso de máquinas 

retro-escavadeiras com esteiras de borracha com baixo grau de compactação de solo e o 

uso de bandejas para abastecimento de combustível das máquinas no campo, entre 

outros. Os requisitos ambientais, a serem atendidos por fornecedores e contratados, 

foram repassados, a estes, através do memorial descritivo da obra anexo ao contrato de 

construção e montagem junto as Empreiteiras. Uma das formas da Equipe de 

Fiscalização exercer, na prática, o controle operacional sobre as Empreiteiras era através 

da aplicação quinzenal de listas de verificação, baseadas nas planilhas de aspectos e 
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impactos e nas planilhas de monitoramento da conformidade legal. Estas listas de 

verificação eram direcionadas para avaliar o desempenho das Empreiteiras nos 

requisitos ambientais que precisavam ser cumpridos por elas. No Quadro V.2.8.1 vemos 

os tipos de controles operacionais utilizados. 

 

Quadro V.2.8.1: Tipos e exemplos de controles operacionais utilizados 

Tipos Exemplos de Controles Operacionais 
Procedimentos  procedimento operacional de: pintura, soldagem, abertura de 

vala, limpeza de pista, gamagrafia, jateamento, procedimento 

de controle de vazamento, grauteamento, etc. 

Planos plano ambiental de construção (PAC), plano de manutenção, 

plano de emergência, plano de comunicação, plano de 

treinamento, plano de monitoramento e medição, plano de 

resíduos e efluentes, etc. 

Controles físicos bandejas, diques, sistemas de automação, sistemas de 

bombeamento, barreiras armadas, protetores contra choques, 

revestimentos, alarmes, sinalizações, latas de lixo seletivo, etc. 

Treinamento curso de SGA, treinamento nos procedimentos, palestras, 

quadros de aviso, cartazes, exercícios simulados, cartilha de 

código de conduta, etc. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

V.2.8.1 - Plano Ambiental de Construção (PAC) 

 

Para a execução das obras foi elaborado um Plano Ambiental de Construção (PAC) com 

o objetivo de sintetizar os métodos construtivos e boas práticas que seriam aplicadas na 

obra, no PAC, também estavam definidos os recursos humanos e materiais necessários 

ao bom gerenciamento ambiental. O PAC não foi concebido com o objetivo de 

substituir os procedimentos operacionais, o propósito que se tinha era que ele tornasse 

uma ferramenta que sintetizasse os controles operacionais aplicáveis às atividades e 

ajudasse os coordenadores, gerentes, fiscais e trabalhadores, de uma maneira geral, a 

compreender e inserir nos procedimentos construtivos, nas instruções de trabalho e 

tarefas diárias, os cuidados que deveriam ser tomados com relação a proteção do meio 



 97 

ambiente. O Quadro V.2.8.1.1 apresenta uma síntese do principal conteúdo do PAC 

utilizado para construção do gasoduto. Na obra do terminal não foi elaborado o PAC, 

ficando os controles operacionais inseridos nos procedimentos. 

 
Quadro V.2.8.1.1: Estrutura do PAC para o gasoduto  

• Estrutura organizacional para Gestão Ambiental 

• Matriz de atribuições e responsabilidades 

• Sumário dos impactos e medidas mitigadoras 

• Critérios para localização dos Canteiros de Obras e Clareiras 

• Critérios para disposição de Resíduos oriundos da obra 

• Critérios para utilização de Vias de Acesso 

• Mecanismos para controle de erosão e sedimentos 

• Técnicas de Limpeza/Desmatamento de Terrenos e Faixas de Passagem 

• Técnicas de terraplanagem 

• Técnicas de escavação 

• Abaixamento e Cobertura de duto 

• Métodos de recomposição e revegetação de áreas 

• Procedimento de teste hidrostático  

• Cuidados em Áreas Agrícolas 

• Cuidados em Terrenos Alagadiços 

• Métodos de Travessia de Cursos d’Água  

• Cuidados em Áreas de Proteção Ambiental 

• Técnicas para Localização, Proteção e Salvamento  de Sítios Arqueológicos 

Fonte: Elaboração Própria 

 

V.2.8.2 - Plano Diretor de Resíduos e Efluentes (PDRE) 

 

No Plano Diretor de Resíduos e Efluentes (PDRE) das obras procurou-se detalhar as 

ações para a gestão de resíduos e efluentes decorrentes das atividades, dos materiais 

utilizados ou retirados das obras e dos rejeitos domésticos gerados pelos 

aproximadamente 1200 trabalhadores presentes no momento da implementação do 

SGA.  
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O PDRE continha diretrizes para a identificação dos resíduos, sua origem, o volume 

aproximado, sua classificação, a forma de seleção e coleta, o local de armazenamento, a 

forma de transporte, o destino final e o tipo de registro de controle. Os resíduos eram 

separados em baias intermediárias, para depois serem levados para uma baia central e 

ou transportados, através de balsas, para serem reciclados ou enviados, diretamente, 

para o destino final adequado, em Coari ou em Manaus, dependendo da classe 

estabelecida para o resíduo de acordo com a norma NBR 10004, que classifica-os em 

classe I os perigosos, em classe II os não inertes e em classe III os inertes. O Quadro 

V.2.8.2.1 apresenta um resumo dos principais resíduos existentes na obra. Na prática, a 

separação de resíduos, de acordo com as classes I, II e III estabelecida pela NBR 10004, 

teve dificuldades na sua implementação. Existia uma dificuldade de entendimento, por 

parte dos trabalhadores, quanto ao modo de classificar e separar os resíduos. Assim, a 

solução encontrada foi separar os resíduos por tipo (ex. madeiras, sucatas, latas de 

tintas/solventes, óleos e graxas ou contaminados, fios elétricos, orgânicos, etc.) 

considerando implicitamente os conceitos da norma NBR 10004.  

 

Com isso, foram construídas baias sinalizadas e protegidas, que eram reconfiguradas de 

acordo com as fases da obra, pois, dependendo da fase da obra (ex. obra civil, 

caldeiraria, montagem mecânica, montagem elétrica, etc.), poderiam estar sendo geradas 

quantidades e tipos diferentes de resíduos. A Figura V.2.8.2.1 apresenta uma 

configuração básica das baias de separação de resíduos. A baia de resíduos perigosos 

possuía a característica de estar protegida contra chuva, com piso impermeabilizado. Ela 

tinha uma barreira permanente formando um dique e estava localizada a pelo menos 200 

metros de qualquer curso d’água. Os resíduos gerados eram computados de acordo com 

a massa e o tipo, havendo um controle rígido dos quantitativos, através de registros 

denominados manifestos de resíduos. Ao final de cada mês, os quantitativos eram 

somados para se avaliar o índice de reaproveitamento dos resíduos gerados. 
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Quadro V.2.8.2.1: Resumo dos principais resíduos existentes na obra. 

Resíduos Perigosos Resíduos Inertes Resíduos Não Inertes 

• Lixo hospitalar 

• Tintas  

• Solventes 

• Amianto 

• Lâmpadas fluorescentes 

• Óleos usados e graxas 

• Baterias 

• Filtros 

• Lubrificantes 

• Filmes contendo 

chumbo/porta filmes 

• Madeira 

• Rochas 

• Terra 

• Plásticos 

• Polímeros 

• Sucatas metálicas 

• Vidros 

• Papel/papelão 

 

Sobras de alimentos 

Fonte: Elaboração Própria 

 
No PDRE, além dos resíduos, foram identificadas as fontes de geração de efluentes, o 

volume gerado aproximado, a forma de tratamento e o local de descarte, incluindo os 

parâmetros que eram monitorados. Como locais de armazenamento resíduos e 

tratamento de efluentes, foram utilizadas as clareiras de apoio, espalhadas ao longo 

faixa de passagem do gasoduto, e uma área específica do terminal. Se considerada a 

geração de efluentes provenientes do esgoto sanitário, água de banheiro e de refeitório 

para o efetivo de mão-de-obra a quantidade gerada era significativa. Fossas sépticas 

foram construídas e dimensionadas para servirem como forma de tratamento dos 

efluentes nas clareiras e no terminal, A norma ABNT 7229 serviu como guia para a 

construção destas fossas sépticas.  

 
No entanto, no Terminal do Solimões, onde se concentrava quase a metade dos 

trabalhadores, em torno de 600, foi desenvolvido e implementado um projeto de lagoa 

de aeração como forma de tratamento adicional para os efluentes. Basicamente, o 

sistema consistia em direcionar, para a lagoa de aeração, a saída das fossas sépticas. A 

lagoa possuía um conjunto de chicanas por onde o efluente circulava. Como parte do 
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tratamento dos efluentes foram adicionadas, na lagoa, mudas de aguapés e bactérias 

digestoras.  

 
Os pontos de medição foram selecionados de acordo com o potencial de poluição 

hídrica nos rios e igarapés da região. Assim, o PDRE permitiu que após cada etapa de 

monitoramento esse grupo de pontos selecionados pudesse ser reduzido ou acrescido de 

outros, em função dos resultados obtidos. 

 
 
 Figura  V.2.8.2.1: Configuração das baias de armazenamento seletivo de resíduos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

V.2.9 - Não-Conformidade e Ações Corretiva e Preventiva 

 

O conceito de não-conformidade, apesar de conhecido em função dos sistemas de 

controle ou gestão da qualidade, foi de difícil aceitação por parte das equipes de obra. A 
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hipótese considerada mais provável era que poderia existir uma forte associação entre a 

não-conformidade e o erro humano. Aparentemente, esta associação poderia gerar um 

temor e consequentemente uma resistência, por parte dos trabalhadores, para apontarem 

as reais e potenciais não-conformidades.  

 
Uma alegação usada pelas equipes era que as condições anormais só deveriam ser 

consideradas não-conformidades, quando o seu grau de importância fosse elevado. Uma 

das justificativas apresentada para esta alegação, era o fato, que, ao se abrir uma não-

conformidades, para cada situação anormal, haveria um excesso de não-conformidades 

abertas, num mesmo patamar de prioridade, e a quantidade de problemas para serem 

resolvidos poderia interferir negativamente na solução daqueles considerados mais 

importantes.  

 
Um outro motivo era que, assim como nos sistemas de controle da qualidade, poderiam 

ocorrer alguns erros inerentes às atividades, e acabarem sendo computados 

erroneamente como não-conformidade. Este último motivo é eqüivalente a situação 

existente no processo de soldagem, quando se sabe que o percentual de soldas 

defeituosas não é nulo, logo ao se achar uma solda com defeito não há necessidade de 

abrir uma não-conformidade. No entanto, se o percentual de soldas defeituosas aumenta, 

aí sim, passa a ser uma não-conformidade. Lembrando que 100% das soldas eram 

avaliadas, ou por ultra-som ou gamagrafia, e eram reparadas quando identificada 

alguma falha no entanto a existência de falhas era admissível. Assim, era comum que 

alguns trabalhadores quisessem aplicar estes conceitos aos aspectos ambientais. Neste 

caso, um pequeno vazamento de óleo poderia ser encarado como inerente a uma 

atividade e o ato de limpar poderia ser considerado solução. Para evitar estes problemas 

houve a necessidade de reforçar o conceito de não-conformidade e a importância de  

identificá-las e tratá-las definitivamente. 

 

Na prática, as não-conformidades só começaram a ser abertas, após a primeira auditoria 

interna. A auditoria constatou que não se tinha um único relatório de não-conformidade 

aberto, o que caracterizou um não-conformidade do SGA da obra. A partir deste ponto, 

a identificação de não-conformidade passou a ocorrer, também, fora das auditorias. 

Não-conformidades começaram a ser abertas em circunstâncias normais, em inspeções, 
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em emergências, em simulados, em reuniões de análise crítica, no Diário de Obra e, 

também, a partir de reclamações de clientes feitas diretamente ou através de relatórios, 

entre outras fontes de informação.  

 

Uma sugestão que foi apresentada a partir da prática exercida em outras organizações 

foi ao invés de utilizar o nome “Não-Conformidade” substituí-lo por “Anomalia”. O 

objetivo desta mudança era reduzir as resistências à abertura das não-conformidades e, 

ao mesmo tempo, utilizar um nome mais próximo do “senso comum” e 

consequentemente um pouco mais auto-explicativo e menos reativo. No entanto, a 

Organização acabou optando por continuar com o termo não-conformidade. 

 

Em certos casos, a identificação da não-conformidade potencial ou real foi realizada 

pela tendência ou descontrole de um parâmetro sob observação. Este era o caso do 

monitoramento dos efluentes. Nesse sentido, se um parâmetro amostrado tendia a 

ultrapassar o valor limite estipulado pela legislação, poderia ser aberta uma não-

conformidade preventiva antes que o limite fosse ultrapassado. 

 

Para evitar que uma situação anormal fosse considerada erroneamente uma não-

conformidade, o evento era avaliado e procurava-se associar ao regulamento, requisito 

ambiental ou parâmetro legal de referência. Uma vez identificada a não-conformidade, 

as medidas e ações possíveis eram providenciadas para reduzir ou remediar os efeitos 

reais ou potenciais da não-conformidade. A metodologia do diagrama de causa e efeito 

(KUME, 1993) foi então utilizada para identificação das prováveis causas básicas da 

não-conformidade. Normalmente, as ações corretivas ou preventivas eram aplicadas no 

local de forma simples e imediata e a sua eficácia era avaliada através da não 

reincidência da não-conformidade, num período de tempo adequado de observação. 

Quando as ações corretivas eram consideradas eficazes, a não-conformidade era 

fechada. Caso contrário, as possíveis causas eram reavaliadas, definindo-se as novas 

ações a serem implementadas e avaliadas.  

 

V.2.10 - Auditoria e Inspeção 

 

As avaliações ambientais ocorreram em três níveis. No nível mais próximo das 

atividades de campo, foram realizadas três inspeções internas uma a cada três meses. 
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Apesar de seguirem o mesmo protocolo das auditorias internas, as inspeções não eram 

caracterizadas como auditoria devido a falta de independência das equipes de obra em 

relação a sua realização.  

 

O segundo nível eram as auditorias internas realizadas por faciliotadores treinados e 

com independência em relação a implementação do SGA e da obra, foram realizadas 

duas auditorias sendo a primeira no meio da implementação do SGA. Esta primeira 

auditoria identificou não-conformidades consideradas maiores, pois evidenciavam que 

alguns requisitos da norma ainda não tinham sido implementados. Uma destas não-

conformidades que chamavam a atenção foi o fato de não ter sido evidenciado que a 

obra abria e tratava as não-conformidades, como dito anteriormente, isto poderia 

caracterizar uma resistência por parte das equipes de obra na transparência dos 

problemas ambientais. Esta primeira auditoria serviu para ajuste do SGA. Na época, 

esta primeira auditoria gerou um repercussão muito forte na Organização, A Alta 

Administração esperava um resultado favorável devido ao esforço empreendido na 

implementação do SGA. Foi difícil para a Organização entender que as falhas no SGA 

fazem parte do processo de implementação e que só assim é que se poderia resolver os 

problemas. Houve um grande aprendizado quanto a importância da primeira auditoria 

interna, do seu papel na fase de implementação do SGA e da importância da 

Organização estar preparada e motivada para não deixar de aceitar e corrigir os 

resultados indesejados inesperados. Já na segunda auditoria, pelo fato do SGA estar 

num estágio avançado de implementação, o processo de auditoria correu normalmente 

garantindo assim para o terceiro nível de avaliação que era a auditoria externa.  

 

A auditoria externa transcorreu seguindo o protocolo dos requisitos da norma ISO 

14001. A auditoria externa conseguiu fazer algumas importantes contribuições ao SGA 

da Organização através de observações e não-conformidades que foram resolvidas 

durante a execução da própria auditoria. Uma destas contribuições foi a incorporação do 

método de identificação do método de Ishikawa apresentado por CAMPOS (1992) e por 

KUME (1993) que se baseia em identificar as causas básicas da não-conformidade, 

através da análise da natureza da causa básica. O método também é conhecido como 

espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito ou seis M’s ,que representam as 

primeiras letras dos nomes das palavras-chave da natureza da causa que podem ser: 

Método, Mão-de-Obra, Medição, Meio ambiente, Máquinas, Matéria-prima. Após a 
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primeira auditoria externa seguiu-se o ciclo semestral de auditorias internas e externas. 

Uma importante conclusão foi obtida a partir da realização dos ciclos de auditorias 

externas. A conclusão é que elas são fundamentais para a manutenção do SGA. Foi 

notado que a existência de auditoria externa representa um grande motivador para a 

organização na manutenção do seu SGA. A ponto do autor se encorajar a dizer que as 

auditorias externas deveriam fazer parte do SGA independente de certificação. A partir 

desta afirmação o autor sugere a inclusão da auditoria externa como requisito 

obrigatório aos Sistemas de Gestão Ambiental da mesma forma como a auditoria interna 

se encontra atualmente inserida no modelo de gestão internacional proposto pela ISO. 

 

V.2.11 - Análise Crítica pela Alta Administração 

 

As reuniões de análise crítica objetivaram a verificação da efetiva implementação do 

Sistema de Gestão Ambiental, quanto à política ambiental, aos objetivos e metas 

ambientais, ao comprometimento em atender a legislação, a busca da melhoria contínua 

e outros fatores que levaram ao aprimoramento do SGA. Assim, o SGA foi submetido a 

análise crítica semanalmente em cada contrato de construção e montagem com as 

Empreiteiras. Nestas reuniões semanais, os gerentes de contrato da Organização ao se 

reunirem com os Gerentes e Encarregados das Empreiteiras, analisavam e priorizavam o 

tratamento das não-conformidades, principalmente aquelas relacionadas às condições 

das máquinas, ao treinamento do pessoal, à situação do gerenciamento de resíduos. 

Caso o contrato não desse suporte às ações corretivas ou preventivas necessárias para 

solução das não-conformidades, o assunto era direcionado para um nível gerencial 

superior da Organização e/ou da Empreiteira.  

 

Mensalmente o Coordenador de Obra, os Gerentes de Contratos e o responsável pela 

Assessoria Ambiental da Equipe de fiscalização das obras se reuniam para analisar 

criticamente o desempenho do sistema, o andamento dos programas ambientais 

estabelecidos e aprovar as ações de manutenção ou melhoria do SGA. Como nestas 

reuniões eram discutidos diversos assuntos, era necessário um agendamento dos tópicos 

a serem abordados para que não se deixasse de discutir as questões relevantes para o 

SGA.  
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Semestralmente a Alta Administração se reunia para analisar criticamente, o 

desempenho ambiental da Organização, da mesma forma que nos níveis de obra. Para 

esta reunião, o Representante da Administração (RA) da Organização preparava uma 

pauta com os assuntos a serem cobertos na reunião e municiava a Alta Administração 

com relatórios fundamentados nos resultados dos indicadores, programas ambientais, 

auditorias e não-conformidades relacionados ao SGA. Os problemas que cuja a solução 

estivesse fora do limite de competência dos gerentes abaixo eram encaminhados para a 

Alta administração.  

 



 107 

ÍNDICE 
Pág. 

Capítulo VI - Conclusões e Recomendações 106 

 

 

 



 

 106 

Capítulo VI - Conclusões e Recomendações 

 

O autor buscou integrar, na presente tese, os conhecimentos obtidos em 14 anos de 

experiência no setor de petróleo, relacionados com produção, sistemas informatizados, 

sistemas da qualidade, saúde, segurança, licenciamento e gestão ambiental, para 

desenvolver uma solução para o controle das funções ambientais em serviços de 

engenharia empregando recursos da tecnologia da informação.  

 

O fato de as indústrias de petróleo serem consideradas poderosas, não implica que as 

mesmas estejam invulneráveis às pressões da sociedade. Na verdade, a questão 

ambiental tem representado a maior ameaça sobre o setor petrolífero. No entanto, 

acredita-se que por bastante tempo, a presença forte do setor deverá ser sentida, sendo 

acompanhada da implementação de novos empreendimentos com elevado potencial 

poluidor, porém necessários. Assim a existência de um sistema de gestão ambiental que 

englobe todas as etapas do ciclo de vida dos empreendimentos petrolíferos deve se fazer 

cada vez mais presente. Esta tese procurou apresentar uma solução para a fase de 

construção e montagem dos empreendimentos petrolíferos e penetrou parcialmente na 

fase de projeto. Assim, fica a abertura para que sejam desenvolvidos Sistemas de Gestão 

Ambiental integrados com outros sistemas que dêem uma solução mais completa e 

sistematizada para a fase de projeto, que por ser também uma fase de serviço traz 

consigo um conjunto de variabilidades, que precisam ser tratadas adequadamente. 

 

Apesar de a metodologia apresentada no Capítulo III ter sido aplicada, especificamente, 

a um empreendimento pontual (terminal) e a outro linear (gasoduto), nada impede que a 

sua implementação possa ser aplicada a outros tipos de empreendimentos petrolíferos, 

do setor energético ou da área de transporte. Assim, poderão ser necessários alguns 

ajustes na metodologia, que podem ser feitos através do desenvolvimento de novos 

estudos de casos. 

 

No início da implementação do Sistema de Gestão Ambiental, nos serviços de 

construção e montagem na região Amazônica, houve alguma resistência devido a 

mudanças na forma de executar o trabalho, e por ser um processo novo, não se tinha o 

entendimento se o processo de implementação de um SGA em serviços era factível, e se 

fosse, como ficaria após o término da obra. Durante todo o processo de implementação 
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do SGA, as grandes distâncias envolvidas, o afastamento dos grandes centros e a 

rotatividade do pessoal das Empreiteiras, foi um obstáculo, que precisou ser 

constantemente vencido. 

 

A sensibilização da Alta Administração independente da forma como ela é obtida torna-

se um fator primordial para a implementação do SGA, pois sem ela o processo se torna 

praticamente inviável. Desta forma, o comprometimento das gerências associado com a 

preocupação ambiental pré-existente e o envolvimento do pessoal, tanto de sede quanto 

de obra, possibilitou a implantação do Sistema de Gestão Ambiental, na atividade de 

gerenciamento de empreendimentos na Amazônia, obtendo-se a certificação ISO 14001 

em dezembro de 1998, para construção e montagem de dutos e terminais de 

armazenamento e transferência de óleo e gás na região. Assim, o estudo de caso 

permitiu o ajuste da metodologia e comprovou a sua eficácia na implementação de SGA 

em serviços de engenharia para empreendimentos petrolíferos de dutos e terminais 

terrestres.  

 

Ficou evidente que o maior aspecto durante o projeto era a definição da localização das 

bases e do traçado dos dutos e durante a fase de obra a geração de resíduos. Uma das 

grandes dificuldades iniciais foi convencer a Alta Administração da Organização que a 

fase de construção era tão importante quanto a fase de operação do ponto de vista dos 

cuidados com o meio ambiente. Em função do tempo de construção ser 

significativamente inferior ao tempo de operação e dos impactos potenciais que podem 

ser gerados na operação, serem de maior magnitude, é comum, que as pessoas não 

percebam a importância do SGA na fase de construção e montagem  do 

empreendimento. 

 

No Capítulo IV, que tratou sobre o SIGMA, viu-se que a análise dos sistemas 

informatizados existentes no mercado permitiu concluir que não existia, na época, um 

sistema ideal que atendesse a todas as demandas necessárias. Por isso, é desejável que, 

antes de se optar por uma solução padrão, seja realizada um análise estruturada das 

atividades da Organização, de tal forma, que sejam comparadas as características da 

Organização com as características dos “softwares” existentes no mercado ou a serem 

desenvolvidos. Assim, o porte, a cultura, o suporte técnico, o sistema de rede, entre 
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outras características da Organização devem ser consideradas. Em função dessas 

variáveis, a solução para o controle dos processos pode ser diferente.  

 

Além dos aspectos relativos à capacidade tecnológica da Organização, um destaque 

especial deve ser dado à variável cultura, uma vez que a implementação de sistemas 

informatizados de controle geram resistência na sua aceitação e uso, pois podem revelar 

problemas da Organização e permitem o controle do desempenho das pessoas e dos 

órgãos envolvidos. Este problema costuma ter difícil solução e depende de como a Alta 

Administração lidera seus colaboradores e como ela cobra os resultados relacionados ao 

desempenho ambiental da Organização. 

 

É importante ressaltar, também, que a utilização da tecnologia “WWW” teve um fator 

diferencial em relação a tecnologias que empregam interface convencional cliente-

servidor. Um sistema “WWW” requer, apenas, a instalação de um “browser”, tornando 

desnecessária a instalação e manutenção de outros aplicativos. Além disso, essa 

tecnologia permite a interligação com outros sistemas “WWW” através de “links”. Ou 

seja, é possível integrar ao sistema toda a gama de informações atualmente 

disponibilizada na rede mundial de computadores. Mais ainda, é inegável que, com a 

disseminação da Internet, existe um significativo contingente de usuários já 

familiarizados e treinados nesse ambiente. 

 

Atualmente, o SIGMA é utilizado no serviço de engenharia e está sendo implementado 

em outras atividades. Neste sentido, a customização do sistema pode ser realizada para 

adaptação à novas funções e aos novos sistemas do tipo ERP- Enterprise Resource 

Planning (Gates, 1999), que integram os principais processos da Organização através de 

um único sistema informatizado, como por exemplo o SAP/R3. É desejo do autor que 

sistemas como SIGMA possam ser desenvolvidos ou aperfeiçoados, atendendo ao 

propósito de integração das áreas de conhecimento assemelhadas com a gestão 

ambiental, e possam ser úteis para outras organizações, dentro e fora do setor de 

petróleo, bem como para órgãos ambientais e agências reguladoras. O SIGMA apesar de 

não contemplar todos os requisitos de um sistema completo de gestão ambiental, 

segundo a ISO 14001, representa uma importante ferramenta para auxiliar no controle 

da gestão ambiental das organizações.  
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Uma das oportunidades, que foi percebida na elaboração e aplicação da metodologia, é 

que a forma de se trabalhar com estruturas de SGA de Sede, que detém o conhecimento 

e controle dos processos, com implementação de SGA de Obra pode ser transportada 

para um modelo genérico de estrutura central implementando e controlando o SGA em 

estruturas periféricas. Assim, o fato de o SGA de Obra ser de fácil aplicação, tendo uma 

documentação reduzida e específica, leva ao raciocínio que essa mesma configuração 

sede-obra poderia ser aplicada numa associação de pequenas e médias empresas de um 

mesmo setor produtivo. Para isso seria necessário que uma organização pública ou 

privada representasse a sede e as demais empresas representariam as obras, com a 

vantagem de as empresas serem mais perenes do que as obras. Organizações do tipo do 

SEBRAE, SENAI e empresas de consultoria poderiam exercer o papel da sede. Uma 

grande contribuição de sistemas como o SIGMA é que eles, também, podem ser úteis 

para a gestão ambiental de setores produtivos e não somente empresas. Assim, 

associações de pequenas ou médias empresas poderiam utilizar-se do sistema pela 

Internet para acompanhar seus processo de licenciamento e gestão ambiental reduzindo 

seus custos específicos. 
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METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTAIS 
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1   DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
1.1  QUANDO EFETUAR A AVALIAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTAIS 
 
A identificação dos aspectos e avaliação dos impactos se faz necessária: 

a) Na implantação do Sistema de Gestão Ambiental da Organização;  

b) Sempre que houver alterações dos serviços e nos processos de 
gerenciamento de construção e montagem; 

c) Sempre que houver alterações importantes em qualquer elemento do filtro 
de significância; 

d) Na realização de novos projetos, alterações, modificações de atividades, 
produtos ou serviços. 

 
NOTA: Qualquer pessoa da Organização que identifique a necessidade de realização de 
identificação de aspectos e avaliação de impactos pode comunicá-la ao gerente de seu 
órgão. 
 
1.2  IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO 

MEIO AMBIENTE 
 
A metodologia da Organização para identificação dos Aspectos e Avaliação dos 
Impactos está descrita a seguir: 
 
1.2.1  IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
As atividades desenvolvidas nas obras da Organização devem ser identificadas e as 
respectivas tarefas ou etapas listadas. Para cada atividade, deve ser preenchida uma 
planilha podendo ser utilizado o modelo de planilha do ANEXO A ou similar. 
 
NOTAS: 

1- As principais atividades e suas respectivas tarefas/etapas podem ser identificadas em 
fluxogramas, para facilitar a identificação das mesmas. 

2- Equipamentos e instalações para controle de poluição devem também ser 
considerados. (ex.: Tratamento de efluentes, separador de óleo, disposição de 
resíduos, etc). 

 
1.2.2  IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS 
 
Para cada tarefa/etapa em análise, devem ser identificados e relacionados os aspectos 
ambientais. 
 
Cada aspecto identificado deve ser listado na coluna correspondente da Planilha 
(ANEXO A). 
Cada tarefa ou etapa pode estar relacionada a vários aspectos. 
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Independentemente do número de aspectos levantados, deverá ser preenchida uma 
planilha individual para cada atividade. O ANEXO B fornece uma lista com exemplos 
de aspectos ambientais gerais e específicos que vão auxiliar neste levantamento.  
 
NOTA: É recomendado que a identificação considere todos os aspectos, 
independentemente de existirem mecanismos de controle. 
 
1.2.3  IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS DE MEIO AMBIENTE 
 
Para cada aspecto identificado na etapa anterior, devem ser identificados os seus 
respectivos impactos associados, ou seja, as conseqüências decorrentes dos referidos 
aspectos. Os impactos identificados devem ser assinalados na coluna correspondente da 
Planilha. O ANEXO C apresenta uma lista que poderá ser usada como guia no 
preenchimento da planilha. 
 
1.3  CARACTERIZAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS ASSOCIADOS 
 
O processo de caracterização de aspectos e impactos associados deve ser conduzido 
levando em conta: 
 
1.3.1  SITUAÇÃO OPERACIONAL 
 
Os Aspectos Ambientais podem ocorrer nas seguintes situações: 
 

SITUAÇÃO DEFINIÇÃO EXEMPLO 

Normal (N) 
São aquelas situações que ocorrem 
na rotina das obras e nas operações 
especiais. 

Produção de ruído sonoro 
durante a obra. 
 
Geração de efluente devido a 
realização de teste hidrostático. 

 
 

SITUAÇÃO DEFINIÇÃO EXEMPLO 

Emergência 
(E) 

São aquelas  situações emergenciais 
(acidentes, colapso de estruturas, 
equipamentos ou instalações, falha 
operacional, manifestações da natureza, 
etc.) inerentes à tarefa, que possam 
causar impactos ao meio ambiente.   

Derramamento de óleo devido a 
rompimento no tanque de 
combustível. 

 
A situação relativa a cada aspecto ambiental identificado, deverá ser assinalada na 
coluna correspondente. 
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1.4  AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE 
 
A avaliação dos impactos será feita por meio de uma análise da sua IMPORTÂNCIA. A 
importância é representada pela soma da pontuação referente à SEVERIDADE (S) do 
impacto com a pontuação relativa à FREQUÊNCIA (F) de ocorrência do aspecto, tanto 
para situação normal quanto para de emergência.  
 
Assim temos: 
 
    I = F + S 
 
 
As pontuações da Severidade e da Frequência serão estabelecidas com base nos critérios 
a seguir:  
 
1.4.1  SEVERIDADE 
 
A Severidade (S) representa a magnitude ou a gravidade do impacto, considerando ainda 
a sua abrangência espacial e reversibilidade, podendo ser pontuada conforme critério do 
quadro a seguir: 
 
SEVERIDADE CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

BAIXA 
♦ Impacto de magnitude desprezível/restrito ao 

local de ocorrência/totalmente reversível com 
ações imediatas; 

1 

MÉDIA ♦ Impacto de magnitude considerável, 
reversível com ações mitigadoras; 2 

ALTA 

♦ Impacto de grande magnitude/de grande 
extensão (por exemplo, além dos limites da 
obra)/conseqüências irreversíveis, mesmo 
com ações mitigadoras;  

3 

  
1.4.2  FREQUÊNCIA  
 
No quadro a seguir são apresentados os critérios para pontuação da Frequência (F), 
associada ao aspecto. 
  
 FREQUÊNCIA (F)  
 

FREQUÊNCIA  PONTUAÇÃO EXEMPLO 
BAIXA  

(Improvável de ocorrer) 1 Derramamento de óleo devido à 
rompimento de duto adjacente. 

MÉDIA 
(Provável de ocorrer) 2 Escoamento de óleo para um corpo 

d’água devido à troca de combustível. 
ALTA  

(Esperado que ocorra) 3 Derramamento de óleo na troca de 
combustível. 
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NOTA: As pontuações referentes à Severidade dos impactos e à Frequência de 
ocorrência dos aspectos associados deverão ser assinaladas nas colunas correspondentes 
da Planilha. A Frequência e a Severidade poderão variar em função da localidade, sendo 
importante a análise das circunstâncias por parte das pessoas engajadas pela avaliação. 
 
1.4.3  IMPORTÂNCIA (I) 
  
A pontuação da Importância (I), é definida pela soma dos pontos registrados nas colunas 
Severidade e Frequência. 
 
1.5  ANÁLISE DA SIGNIFICÂNCIA DOS ASPECTOS AMBIENTAIS 
 
Um aspecto é considerado significativo quando pelo menos um dos requisitos do “Filtro 
de Significância” for aplicável.  
 
A análise da significância dos impactos se dá conforme descrição a seguir: 
 
1.5.1  FILTRO DE SIGNIFICÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E OUTROS 
 
O aspecto será considerado significativo quando incidir sobre o aspecto ou impacto 
alguma regulamentação federal, estadual ou municipal, ou se o mesmo estiver 
relacionado a alguma condicionante de licença ambiental, ou algum acordo ou termo de 
compromisso com autoridades/órgãos ambientais, ou se referir a normas ou diretrizes da 
Organização. 

 
Se este filtro for aplicável, indicar na coluna “Requisitos Legais e Outros” a existência 
de regulamento ou legislação e, se possível, o número do documento especificado. 
 
1.5.2  PARTES INTERESSADAS: O aspecto será considerado significativo quando 
houver, associada aos aspectos, demanda registrada de partes interessadas. Por exemplo: 
reclamações da comunidade sobre odores, ou ainda, aspectos considerados significativos 
devido à sua importância regional. 
 
1.5.3  FILTRO DE SIGNIFICÂNCIA DE IMPORTÂNCIA: O aspecto será considerado 
significativo quando a Importância (I) do impacto for igual ou superior a 5. 
 
1.5.4  FILTRO DE SIGNIFICÂNCIA DE SEVERIDADE: O aspecto será considerado 
significativo quando a Severidade (S) do impacto for igual a 3. 
 
1.5.5  FILTRO DE SIGNIFICÂNCIA DE ACUMULAÇÃO/ REPETITIVIDADE 

 
O aspecto será considerado significativo quando o aspecto em análise apresentar 
significância devido à sua múltipla ocorrência, embora na análise individual seja 
considerado não significativo, ou seja, um aspecto não significativo de uma atividade da 
obra, que passa a ser considerado significativo em função de sua ocorrência em todas as 
atividades da mesma obra. 
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Exemplo: Geração de resíduo de madeira insignificante numa frente de obra, mas 
quando for considerada a geração de todas as demais frentes de obra, esta geração passa 
a ser significativa. 
 
NOTA: Os aspectos (e impactos associados) não retidos em um dos “Filtros de 
significância”, serão considerados não significativos, podendo ser registrados na coluna 
“Comentários” da planilha com a expressão “não significativo”. 
 
1.6  GERENCIAMENTO DOS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS 
 
1.6.1  SITUAÇÃO DE REGIME NORMAL 

 
1.6.1.1  Importância igual a 6 (I=6) 
 
Para controle de aspectos (e impactos associados) cuja Importância “I” for igual a 6, 
deverão, necessariamente, ser estabelecidos Objetivos e Metas de meio ambiente que 
represente uma ação concreta para a minimização dos impactos. 
 
1.6.1.2  Importância igual a 5 (I=5) ou Severidade igual a 3 (S=3) 
 
Para os aspectos (e impactos associados), cuja Importância for igual a 5, ou a Severidade 
for igual a 3, deverá ser avaliada a necessidade e/ou oportunidade de se estabelecer 
objetivos e metas ambientais, segundo critério gerencial. 
 
1.6.1.3  Importância menor que 5 (I<5), ou Severidade menor que 3 (S<3) 
 
Para os aspectos aqui enquadrados, deverão ser estabelecidos, no mínimo, controles 
operacionais (ex. diques de contenção, absorventes ou procedimentos) que devem ser 
registrados na coluna “Comentários” da Planilha. 
 
NOTA: O registro da necessidade de Objetivos e metas e também o da necessidade de 
elaboração/revisão de procedimentos operacionais devem ser feitos na coluna 
“Comentários” da Planilha. 
 
1.6.2  SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 
 
1.6.2.1  Importância igual a 6 (I=6) 
  
As situações de emergência cuja Importância for igual a 6, serão consideradas 
“inaceitáveis”, e os processos correspondentes deverão ser paralisados e executadas 
medidas preventivas ou tomadas providências imediatas para redução da importância 
(diminuição da frequência de ocorrência). Tais ações devem ser indicadas na coluna 
“Comentários” da Planilha. Após a realização de tais medidas, os processos em questão 
deverão ser novamente submetidos à identificação de aspectos e avaliação dos impactos 
ambientais para caracterização do risco remanescente. 
 
1.6.2.2  Severidade igual a 3 (S=3) 
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Para aspectos cujos impactos apresentarem Severidade alta (S=3), deverão ser previstas, 
necessariamente, ações/medidas mitigadoras em um Plano de Ação de Emergência 
(PAE). No PAE devem ser descritas as ações corretivas/mitigadoras. 
 
1.6.2.3  Severidade menor que 3 (S<3) 
 
Se a situação puder ser controlada com recursos da própria área, prever ações/medidas 
mitigadoras nos padrões de execução. Poderão ser também incluídos nestes 
procedimentos as práticas preventivas e monitoramento necessários. 
 
Se a situação não puder ser controlada com recursos da própria área, incluir ações/ 
medidas mitigadoras no Plano de Ação de Emergência (PAE). 
 
NOTA: O registro de situações “inaceitáveis” e as providências para redução da 
importância, a necessidade de elaboração/revisão de padrões de execução e também da 
necessidade de elaboração/revisão do Plano de Ação de Emergência podem ser feitos na 
coluna “Comentários” da planilha. 
 
1.7  APROVAÇÃO E CONTROLE DAS PLANILHAS DE LEVANTAMENTO 

DE ASPECTOS E IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE 
 
A autoridade para aprovação das planilhas de levantamento de aspectos e impactos é do 
Representante da Administração da Organização ou do Órgão responsável pela 
atividade. O controle das versões das planilhas poderá ser feito através do número ou 
código da revisão e pela data da aprovação da planilha.  
 
 
7   ANEXOS 
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ANEXO A 
 

MODELO DE PLANILHA DE LEVANTAMENTO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE. 
 

 
 

EMPREENDIMENTO APROVADO POR: DATA FOLHA ATIVIDADE 

IDENTIFICAÇÃO EXAME SIGNIFICÂNCIA 

SE
V

E
R

ID
A

D
E

 

FR
E

Q
Ü

Ê
N

C
IA

 

IM
PO

R
T

Â
N

C
IA

 

E T A P A   
o u  

T A R E F A  
A S P E C T O  I M P A C T O  

SI
T

U
A

Ç
Ã

O
 

S F S+F 

R
E

Q
U
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IT
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S 

L
E

G
A
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 E

 
O

U
T

R
O

S 

PA
R

T
E

S  
IN

T
E

R
E

SS
A

D
A

S  
A

C
U

M
U

L
A

Ç
Ã

O
/ 

R
E

PE
T

IT
IV

ID
A

D
E

 

I ≥  5  
ou 

S = 3 

C O M E N T Á R I O S  
( c o n t r o l e  

o p e r a c i o n a l )  
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ANEXO B 
 

EXEMPLOS DE ASPECTOS AMBIENTAS GERAIS E ESPECÍFICOS DE 
OBRA 

 

GERAIS ESPECÍFICOS 
Geração de efluentes líquidos 
 
 
 
 
 
 
 

Águas servidas 
Chorume 
Efluentes orgânicos oleosos /hidrocarboretos 
Efluente orgânicos 
Efluente inorgânico 
Efluentes de lavanderia 
Efluentes com produtos de revelação de filmes 
Derrame de óleo 
Derrame de solventes 
Derrame de verniz 
Derrame de revestimento 
Descarte de óleo 
Vazamento de combustível 
Vazamento de óleo 
Vazamento/queda de carga transportada 

Emissões atmosféricos de gases 
 
 
 
 

Emissão de Particulados 
Fumaça 
Fumos metálicos 
Gases tóxicos 
Gases explosivos 
Vazamento de Acetileno 

Geração de resíduos sólidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aparas de tubo 
Descarte de estopas 
Descarte de baterias/pilhas 
Descarte de vegetação 
Descarte de raízes 
Discos de escova rotativa 
Disposição de resíduos 
Escória de solda 
Eletrodos 
Latas de eletrodo 
Lã de vidro 
Papel filtro embebido 
Resíduos de embalagens 
Resíduos de lixa 
Resíduos de revestimento 
Resíduos perigosos 
Resíduos de concreto 
Resíduos de varetas 
Resíduos de Tigs 
Resíduos de filmes 
Resíduos de ferragens 
Resíduos hospitalares 
Resíduos de papel/papelão, plástico, vidros, borrachas, madeiras 
Resíduos de tintas 
Resíduos de saco de nylon com palha de arroz 
Restos de obra 
Lâmpadas usadas 
Resíduos oleosos (inclui trapos, luvas, limalhas, chapas) 
Sacos de cimento 
Sucatas metálicas 
Vidro de máscara de solda 
Restos de alimentos 
Geração de resíduos de materiais explosivos 

Geração de ruído Geração de ruído por explosivos 
Geração de ruído por máquinas  

Emissão de radiação Emissão de radiações ionizantes 

Consumo de recursos naturais e 
Energéticos 
 

Consumo de água 
Consumo de combustíveis 
Consumo de recursos vegetais(madeira , carvão) 
Consumo de energia elétrica 

Risco de incêndio/explosão Curto circuito ou centelhas elétricas 
Escapamento de gases combustíveis 
Pontas de cigarros acessos 
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ANEXO C 
 

EXEMPLOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
 
1- Danos à fauna 
 
2- Incômodo à vizinhança 
 
3- Assoreamento de cursos d’água 
 
4- Poluição do solo  
 
5- Poluição da água 
 
6- Poluição atmosférica 
 
7- Poluição sonora 
 
8- Danos à flora 
 
9- Modificação de cursos d’água 
 
10- Erosão 
 
11- Laterização do solo 
 
12- Perda de biodiversidade 
 
13- Dano a sítio arqueológico 
 
14- Modificação de relevo 
 
15- Contaminação por radiação 
 
16- Contaminação do lençol freático 
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ANEXO 2 
 
 
 

METODOLOGIA PARA LEVANTAMENTO DE REQUISITOS LEGAIS E 
OUTROS 



 2 

 
1  DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
1.1  IDENTIFICAÇÃO E ACESSO A LEGISLAÇÃO E DEMAIS REQUISITOS 
 
Para cada empreendimento é realizado um levantamento da legislação e demais 
requisitos aplicáveis levando-se em conta a sua localização geográfica e os aspectos 
ambientais associados ao tipo de atividade de construção e montagem. 
 
1.1.1 IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DOS REQUISITOS 
 
A identificação da legislação ou do instrumento que gera o requisito é feita pela sede da 
Organização através de pesquisas podendo ser utilizadas as seguintes fontes de 
informação: 

- Sistema informatizados comerciais; 

- Banco de Dados de cadastro dos regulamentos e requisitos aplicáveis. Neste 
tipo de sistema podem ser realizadas buscas por data, palavra-chave, tipo de 
documento, número, órgão emissor de forma a identificar os novos 
instrumentos legais ou alterações na legislação ambiental aplicáveis aos 
aspectos ambientais; 

- Comunicações internas vindas do departamento Jurídico ou de Documentação 
da Organização; 

- Planilhas e/ou estudos ambientais com o levantamento da legislação realizados 
em outros empreendimentos; 

- Diário Oficial ou escritórios de Direito; 

- Licenças ambientais e seus respectivos requisitos emitidos pelos órgãos 
ambientais; 

- Normas técnicas internas ou de entidades nacionais/internacionais. 
 
1.1.2  IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 
 
De posse das informações coletadas nas fontes acima, a Organização identifica, para 
cada documento de origem legal ou de outras origens, as obrigações geradas 
relacionadas aos aspectos ambientais. O próximo passo consiste em preencher uma de 
planilha ou banco de dados com as informações relevantes do documento selecionado 
como aplicável e definir quais os requisitos ambientais que podem ser traduzidos em 
obrigações ou proibições. O ANEXO A apresenta um modelo de estrutura para 
cadastramento das informações. A partir do cadastro poderão ser emitidos relatórios 
contendo listas mestras ou informações configuradas a partir dos dados existentes. 
 
O cadastro com o levantamento dos requisitos legais e outros requisitos poderão conter 
as seguintes informações:  
 

• número seqüencial do documento; 
• origem do documento (federal, estadual ou municipal); 
• código ou número do documento; 
• tema; 
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• sumário ou ementa do documento com itens ou artigos relacionados; 
• requisitos, obrigações, proibições, parâmetros e limites; 
• aspectos ambientais relacionados; 
• atividades ou áreas. 

 
1.2  ATUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS LEGAIS E DEMAIS REQUISITOS 
 
A periodicidade recomendada para atualização dos requisitos legais é mensal através de 
pesquisa as fontes de informação. Quanto aos outros requisitos, estes devem gerar 
atualizações conforme forem sendo disponibilizados pelas fontes ou pesquisados no 
mínimo semestralmente. 
 
Os requisitos ambientais, aplicáveis de uma maneira geral, devem ser repassados para 
os órgãos da organização através de comunicação interna. No caso de ser acrescentado 
algum requisito novo ou alteração dos antigos a comunicação deve ser refeita 
evidenciando as mudanças. 
 
Os requisitos legais específicos para cada empreendimento devem ser monitorados 
através da verificação do atendimento ou cumprimento do requisito especificado. 
 
2   REGISTRO  
 
Os bancos de dados, relatórios, comunicações internas e regulamentos compõem os 
possíveis registros que deverão ser mantidos e descartados conforme utilidade e 
procedimento estabelecido pela Organização. 
 
3   ANEXOS 
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ANEXO A 
 

CADASTRO DOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS AMBIENTAIS 
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ANEXO 3 
 
 

METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES 



 2 

 
1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  
 
1.1   ESTABELECIMENTO DE AÇÕES 
 
1.1.1   IDENTIFICAÇÃO DA NÃO-CONFORMIDADE 
 
A identificação de uma não-conformidade pode ocorrer em circunstâncias normais, 
auditorias, inspeções, emergências, simulados ou reclamações de partes interessadas 
entre outras. Em certos casos, a identificação da não-conformidade potencial ou real 
pode ser feita pela tendência ou descontrole de um parâmetro sob observação. Quando 
aplicável, deverão ser relatados os impactos e os prejuízos relacionados. Para evitar que 
uma situação estranha seja considerada erroneamente uma não-conformidade é 
importante avaliar qual o requisito ou parâmetro legal que a estabelece. 
 
1.1.2   DISPOSIÇÃO OU CORREÇÃO 
 
Devem ser providenciadas todas as medidas e ações possíveis para reduzir ou remediar 
os efeitos reais ou potenciais de uma não-conformidade. Normalmente, estas ações são 
aplicadas no local de forma simples e imediata. Nos casos em que a não-conformidade 
estiver associada a uma circunstância de emergência poderá ser acionado o Plano de 
Ação de Emergência a fim de controlar e minimizar os impactos adversos. 
 
1.1.3   ABERTURA DA NÃO-CONFORMIDADE 
 
Uma vez verificada a não-conformidade a mesma deve ser registrada, podendo ser 
utilizado o formulário do ANEXO A como modelo. 
 
1.1.4   IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS PROVÁVEIS E BÁSICAS 
 
1.1.4.2 A identificação das causas prováveis deverá ser realizada pelas pessoas 
envolvidas no processo que gerou a não-conformidade, pela assessoria de meio 
ambiente ou outras pessoas que possam contribuir com sua experiência. É recomendada 
a aplicação da metodologia descrita no ANEXO A ou outra metodologia equivalente. 
Com base no levantamento das causas prováveis,  a pessoa ou grupo elegerá as causas 
básicas da não-conformidade e definirá as ações preventivas/corretivas a serem 
implementadas. 
 
1.1.4.1 A(s) causa(s) básica(s) da(s) Não-Conformidade deverá ser pesquisada de modo 
a garantir que a mesma seja identificada com clareza e as medidas a serem tomadas 
propiciem a solução efetiva do problema.  
 
1.1.5   AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS 
 
Sendo identificada a provável causa, ações corretivas ou preventivas deverão ser 
implementadas avaliando-se a sua eficácia através da não reincidência da não-
conformidade num período de tempo adequado. Caso as ações corretivas forem eficazes, 
a não-conformidade deve ser fechada. Caso contrário, as possíveis causas devem ser 
reavaliadas definido-se novas ações que devem ser implementadas e avaliadas. Uma vez 
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as ações corretivas ou preventivas sendo consideradas efetivas, podem ser revistos os 
procedimentos e/ou ser providenciado treinamento na atividade. 
 
Os registros e demais documentos relacionados às ações corretivas ou preventivas não 
implementadas e não-conformidades não resolvidas, devem estar disponíveis para a 
realização das reuniões de Análise Crítica pela Administração. 
 
1.1.6  REGISTRO E COMUNICAÇÃO 
 
As observações importantes feitas durante o acompanhamento das ações deverão estar 
registradas no Relatório de Não-Conformidade Ambiental (ANEXO B) e o fechamento 
do relatório deve ser formalizado. Como exemplo de tipos de observações podemos 
citar: justificativas de atrasos ou ineficácia e criticidades.  
 
1.2  PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DE NÃO-CONFORMIDADE 
AMBIENTAL - RNCA 
 
Cabeçalho: na última coluna, colocar o número do Relatório de Não-Conformidade 
Ambiental (RNCA) e sua data de abertura; o número deve ser expresso na forma 
"SIGLA DO ÓRGÃO / NNNN / AA", onde "NNNN" é o número seqüencial, 
controlado pelo órgão responsável e AA são os dois últimos algarismos do ano. 
 
Campo 1: assinalar o tipo da não-conformidade (NC) no respectivo quadrículo (real ou 
potencial). 
 
Campo 2: assinalar o quadrículo referente à circunstância em que a NC foi identificada; 
circunstância normal está relacionada às atividades rotineiras e obras especiais. 
 
Campos 3, 4 e 5: especificar o órgão responsável, a área ou atividade e a empresa 
contratada, quando aplicável. 
 
Campo 6 e 7: descrever de forma resumida a NC, podendo incluir informações que 
identifiquem: processo, equipamento, produto, o local onde a NC foi identificada e a 
data de ocorrência. 
 
Campo 8: descrever as medidas / ações imediatas que foram executadas para reduzir / 
corrigir provisoriamente os efeitos da NC. 
 
Campo 9: especificar a(s) possível (eis) causa(s) identificada(s) da NC. 
 
Campo 10: registrar os dados disponíveis sobre a pessoa que observou e informou a 
comunicação da NC tais como: nome , endereço, telefone, ramal, e-mail, entidade e 
identificação do documento de origem (quando aplicável). 
 
Campo 11: descrever eventuais impactos que tenham ocorrido e, se possível, os 
prejuízos relacionados a tais impactos. 
 



 4 

Campo 12: registrar requisitos legais e outros requisitos aplicáveis ao caso, tais como: 
dispositivos legais, itens da NBR ISO 14001, requisitos corporativos, itens de outras 
normas técnicas, rotinas, itens de procedimentos gerais e específicos.  
 
Campo 13: citar eventuais partes interessadas afetadas pela NC, tais como: empregados 
de empresas adjacentes, pessoas físicas ou jurídicas que tenham apresentado alguma 
reclamação, órgão governamentais e/ou de fiscalização ambiental, clientes. 
 
Campo 14: registrar todas as ações consensadas, assinalar o tipo (preventiva ou 
corretiva) no quadrículo; registrar os respectivos responsáveis, os prazos previstos e 
reais para início e término de cada ação, e a verificação da eficácia de cada ação. 
 
Campo 15: aprovação formal das ações a executar, quando aplicável. 
 
Campo 16: comentários de uma maneira geral sobre as ações, tais como: conclusões, 
sugestões e outras informações relevantes.  
 
Campo 17: encerramento formal do Relatório de Não-Conformidade Ambiental será 
feito pelo órgão responsável e quando for o acaso, em conjunto com a assessoria de 
meio ambiente do órgão. 
 
1.3  ACOMPANHAMENTO E REGISTRO 
 
Na última semana de cada mês, a assessoria de meio ambiente acompanha a 
implantação das ações nas áreas envolvidas, verificando a evolução das ações propostas 
em cada RNCA e, se necessário, toma todas as medidas possíveis a seu nível de 
competência objetivando eliminação de eventuais obstáculos e minimização de atrasos 
no cronograma. O registro desse acompanhamento é feito no relatório "Registro de 
Ações Preventivas e Ações Corretivas" (ANEXO C).  
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ANEXO A 
 

ROTEIRO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAUSAS DE NÃO-
CONFORMIDADES 

 
Para a pesquisa das causas de uma Não-Conformidade, deve-se  seguir o seguinte roteiro 
de análise, baseada na metodologia do diagrama de Ishikawa. 
 
 
1) Analisar a influência do meio físico 
 
Verificar se as condições ambientais e instalações contribuem para a ocorrência da não-
conformidade. 
 
2) Analisar a influência da mão-de-obra 
 
Verificar se a causa da não-conformidade pode estar relacionada com a mão-de-obra, 
tais como: falhas de operação, falta ou deficiência de treinamento, conscientização, etc. 
 
3) Analisar a influência das máquinas e equipamentos envolvidos 
 
Verificar se a não-conformidade está relacionada com falhas de equipamentos e 
máquinas, ou sistemas inadequados, etc. 
 
4) Analisar a influência dos métodos utilizados 
 
Verificar se a não-conformidade está relacionada com os métodos utilizados tais como 
procedimentos inadequados, deficientes ou inexistentes. 
 
5) Analisar o material utilizado 
 
Verificar se o problema está relacionado com desvios de especificação ou deficiência 
dos materiais utilizados e/ou serviços executados. 
 
6) Analisar se os meios de medição são adequadas 
 
Verificar se a causa da não-conformidade está relacionada com desvios dos Sistemas de 
medição tais como equipamentos não calibrados, não adequados ao uso, ou com 
problemas de manutenção. 
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ANEXO A (continuação) 
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ANEXO B 
RELATÓRIO DE NÃO-CONFORMIDADE AMBIENTAL 

 
 

  
 

 
RELATÓRIO DE NÃO-CONFORMIDADE AMBIENTAL  

 

 
NUM.______/____/______ 
 
DATA         /    /       .         
 

 

1-Tipo:    Real Potencial  2-Circunstância: Normal Auditoria Reclamações de Parte Interessada Emergência Inspeção 
3- Órgão responsável:  4-Atividade:  5-Contratada:  
6-Descrição da NC /  Localização:  
 

7- Data da ocorrência: 
 

8-Disposição:.  
9- Causa(s):.  
10- Dados do Informante (nome , endereço, telefone, ramal, e-mail, entidade e número do documento de origem): 
 
11- Impacto(s) / Prejuízo(s):  
12- Legislação / Requisitos Aplicáveis:  
13- Partes Interessadas:  
14- AÇÕES IMPLEMENTADAS     Preventivas   Corretivas Responsável Início 

Previsto Início Real Fim Previsto Fim real Eficaz? 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

15-Comentários sobre a implementação / eficácia das ações; conclusões; recomendações (use o verso): 
 
 
16- Concordamos com a implementação e acompanhamento das ações propostas 
 
Órgão:                                    e/ou ASSESSOR:                                           Data:                    

17- Constatamos a eficácia das ações e consideramos eliminada a não 
conformidade 
 
Órgão:                                    e/ou ASSESSOR:                                           Data: 
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ANEXO C 

 
REGISTRO DE AÇÕES PREVENTIVAS E AÇÕES CORRETIVAS 

 
 

  
 

REGISTRO DE AÇÕES PREVENTIVAS E AÇÕES CORRETIVAS 
 

 
 

ÁREA / Unidade 
 

Nº RNCA Início 
Previsto 

Fim 
Previsto 

Início 
Real Fim Real Observações 

       
       
       
       
       
       
       

 
Preparado por: Registro Visto Data: 
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ANEXO 4 
 
 
 

PROTOCOLO DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA  



2 

 

 

1  PLANEJAMENTO DA AUDITORIA  
 

1.1  CRONOGRAMA DE AUDITORIA 
 

 A Organização pode definir um Coordenador de Auditorias que pode acumular função 

de coordenação dos demais tipos de auditorias não ambientais. O Coordenador define o 

Auditor Líder, a data a ser realizada em comum acordo com o órgão a ser auditado. O 

Auditor Líder define a equipe que vai se liderada por ele. O auditado estabelece os 

facilitadores que darão apoio à equipe de auditoria e estabelecerá os contatos com a 

equipe auditora. O ANEXO A apresenta um fluxograma das etapas que serão 

percorridas. 

 

1.2  ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
 

A documentação necessária deverá ser entregue à equipe auditora, sendo analisada na 

reunião preparatória e utilizada como guia ou diretriz para a execução da Auditoria 

Ambiental. A critério da equipe de auditoria a seguinte documentação poderá ser 

solicitada entre outras: 

a) Estudos de Impacto Ambiental; 

b) Diretriz Contratual de Meio Ambiente; 

c) Planos, procedimentos e rotinas da construtora e da fiscalização; 

d) Relatórios de Auditorias Ambientais anteriores (caso existam); 

e) Relatórios de Inspeção Interna anteriores do órgão a ser auditado; 

f) Licenças Ambientais; 

g) Listas de Verificação aplicadas anteriormente; 

h) Plantas e memoriais descritivos da obra; 

i) Publicações de Licenças Ambientais. 

 

1.3  ELABORAÇÃO DO PLANO DE AUDITORIA 
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O Auditor Líder agenda e realiza uma reunião preparatória com a Equipe de Auditoria 

definindo o Plano de Auditoria (ANEXOS B). Os seguintes tópicos poderão ser 

abordados:  

a) Definir os objetivos e o escopo da auditoria; 

b) Discutir e avaliar o conteúdo dos atuais Relatórios de Inspeção Ambiental do 

órgão a ser auditado e a documentação complementar pertinente (EIA, 

Licenças, Lista de Verificação, Diretrizes Contratuais de Meio Ambiente, 

Planos, Procedimentos, etc.); 

c) Adaptar a Lista de Verificação genérica aplicável, às condições específicas 

da auditoria ambiental a ser realizada; 

d) Acertar a logística de viagem (vôo, hotel, centro de custos, etc.) e outras 

providências administrativas pertinentes; 

e) Definir datas, horários, locais de visita, auditores adicionais, contatos, 

requisitos da norma e áreas ou atividades a serem auditadas. 

f) Consolidar o Plano da Auditoria Ambiental; 

 

2  EXECUÇÃO DA AUDITORIA  
 

2.1 - REUNIÃO INICIAL 
 

2.1.1  Na reunião inicial, o Auditor Líder apresenta a Equipe de Auditoria ao pessoal do 

órgão a ser auditado. 

 

2.1.2  Na reunião inicial, o Auditor Líder conduz a abertura e procura abordar os 

seguintes assuntos: 

a) Apresentação da equipe de auditores; 

b) Apresentação dos demais participantes da reunião; 

c) Objetivos e escopo da auditoria ambiental; 

d) Apresentação e confirmação do Plano de Auditoria; 
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e) Informe que os resultados da Auditoria Ambiental serão apresentados pela 

equipe de auditoria ao órgão na reunião final, e que, a critério da Fiscalização 

da Obra, terá ou não a participação da(s) empresa(s) Contratada(s) ou 

empreiteira(s); 

f) Solicitação de uma sala de apoio para ficar à disposição da equipe de 

auditoria servindo de base para o desenvolvimento dos trabalhos; 

g) Agendamento preliminar da reunião final e seus participantes. 

 

2.1.3  A reunião inicial é breve, não sendo necessária a elaboração de ata. 

 

2.2  EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE AVALIAÇÃO 
 

2.2.1  As verificações, durante a auditoria ambiental, podem ser executadas de acordo 

com a Lista de Verificação, adaptada ao contexto da auditoria, sem contudo se restringir 

às questões da mesma. Diretrizes Contratuais, Normas, Licenças e outros documentos já 

citados também podem ser considerados. 

 

2.2.2  Cada auditor segue seu plano diário de auditoria, acompanhado sempre que 

possível, pelo facilitador da auditoria ou representante do órgão a ser auditado. É 

recomendável iniciar os contatos com os níveis hierárquicos superiores. A cada novo 

contato, um dos auditores deve informar os objetivos e o escopo da Auditoria Ambiental 

às pessoas contatadas. 

 

2.2.3  Os auditores realizam suas observações com base nas evidências objetivas de 

auditoria. As evidências objetivas de auditoria podem ser coletadas através de 

entrevistas, exame de documentos e observação das atividades ou condições de trabalho 

nas áreas de interesse. Indícios relevantes, sugerindo não-conformidades, são anotados 

mesmo não constando da Lista de Verificação (ANEXOS C, D, E, F e G). Informações 

obtidas através de entrevistas são comprovadas através de informações de outras fontes 

independentes, tais como: observação física, medições e registros. 

 

2.2.4  Os auditores não interferem ou determinam a paralisação de qualquer trabalho em 

execução. Sua função é registrar e relatar fatos. Caso o auditor identifique uma situação 
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que represente um risco imediato às pessoas ou ao meio ambiente, deve ser solicitada 

uma tomada de ação imediata. 

 

2.2.5  Os auditores identificam as conformidades e não-conformidades que vão 

contribuir efetivamente para a retroalimentação do Sistema de Gestão Ambiental 

informando-as simultaneamente ao auditado, com o objetivo de buscar o entendimento e 

a concordância deste e antecipação de providências e ou ações corretivas. 

 

 

2.2.6 - O Auditor Líder convoca uma breve reunião da equipe, no final do dia, para 

avaliar o progresso dos trabalhos e ajustar o cronograma de execução da auditoria. 

 

2.2.7  Os auditores devem manter em seu poder as anotações feitas durante as 

auditorias, para utilizá-las como fonte de informações e referência para eventuais 

esclarecimentos que se fizerem necessários após a auditoria. 

 

2.3 - RELATÓRIO DE AUDITORIA  
 

2.3.1  Ao registrar ou comentar uma não-conformidade, o comentário deve se restringir 

ao fato e não às pessoas envolvidas ou suas atitudes. 

 

2.3.2  A proposição de ações corretivas não é de responsabilidade da equipe de 

auditoria, sendo realizada pelo Gerente do Órgão auditado ou pessoa designada por este, 

em conjunto com a empreiteira ou contratada, quando aplicável. 

 

2.3.3  O relatório da Auditoria Ambiental deve ser encaminhado ao chefe do Órgão 

auditado, preferencialmente, no último dia de auditoria e ao Coordenador de Auditoria 

Ambiental, no prazo recomendado estabelecido pela Organização, após a conclusão da 

auditoria. O relatório de auditoria poderá ser composto pelas seguintes documentos 

devidamente preenchidas: 

a) Plano de Auditoria; 

b) Sumário; 
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c) Lista de Verificação; 

d) Folha de Comentários; 

e) Relatórios de Não-Conformidade. 

 

2.3.4  A Lista de Verificação tem o campo “RESULTADO” preenchido de acordo com 

os seguintes códigos: 

S  - SATISFATÓRIO - aplicável aos itens cuja situação satisfaz plenamente 

aos requisitos do Sistema de Gestão Ambiental - SGA pelo Órgão que está 

sendo auditado; 

NC  - NÃO CONFORME - aplicável aos itens não-conformes; 

O  - OBSERVAÇÃO - refere-se ao item que apesar de estar satisfatório no 

momento pode facilmente se tornar uma não-conformidade; 

NA  - NÃO APLICÁVEL - refere-se a itens não aplicáveis ao contexto da 

auditoria; 

NI - NÃO INSPECIONADO - itens não avaliados por algum motivo. 

 

2.3.5  Todo item pode ser acompanhado de um comentário esclarecendo a ocorrência. 

Estes comentários devem ser identificados (numerados) no campo “COMENTÁRIOS” 

dos relatórios e detalhados nas folhas de comentários; 

 

2.3.6  Todo item NÃO INSPECIONADO (NI) ou NÃO APLICÁVEL (NA) é 

recomendado que seja acompanhado de um comentário; 

 

2.3.7  Todo item SATISFATÓRIO (S), poderá estar sujeito a comentário, se julgado 

conveniente, para registrar algum destaque seja por um bom desempenho ou por alguma 

necessidade de melhoria. Caso o item apresente uma tendência para se tornar não-

conforme, deve ser atribuído o código OBSERVAÇÃO (O); 

 

2.3.8  A(s) NÃO-CONFORMIDADE(S) encontrada(s) na Auditoria deve(m) ser 

detalhada(s) e identificada(s) através do Relatório de Não-Conformidades; 
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2.3.9  Cada membro da equipe deve comentar com o Auditor Líder as não-

conformidades encontradas, principalmente as mais polemicas e o Auditor Líder deve 

solicitar as impressões gerais dos demais auditores para auxiliar a análise do estágio de 

implantação do Sistema de Gestão Ambiental; 

 

2.3.10  O Relatório de Auditoria pode conter um sumário relatando a situação global do 

sistema de gestão ambiental no órgão auditado; 

 

2.3.11  O Relatório de Auditoria deve apresentar o número e o total de páginas em cada 

página; 

 

2.3.12  Deve ser verificado se a numeração dos comentários e não-conformidades estão 

coerentes com os Relatórios; 

 

2.3.13  Os comentários do Relatório de Auditoria poderão abordar: 

a) Aspectos positivos, aspectos à melhorar ou possíveis sugestões quanto as 

sistemáticas aplicadas; 

b) Atendimento às exigências contidas nas Licenças Ambientais; 

c) Atendimento à legislação ambiental; 

d) Atendimento aos requisitos descritos no EIA/RIMA/AR; 

e) Atendimento aos requisitos da NBR ISO 14001; 

f) Outros. 

 

2.3.14  Antes do início da reunião final é recomendado que seja entregue cópia do 

relatório ao órgão auditado. 

 

2.4  RELATÓRIO DE NÃO-CONFORMIDADE 
 

Para cada não-conformidade identificada pela auditoria deve ser aberto, pelo órgão 

auditado, um Relatório de Não-Conformidade (ANEXO H). 

 

2.5  REUNIÃO FINAL 
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2.5.1  Antes da reunião final o representante do órgão auditado decidirá sobre a 

participação ou não das contratadas ou empreiteiras na reunião final. 

 

2.5.2  A reunião final é aberta pelo chefe do Órgão auditado e é conduzida pelo Auditor 

Líder. Recomenda-se a participação das seguintes pessoas na reunião final: 

a) Chefe do Órgão auditado ou seu representante 

b) Gerente(s) e Fiscal(ais) do(s) Contrato(s); 

c) A Equipe de Auditoria Ambiental; 

d) Facilitador da Auditoria; 

e) Representante de Meio Ambiente do Órgão auditado; 

f) Gerente(s) da(s) Contratada(s) ou empreiteira(s); 

g) Representante(s) Ambiental(ais) da(s) Contratada(s) ou empreiteira(s); 

 

2.5.3  A finalidade da reunião final é apresentar os resultados da auditoria ambiental, 

registrados no relatório final da Auditoria Ambiental. Nesta reunião, o Auditor Líder 

pode abordar os seguintes pontos: 

a) Agradecimento à hospitalidade e oportunidade de convívio; 

b) Leitura do sumário do relatório de auditoria; 

c) Entrega de cópia do Relatório de Auditoria ao gerente do órgão auditado; 

d) Apresentação das não–conformidades e observações da equipe auditora, 

abrindo espaço para eventuais debates a cerca dos resultados encontrados. 

e) Informa que o acompanhamento das ações corretivas e disposições propostas 

são de responsabilidade do órgão auditado, podendo ser objeto de auditorias 

futuras de acompanhamento. 

f) Informa ao órgão auditado a necessidade de elaborar propostas de ações 

corretivas com seus respectivos prazos e responsáveis pela implementação 

das ações, através do(s) Relatório(s) de Não-Conformidade(s); 
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g) Solicita que o órgão auditado mantenha a Coordenação do Programa 

informada das ações/disposições e prazos propostos; 

h) Coloca os recursos da Organização à disposição do Órgão auditado para 

assessorá-lo na análise das ações corretivas e disposições propostas pela 

fiscalização ou pela contratada, bem como pela verificação de sua eficácia.  

 

2.5.4  A reunião final poderá ser registrada em ata a critério do órgão auditado e do 

Auditor Líder; 

 

2.6 - AÇÕES PÓS-AUDITORIA  
 

2.6.1  Os auditores ambientais entregam o formulário de Avaliação pelo Auditor e 

Custos preenchidos ao Auditor Líder, que por sua vez o repassa ao Coordenador do 

Programa de Auditorias Ambientais para a composição dos indicadores do Programa 

Anual de Auditorias Ambientais da Organização. 

  

2.6.2  Com exceção do Auditor Líder, o trabalho dos demais membros da equipe de 

Auditoria Ambiental encerra-se com a entrega dos formulários de avaliação e custos, 

não devendo restar nenhuma tarefa quando do retorno às suas atividades habituais. 

 

2.6.3  Quando do retorno da auditoria, o Auditor Líder deve enviar o Relatório de 

Auditoria para a coordenação de auditorias ambientais, cessando assim suas atividades. 

 

2.7  AVALIAÇÃO DA AUDITORIA  
 

Para avaliar a eficácia do processo poderão ser utilizados, anualmente, os 4 (quatro) 

indicadores abaixo: 

a) Percentual de não-conformidades resolvidas pelo total de não-conformidades 

encontradas; 

b) Percentual de não-conformidades críticas pelo total de não-conformidades 

encontradas; 

c) Custo da Auditoria (ANEXO I); 
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d) Nota de 0 a 10 para a satisfação dos auditados. 

 

NOTA: Entende-se por “não-conformidade crítica” aquela que fere a legislação 

ambiental ou pode resultar em acidentes graves. A não-conformidade  crítica também 

pode ser denominada de “não-conformidade maior”. 

 

2.8 - REGISTROS 
 

O registro da auditoria consiste no relatório de auditoria que deverá ser mantido no 

órgão auditado e uma cópia na sede da Organização, servindo como evidências para 

futuras auditorias ambientais. O relatório de auditoria poderá ser composto pelo 

agrupamento dos ANEXOS B, C, D ou E ou F, G, H e I preenchidos. 

 

2.9 - ACOMPANHAMENTO  
 

Em função dos resultados da auditoria e da criticidade das não-conformidades 

identificadas é realizado pela Organização ou através de auditoria específica um 

acompanhamento periódico das ações corretivas implementadas junto aos órgãos ou 

Empreendimentos/Coordenadorias da Obra. 
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ANEXO A  
FLUXOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AUDITORIA AMBIENTAL 

 

Fase: Planejamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORAÇÃO DO PLANO DE AUDITORIA 
• Agendar reunião preparatória  

Por: Auditor Líder 
Prazo recomendado: 30 dias antes da Auditoria  

• Preparar Plano de Auditoria 
Por: Auditor Líder/Equipe de Auditores 
Prazo recomendado: 20 dias antes da Auditoria  

• Envio do Plano de Auditoria ao órgão auditado 
Por: Auditor Líder/Equipe de Auditores 
Prazo Recomendado: 15 dias antes da Auditoria  

CRONOGRAMA 

• Agendar a Auditoria Ambiental 

Por: Coordenador do Programa 

Prazo recomendado: 60 dias antes da Auditoria  

DEFINIÇÃO DA EQUIPE ENVOLVIDA 
• Definir Auditor Líder 

    Por: Coordenador do Programa  
Prazo recomendado: 45 dias antes da Auditoria  

• Indicar Facilitador do Órgão a ser auditado  
Por: Órgão a ser auditado 
Prazo recomendado: 45 dias antes da Auditoria  

• Formar Equipe de Auditoria 
    Por: Auditor Líder 

Prazo recomendado: 30 dias antes da Auditoria  

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
• Enviar Documentação para o Coordenador do Programa 

Por: Facilitador da Auditoria 
Prazo recomendado: 35 dias antes da Auditoria  

• Enviar Documentação para o Auditor Líder 
Por: Coordenador do Programa  
Prazo recomendado: 30 dias antes da Auditoria  

1 



 

ANEXO A (Continuação) 
 

FLUXOGRAMA DE EXECUÇÃO DA AUDITORIA AMBIENTAL  
 

 

Fase: Execução  
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REUNIÃO INICIAL 
• Agendar e convocar a reunião inicial 

Por: Chefe do Órgão a ser auditado e Auditor Líder 
Prazo recomendado: 15 dias antes da Auditoria  

• Apresentar o Plano de Auditoria 
Por: Auditor Líder 
Prazo recomendado: Primeiro dia da Auditoria  

EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE AVALIAÇÃO 
• Avaliar o SGA no Órgão / Empreendimento 

Por: Equipe Auditora 
Prazo recomendado: Período previsto 

REUNIÃO FINAL 
• Coordenar a realização da Reunião Final e entregar cópia do relatório ao chefe 

do órgão auditado 
Por: Auditor Líder 
Prazo recomendado: Último dia da Auditoria  

RELATÓRIOS  
• Elaborar os Relatórios de Auditoria e Não-Conformidades 

Por: Auditor Líder 
Prazo recomendado: Último dia da Auditoria 

 

 
Fase: Pós Auditoria
 

 

 

 

 

AÇÕES PÓS AUDITORIA 
• Remeter ao coordenador formulário de Avaliação e Custos 

Por: Auditor Líder 
Prazo recomendado: 7 dias após a Auditoria 

• Remeter Relatórios de Auditoria e Não-Conformidades à Coordenação 
Por: Auditor Líder 
Prazo recomendado: 7 dias após a Auditoria 

o 
 Fase: Acompanhament
12 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AUDITORIA 
• Acompanhar o tratamento das não-conformidades  

Por: Coordenador do Programa 
Prazo recomendado: Anual  

• Incorporar os dados de avaliação aos indicadores da Organização 
Por: Coordenador do Programa 
Prazo recomendado: Anual  

FIM 
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ANEXO B  
PLANO DA AUDITORIA AMBIENTAL  

Dados 

Órgão auditado: 

Obra/Nome do Projeto: 

Empreiteira(s) de Construção e Montagem: 

 

Execução Física % : 

No da Auditoria/Ano: 
 

Reunião Inicial 

Local: Data: Horário: 

Participantes: 

Áreas a serem Auditadas: 

 

 
 

Normas ou outros Requisitos Aplicáveis 

 NBR ISO 14001         

        
 

Escopo/Objetivo 

 

 

 

 

 
 

Documentação Associada 

 Diretriz Contratual de Meio Ambiente  Manual de Gestão Ambiental  Procedimentos 

 Plano de Gestão ambiental  Licenças Ambientais 
 Relat. de Aud. Ambientais 

Anteriores 

 Relatórios de Inspeção Interna  Publicações de Licenças Ambientais  Listas de Verificação 

  

 

  

 

  

 
 

Equipe de Auditoria 

Auditor Líder: 

Auditor: 

Auditor: 

Auditor: 
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ANEXO B (Continuação) 
PLANO DA AUDITORIA AMBIENTAL  

DIA: 

 

TURNO HORA 

INSPETORES  SETOR   CONTATOS 
 ATIVIDADE 

VERIFICADA 
REQUISITO OBS. 

MANHÃ        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TARDE        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

REUNIÃO DA 

EQUIPE 
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ANEXO C 
SUMÁRIO  

LISTA DE VERIFICAÇÃO 

Auditoria No ____/____ 

Folha No   _____/____ 

 

Rev.  ________ 

SUMÁRIO 
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ANEXO D 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DO SGA (genérica) 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DO SGA (genérica) 
Auditoria No ____/____ 
Folha No   _____/____ 
Rev.  _________ 

Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA AMBIENTAL 
 

A política da Organização está documentada? 
 

A Política reflete claramente a natureza e a escala dos 

impactos ambientais das atividades, produtos ou serviços da 

Organização? 
 

Está incluído o compromisso com a melhoria contínua e a 

prevenção da poluição nessa política? 
 

Existe na política ambiental o comprometimento em cumprir 

a legislação, normas ambientais e códigos de prática 

subscritos pela Organização? 
 

A política está estruturada para permitir o estabelecimento e a 

revisão de objetivos e metas ambientais? 
 

A política ambiental está disponível ao público? 
 

Existe uma Política Ambiental Corporativa ? 
 

A política ambiental é adequada à natureza, escala e aspectos 

ambientais das atividades, produtos e serviços da Organização 

? 
 

Como a política foi comunicada? 
 

A política foi comunicada a todos funcionários da 

Organização? 
 

A política está implementada em todos as áreas da 

Organização? 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DO SGA (genérica) 
Auditoria No ____/____ 
Folha No   _____/____ 
Rev.  _________ 

Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

 

4.3 

 

4.3.1 

 

PLANEJAMENTO DO SGA 

 

ASPECTOS AMBIENTAIS 
 

A Organização dispõe de procedimento para identificar os 

aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços 

que possam por ela ser controlados ou sobre os quais 

presume-se que ela tenha influência ? 
 

O mesmo ocorre quanto aos aspectos ambientais indiretos ? 
 

Os aspectos ambientais identificados como significativos tem 

sido considerados na definição de objetivos e metas 

ambientais? 
 

Os critérios para a identificação, exame e avaliação dos 

aspectos ambientais relacionados a impactos significativos 

são consistentes? 
 

Estes critérios estão documentados ? 
 

Todas as informações referentes à aspectos e impactos 

ambientais estão atualizadas ? 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DO SGA (genérica) 
Auditoria No ____/____ 
Folha No   _____/____ 
Rev.  _________ 

Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

 

4.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS 
 

A Organização estabeleceu e mantém procedimento para 

identificar e ter acesso a legislação ambiental e outros 

requisitos por ele subscritos e que sejam  aplicáveis aos 

aspectos ambientais de suas atividades, produtos ou serviços ? 
 

As informações estão sendo divulgadas internamente? 
 

Os colaboradores da Organização foram ou estão sendo 

treinados para conhecer a legislação ambiental, especialmente 

na área de  

projetos ? 
 

Está sendo avaliado o cumprimento da legislação ambiental 

por parte dos contratados da Organização nas fases de 

construção e pré-operação de um empreendimento? 
 

Esta avaliação é eficaz? 

 

Os seus procedimentos consideram os requisitos legais e 

outros requisitos futuros ? 

 

Os procedimentos para registro dos requisitos legais incluem 

também outros requisitos ? 
 

A Organização subscreve algum código de prática 

aplicável aos aspectos ambientais de suas atividades, 

produtos ou serviços ? 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DO SGA (genérica) 
Auditoria No ____/____ 
Folha No   _____/____ 
Rev.  _________ 

Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

 

4.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS E METAS AMBIENTAIS 

 

A Organização  estabelece e mantém objetivos e metas 

ambientais documentados? 

 

Para estabelecer/revisar seus objetivos e metas  ambientais, A 

Organização  considera: 

 

• Requisitos legais e outros requisitos; 

 

• Aspectos ambientais significativos; 

 

• Opções tecnológicas; 

 

• Requisitos financeiros; 

 

• Requisitos operacionais; 

 

• Requisitos comerciais; 

 

• Opiniões de Partes Interessadas (comunidade, órgãos 

ambientais, ONG’S, órgãos financeiros) 

 

Os objetivos e metas estão de acordo com a política 

ambiental? 

 

Os objetivos estão alinhados com o compromisso de 

prevenção da poluição contido na política ambiental ? 

 

Os objetivos ambientais levam à especificação das 

conseqüentes metas ? 

 

A organização quantifica, onde possível, o seu 

comprometimento com a melhoria contínua ? 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DO SGA (genérica) 
Auditoria No ____/____ 
Folha No   _____/____ 
Rev.  _________ 

Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

 

4.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

A Organização  estabelece e mantém programas para atingir 

seus objetivos e metas ambientais ? 

 

Os Programas consideram: 

• Atribuição de responsabilidades para atingir os objetivos e 

metas ? 

 

• Os meios e os prazos para atingir os objetivos e metas? 

 

A Organização  revisa seus Programas de gestão ambiental 

para assegurar que esses programas considera os projetos 

relativos a novos empreendimentos e atividades, produtos ou 

serviços, novos ou modificados ? 

 

A Organização  possui definidos os passos necessários para 

alcançar um determinado objetivo/meta ? 

 

O Programa de Gestão Ambiental inclui um cronograma para 

o atingimento dos objetivos e metas ? 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DO SGA (genérica) 
Auditoria No ____/____ 
Folha No   _____/____ 
Rev.  _________ 

Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

 

4.4 
 

4.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO 
 

ESTRUTURA E RESPONSABILIDADE 

 

A Organização  definiu funções, responsabilidades e 

autoridades para facilitar a gestão ambiental eficaz? 

 

Isto foi documentado? 

 

A administração da Organização  tem garantido recursos 

humanos, qualificações específicas, tecnologia e recursos 

financeiros para a implementação e controle do sistema de 

gestão ambiental? 

 

A alta administração da Organização designou seu 

representante para o sistema de gestão ambiental? 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DO SGA (genérica) 
Auditoria No ____/____ 
Folha No   _____/____ 
Rev.  _________ 

Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

 

4.4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREINAMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO E 

COMPETÊNCIA 

 

A Organização  identifica as necessidades de treinamento do 

seu pessoal cujas atividades podem criar um impacto 

significativo sobre o meio ambiente? 

 

A Organização estabeleceu e mantém procedimentos que 

façam seus colaboradores estarem cientes: 

 

• da importância da conformidade com a política ambiental, 

procedimentos e requisitos do sistema de gestão ambiental? 

• dos impactos ambientais significativos, reais ou potenciais, 

de suas atividades e dos benefícios ao meio ambiente, 

resultantes da melhoria de seu desempenho ? 

• de suas funções e responsabilidades para implementação e 

atendimento a emergências ? 

• dos impactos ambientais significativos reais e potenciais de 

suas atividades ? 

• dos benefícios ao meio ambiente resultantes da melhoria do 

seu desempenho pessoal ? 

• das suas funções e responsabilidades em relação ao sistema 

de gestão ambiental ? 

• das potenciais consequências da inobservância de 

procedimentos operacionais especificados ? 

 

Qual a formação do pessoal que executa tarefas que possam 

causar impactos ambientais ? 

 

A Organização  mantém registros dos cursos/treinamentos? 

A organização identifica e estabelece as necessidades de 

treinamento para todos os empregados que executem tarefas 

que possam causar impactos ambientais significativos ? 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DO SGA (genérica) 
Auditoria No ____/____ 
Folha No   _____/____ 
Rev.  _________ 

Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

 

4.4.3 

 

 

COMUNICAÇÃO 

 

A Organização estabeleceu e mantém procedimento para 

comunicação interna entre os vários níveis e funções? 

 

A Organização / Empreendimento estabeleceu e mantém 

algum procedimento para receber, documentar e responder à 

comunicações externas ? 

 

A Organização / Empreendimento considera e documenta os 

processos de comunicação externa sobre seus aspectos 

ambientais significativos ? 

 

As decisões tomadas após processos de comunicações 

externas são registradas ? 

  

 

 

 

4.4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 

AMBIENTAL 

 

A Organização  mantém informações, que descrevem os 

elementos-chave do SGA ? 

 

As informações descrevem as interações entre os principais 

elementos do SGA ? 

 

Existem informações para orientação sobre a documentação 

relacionada ? 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DO SGA (genérica) 
Auditoria No ____/____ 
Folha No   _____/____ 
Rev.  _________ 

Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

 

4.4.5 

 

 

CONTROLE DE DOCUMENTOS 

 

A Organização dispõe de procedimentos para controle de 

todos os documentos do SGA? 

 

Estes procedimentos asseguram que os documentos sejam: 

 

• facilmente localizados ? 

• periodicamente analisados, revisados e aprovados por 

pessoal autorizado ? 

• disponíveis e atualizados onde isto é necessário para o 

efetivo funcionamento do SGA ? 

• prontamente removidos quando obsoletos ? 

• adequadamente identificados quando documentos 

obsoletos são retidos por motivos legais e/ou para 

preservação do conhecimento ? 

 

A documentação do SGA é: 

• legível? 

• datada e com datas de revisões ? 

• mantida de forma organizada ? 

• retida por período de tempo especificado ? 

• A Organização dispõe de procedimentos relacionados à 

criação e alteração de vários tipos de documentos ? 

 

A organização mantém procedimentos para o controle de 

todos os documentos exigidos pelo sistema? 
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4.4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE OPERACIONAL 

 

As atividades associadas aos aspectos ambientais 

“significativos”, relacionados com a política ambiental, 

objetivos e metas, são executadas de acordo com as condições 

especificadas em procedimentos documentados? 

 

Existem procedimentos relativos aos aspectos ambientais  

“significativos” de bens e serviços utilizados pela  

Organização? 

 

Estes procedimentos tem sido comunicados à fornecedores e 

prestadores de serviços? 

 

A organização identificou as operações e atividades que estão 

associadas aos aspectos ambientais de suas atividades? 

 

Os procedimentos estipulam os critérios operacionais para 

estas operações e atividades ?  
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4.4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO À EMERGÊNCIAS 
 

A Organização dispõe de procedimentos para identificar o 

potencial e atender a acidentes e situações de emergência? 
 

Os procedimentos de emergência são analisados e revisados? 

 

Os procedimentos identificam ações para prevenir ou 

minimizar os impactos ambientais que possam estar 

associados à situações de emergência ? 
 

O histórico de acidentes ou emergências são considerados na 

revisão dos procedimentos? 
 

Os procedimentos são testados sempre que exeqüível? 
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4.5 

 

4.5.1 

 

 

VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA 

 

MONITORAMENTO E MEDIÇÃO 

 

A Organização  dispõe de procedimentos documentados para 

monitorar e medir as características principais de suas 

operações e atividades que causam ou possam causar impacto 

“significativo” sobre o meio ambiente? 

 

Os equipamentos de monitoramento são calibrados? 

 

Os registros de calibração são mantidos de acordo com os 

procedimentos definidos pela Organização? 

 

A Organização / Empreendimento dispõe de procedimento 

documentado para avaliar periodicamente, o atendimento à 

legislação e regulamentos ambientais pertinentes ? 

 

Os procedimentos exigem o registro de informações para 

acompanhar o desempenho ambiental ? 

 

Os procedimentos exigem monitoramento e medição regulares 

dos controles operacionais ? 

 

Os procedimentos exigem monitoramento e medição da 

conformidade com os objetivos e metas  ambientais ? 
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4.5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO-CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVA E 

PREVENTIVA 
 

A Organização  dispõe de procedimento para tratar e 

investigar não- conformidades ? 
 

Este procedimento define as responsabilidades e autoridades 

para tratar as não-conformidades ? 
 

As ações corretivas ou preventivas que estejam sendo 

adotadas foram ou são adequadas ao problema e 

proporcionais aos impactos identificados ? 
 

As alterações nos procedimentos documentados, resultantes 

de ações corretivas e preventivas tem sido registradas ? 
 

Os procedimentos incluem a designação de responsabilidade e 

autoridade para iniciar e concluir ações corretivas e 

preventivas? 
 

A Organização  implementa e registra as mudanças dos 

procedimentos documentados do SGA, resultantes de ações 

corretivas e preventivas ? 
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4.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTROS 

 

A Organização  mantém um sistema de registros ambientais 

adequado ao SGA e a Organização ? 

 

A Organização  mantém procedimentos para lidar com os 

registros ambientais? 

 

A Organização dispõe de procedimento para a identificação, 

manutenção e disposição dos registros ambientais? 

 

Os registros ambientais são: 

 

• legíveis? 

• identificáveis? 

• arquivados? 

• protegidos contra avarias, deterioração ou perda? 

 

Os períodos de retenção dos registros estão estabelecidos e 

são registrados ? 
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4.5.4 

 

AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

A Organização dispõe de programas e procedimentos para 

auditorias do SGA ? 

 

A Organização dispõe de programa para auditorias periódicas 

do SGA ? 

 

Os programas e procedimentos de auditoria determinam se o 

SGA está, ou não, em conformidade com as disposições 

planejadas para a gestão ambiental, inclusive os requisitos da 

NBR ISO 14001? 

 

Os programas e procedimentos de auditoria determinam se o 

SGA foi devidamente implementado e tem sido mantido ? 

 

Os programas e procedimentos de auditoria da Organização 

fornecem informações sobre os resultados das auditorias ? 

 

Os programas e procedimentos de auditoria da fornecem à 

administração informações sobre os resultados das auditorias 

? 

 

O programa da auditoria e cronograma, são baseados na 

importância ambiental da atividade envolvida ? 

 

Os procedimentos de auditoria consideram: 

• o escopo da auditoria ? 

• a freqüência ? 

• as metodologias ? 

• responsabilidades ? 

• a apresentação dos resultados ? 
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4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE CRÍTICA PELA ADMINISTRAÇÃO 

 

A alta administração tem realizado uma análise crítica do 

SGA ? 

 

A análise crítica pela administração avalia a conveniência, 

adequação e eficácia do SGA ? 

 

A Organização estabeleceu um cronograma para analisar 

criticamente o seu SGA ? 

 

A análise crítica é documentada? 

 

A análise crítica avalia a possibilidade da necessidade de 

mudanças na política, nos objetivos e outros elementos do 

sistema de gestão ambiental ? 

 

A análise crítica é efetuada com base nos resultados de 

auditorias ambientais do sistema de gestão ambiental, em 

mudanças de circunstâncias e do comprometimento com 

melhoria contínua ? 

  

 

 

 



 

32 

ANEXO E 

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA OBRAS EM INSTALAÇÕES PONTUAIS 

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA OBRAS EM 
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS PONTUAIS 

Auditoria No ____/____ 
Folha No   _____/____ 
Rev.  _________ 

Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

  

BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL PARA 

CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 

 

CANTEIROS DE OBRAS 

 

Os aspectos ambientais levantados nos estudos de impactos 

ambiental estão sendo considerados no estabelecimento da 

localização dos canteiros de obras ? 

 

As localizações dos canteiros obedecem ao  preconizado nos 

estudos ambientais? 

 

Na escolha dos locais para implantação dos canteiros houve 

aproveitamento de áreas já impactadas? 

 

Houve a participação direta das prefeituras e outros órgãos 

públicos com vínculos na região na escolha deste local? 

 

Existe o cuidado para não permitir a implantação de canteiros 

de obra próximos à áreas sensíveis (i.e. reservas florestais, 

sítios arqueológicos, reservas indígenas, etc.) ? 

 

Existem um representante de meio ambiente do 

empreendimento/obra designado formalmente ? 
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EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

Existe procedimento para monitorar e controlar todos os 

pontos de descarga de efluentes líquidos no canteiro de obra? 

 

Tem sido realizada análise dos efluentes descartados ? 

 

Existe uma periodicidade estabelecida no procedimento para 

realização destes monitoramentos? Tem sido obedecida esta 

periodicidade? 

 

As características dos efluentes líquidos domésticos, oleosos e 

os de lavagem de betoneiras e outros equipamentos têm sido 

monitorados e medidos ? 

 

As descargas dos efluentes líquidos estão impactando o local 

da obra ? 

 

Os efluentes domésticos passam por um tratamento antes do 

descarte final ? (fossas sépticas etc) 

 

Está sendo realizado algum tratamento da água utilizada para 

testes hidrostáticos ? 

 

Existem procedimentos para garantir a conformidade com os 

limites permitidos para a descarga legal de  

efluentes ? 

 

Os descartes dos efluentes obedecem a legislação? 

 

São mantidos os registros de calibração dos equipamentos de 

medição e testes executados por pessoal próprio ou 

prestadores de serviço? 
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Estão previstas ações corretivas quando ocorre descarte de 

efluentes líquidos acima dos limites permitidos? 

 

Existem tanques de decantação/separador de água e óleo no 

empreendimento/obra ? 

  

  

GERENCIAMENTO DE ENERGIA 

 

Existe evidência de desperdício de energia? (lâmpadas, 

máquinas e equipamentos ligados onde não é necessário) 

 

É possível usar controles automáticos para reduzir estes casos 

? 

 

Existe algum processo em que o calor gerado pode ser 

reaproveitado ? 
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MANUSEIO E ARMAZENAGEM  DE MATERIAIS 

 

Existe uma relação de materiais utilizados na obra? 

 

Esta lista inclui os materiais contendo metais pesados, 

solventes e outros compostos perigosos ao meio ambiente? 

 

É avaliado o armazenamento de GLP, óleo Diesel e outros 

combustíveis para evitar vazamentos, derramamentos e/ou 

transbordamentos?  

 

Os principais locais de armazenamento de líquidos 

potencialmente perigosos possuem bacias de contenção ? 

 

Os locais de armazenamento de produtos químicos obedece 

ao distanciamento mínimo de 200 metros de corpos hídricos? 

 

São conhecidos e controlados os riscos associados a estes 

armazenamentos?  

 

Os materiais incompatíveis estão segregados ? 

 

Os materiais perigosos estão claramente identificados quanto 

ao tipo de risco (inflamável, explosivo, corrosivo, etc.) ? 

 

Existe um plano de emergência para a área? 

 

O plano de emergência inclui os aspectos ambientais? (por 

exemplo derramamento de óleo, vazamento de  produto 

químico para a atmosfera, etc.). 

 

Tem sido realizados treinamentos simulados de emergências? 

 

Qual a freqüência destes treinamentos? 
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Os equipamentos elétricos utilizados, como os 

transformadores e capacitores, foram avaliados quanto a 

presença de óleo ascarel ? 

 

Em caso de descarte de ascarel estão sendo seguidas as 

orientações definidas em normas internas da Organização? 

 

Todos os recipientes de armazenamento possuem 

identificação clara e correta do seu conteúdo ? 

 

Os cilindros para gases estão sendo armazenados na posição 

vertical ? 

 

Existe algum indicador no local de armazenamento da 

ocorrência de vazamentos, derramamentos? 

 

As áreas de armazenamento possuem segurança adequada 

para prevenir o acesso de pessoas não autorizadas ? 
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Auditoria No ____/____ 
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(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

  

EMISSÕES PARA ATMOSFERA 

 

Existe uma lista das fontes de emissões existentes no 

empreendimento/obra e, particularmente, no canteiro da obra? 

(incluindo poeiras, pintura a céu aberto e jateamento de areia 

e / ou granalha). 

 

 

A legislação para estas emissões está sendo atendida ? No 

levantamento de aspectos ambientais foram consideradas as 

emissões para a atmosfera relativos ao empreendimento/obra 

? 

 

Caso positivo, existe um procedimento para monitorar e 

controlar estas emissões? 

 

O procedimento está sendo cumprido? 

 

Existe monitoramento do ar no perímetro do canteiro?  

 

Existe alguma reclamação dos vizinhos à instalação quanto a 

emissões atmosféricas ? 

 

Caso positivo, que ações foram tomadas ? 

 

Os registros de calibração dos equipamentos de medição e 

ensaio são arquivados ? 
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TRANSPORTE 

 

Existe procedimento implementado para minimizar as 

emissões dos veículos e o consumo de combustível através do 

ajuste do motor ? 

 

Existe alguma medida ou prática proposta para minimizar o 

transtorno público (por exemplo, barulho, excesso de 

velocidade) associado ao movimento de veículos (entrega de 

produtos) ? 

 

Existe evidências de aberturas de canais fluviais não 

autorizados? 

 

Existe evidências de vazamentos de óleo ou combustíveis? 

 

Os locais de abastecimento possuem sistemas de proteção ou 

controle de vazamentos? 

 

Os veículos possuem equipamentos de proteção ou controle 

de vazamentos e incêndios? 

 

Os veículos, equipamentos e máquinas são lavados na área do 

empreendimento/obra ? Os efluentes desta atividade são 

descartados de acordo com os requisitos legais? 

 

É feito abastecimento ou lubrificação na área do 

empreendimento/obra ? Existe um procedimento para ações 

de controle em caso de vazamento/ derramamento? 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA OBRAS LINEARES 
Auditoria No ____/____ 
Folha No   _____/____ 
Rev.  _________ 

Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

  

BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL NA  

CONSTRUÇÃO DE OBRAS LINEARES  

 

O possui um sistema de comunicação com as comunidades 

vizinhas? 

 

O empreendimento/obra possui um sistema de comunicação 

com os Órgãos Ambientais? 

 

Estão estabelecidos planos de Contingência para as possíveis 

situações de emergência ? 

 

Como tem sido avaliada a possibilidade do uso de tecnologias 

mais limpas, seguras e economicamente viáveis nos 

empreendimento/obra? 

 

Existem evidências que as contratadas adotam padrões de 

proteção ambiental compatíveis com os utilizadas pela 

Organização ? 

 

O empreendimento/obra tem mantido sistemas de avaliação 

de desempenho da função    meio ambiente ? 

 

O empreendimento/obra tem assegurado que a função meio 

ambiente seja da responsabilidade de todos os gerentes e 

empregados ? 
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DIRETRIZES PARA GERENTES 

 

Os gerentes tem divulgado as diretrizes corporativas, a 

política e os objetivos, relativos ao meio ambiente ? 

 

O gerente do empreendimento/obra designou um 

representante para acompanhar as atividades ligadas ao meio 

ambiente ? 

 

O gerente tem garantido que o empreendimento/obra está 

cumprindo os requisitos legais vigentes ? 

 

Os gerentes tem acompanhado os indicadores da função meio 

ambiente para comparar com padrões internacionais de 

desempenho ? 

 

Os gerentes garantem que as atividades relacionadas ao meio 

ambiente tenham a mesma prioridade das atividades 

operacionais ? 

 

Existem exigências quanto ao nível técnico do representante 

de meio ambiente do empreendimento/obra na fase de 

construção do duto? 

 

Tem sido monitorados os aspectos ambientais relacionados a 

poeira e ruídos ? 

 

Tem sido avaliados a iniciação e/ou aceleração dos processos 

erosivos ? 

 

Tem sido monitorado e controlado o transporte de sólidos e a 

obstrução de drenagens ? 

 

Tem sido monitorado e controlado as alterações no meio 

biológico nas áreas de influência da obra ? 

  



 

41 

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA OBRAS LINEARES 
Auditoria No ____/____ 
Folha No   _____/____ 
Rev.  _________ 

Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

  

Os trabalhadores estão cientes das exigências locais no 

tocante à pesca, caça ou qualquer outra atividade impactante 

ao meio ambiente ? 

  

  

TRAÇADO 

 

O Traçado está obedecendo as considerações do projeto 

relacionadas com: 

 

1. localização? 

2. crescimento da população? 

3. reservas indígenas? 

4. reservas florestais e biológicas? 

5. manguezais? 

6. estabilidade do solo? 

7. travessias? 

8. declividade? 

9. arqueologia? 
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CANTEIROS DE OBRAS 

 

Os aspectos ambientais relevantes levantados nos Estudos 

Ambientais têm sido considerados no estabelecimento da 

localização dos canteiros de obras ? 

 

Na escolha dos locais para implantação dos canteiros houve 

aproveitamento de áreas já impactadas? 

 

Houve a participação direta das prefeituras e outros órgãos 

públicos com vínculos na região na escolha deste local? 

 

Existe o cuidado para não permitir a implantação de canteiros 

de obra próximos à áreas sensíveis (i.e. reservas florestais, 

sítios arqueológicos, reservas indígenas, etc.) ? 

 

A aparência é limpa e está organizado ? 

 

O acesso ao canteiro é restrito? 

 

Existem sanitários em número suficiente para os empregados? 

 

São dispostos adequadamente os papéis servidos, as 

embalagens, resíduos, alimentos dos:  

 

1. sanitários? 

escritórios? 

2. ambulatórios? 

3. refeitórios? 

4. almoxarifado? 
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Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

  

TRANSPORTE 

 

Existe procedimento implementado para minimizar as 

emissões dos veículos e o consumo de combustível através do 

ajuste do motor ? 

 

Existe alguma medida ou prática proposta para minimizar o 

transtorno público (por exemplo, barulho, excesso de 

velocidade) associado ao movimento de veículos (entrega de 

produtos) ?  Forneça detalhes. 

 

Existe evidências de aberturas de canais fluviais não 

autorizados? 

 

Existe evidências de vazamentos de óleo ou combustíveis? 

 

Os locais de abastecimento possuem sistemas de proteção ou 

controle de vazamentos? 

 

Os veículos possuem equipamentos de proteção ou controle 

de vazamentos e incêndios? 

 

O abastecimento é realizado em local distante de áreas 

sensíveis ou a mais de 200 metros de corpos hidrícos? 
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Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

   

MANUTENÇÃO 

 

Existe evidência de ações para impedir ou reduzir: 

 

- ruído? 

 

- vazamentos ou descarte de óleos, solventes ou 

combustíveis? 

 

- incêndios? 

 

- contaminação de corpos hidrícos? 

 

- emissão de fumaça? 

 

- descarte de estopas e embalagens? 
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Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

  

LIMPEZA DO TERRENO 

 

Os projetos contemplam algum mecanismo para que a 

limpeza, desmatamento e terraplanagem não ultrapasse os 

limites permitidos ? Existem evidências de que estes 

mecanismos estão sendo implementados pelo 

empreendimento/obra?  

 

Tem considerado a manutenção das curvas de nível originais 

do terreno ? 

 

Existe procedimento que orientem a execução das escavações 

para construções dos dutos referente ao manejo do solo? Estes 

procedimentos estão sendo seguidos? 

 

Existe procedimento considerando os impactos ambientais 

relacionados com o desmonte de rochas com explosivos ? 

Estes procedimentos estão sendo seguidos? 

 

As máquinas possuem controle de ruído, incêndio, 

vazamentos e emissões atmosféricas? 

 

Existem evidências de aplicação de técnicas para redução de: 

 

• compactação de solos agriculturáveis? 

• destocamento de vegetação? 

• erosão (ex. bernas)? 

• exposiçao do solo? 

• supressão de vegetação? 

• bota-foras 
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Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

  

MANUSEIO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS 

 

Existe uma relação de materiais (inventário) utilizados na 

Unidade? 

 

Esta lista inclui os materiais contendo metais pesados, 

solventes e outros compostos perigosos ao meio ambiente? 

 

É avaliado o armazenamento de GLP, óleo Diesel e outros 

combustíveis para evitar vazamentos, derramamentos e/ou 

transbordamentos?  

 

Existe armazenamento de líquido potencialmente perigosos 

em locais sem bacia de contenção (por exemplo: tambores ou 

tanques para transporte) ? 

 

Os locais de armazenamento de produtos químicos obedece 

ao distanciamento mínimo de 200 metros de corpos hidrícos? 

 

Existe armazenamento de líquido em locais sem bacia de 

contenção (por exemplo: tambores ou tanques para transporte) 

? 

 

São conhecidos e controlados os riscos associados a estes 

armazenamentos? (verificar informações sobre segurança 

existente no tambor) 

 

Os materiais incompatíveis estão segregados ? 

 

Os materiais perigosos estão claramente identificados quanto 

ao tipo de risco (inflamável, explosivo, corrosivo, etc.) ? 

 

Existe um plano de emergência para a área? 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA OBRAS LINEARES 
Auditoria No ____/____ 
Folha No   _____/____ 
Rev.  _________ 

Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

  

O plano de emergência inclui os aspectos ambientais? (por 

exemplo derramamento de óleo, vazamento de  produto 

químico para a atmosfera, etc.). 

 

Tem sido realizados treinamentos simulados de emergências? 

 

Qual a freqüência destes treinamentos? 

 

Os equipamentos elétricos utilizados, como os 

transformadores e capacitores, foram avaliados quanto a 

presença de óleo ascarel ? 

 

Em caso de descarte de ascarel estão sendo seguidas as 

orientações definidas em normas internas da Organização? 

 

Todos os recipientes de armazenamento possuem 

identificação clara e correta do seu conteúdo ? 

 

Os cilindros para gases estão sendo armazenados na posição 

vertical ? 

 

Existe algum indicador no local de armazenamento da 

ocorrência de vazamentos, derramamentos? 

 

As áreas de armazenamento possuem segurança adequada 

para prevenir o acesso de pessoas não autorizadas ? 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA OBRAS LINEARES 
Auditoria No ____/____ 
Folha No   _____/____ 
Rev.  _________ 

Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

  

ESTRADAS DE ACESSO 

 

Foi considerado o aproveitamento dos acessos já existentes 

em detrimento da abertura de novos  

acessos ? 

 

Os projetos que tratam da restauração dos acessos criados 

durante a construção estão sendo implementados? 

 

Os projetos que consideram a minimização do potencial de 

erosão e sedimentos que poderão ocorrer na fase de 

construção tem sido implementados? 

 

A abertura de acessos obedece às restrições de licença? 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA OBRAS LINEARES 
Auditoria No ____/____ 
Folha No   _____/____ 
Rev.  _________ 

Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

  

EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

Existe procedimento para monitorar e controlar todos os 

pontos de descarga de efluentes líquidos no canteiro de obra? 

 

Tem sido realizada análise dos efluentes descartados ? 

 

Existe uma periodicidade estabelecida no procedimento para 

realização destes monitoramentos? Tem sido obedecida esta 

periodicidade? 

 

As características dos efluentes líquidos domésticos, oleosos e 

os de lavagem de betoneiras e outros equipamentos têm sido 

considerados? 

 

Existe autorização para descarga de todos os efluentes 

líquidos gerados ? 

 

Existe procedimento para garantir a conformidade com os 

limites permitidos para a descarga dos efluentes líquidos ? 

 

Os descartes dos efluentes obedecem a legislação? 

 

E os parâmetros monitorados atendem à legislação? 

 

São mantidos os registros de calibração dos equipamentos de 

medição e testes executados por pessoal próprio ou 

prestadores de serviço? 

 

Estão previstas ações corretivas quando ocorre descarte de 

efluentes líquidos acima dos limites permitidos? 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA OBRAS LINEARES 
Auditoria No ____/____ 
Folha No   _____/____ 
Rev.  _________ 

Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

  

RESÍDUOS 

 

Existe na obra uma lista com todos os processos e/ou 

atividades que produzam resíduos?. Esta lista também inclui 

os materiais que são reciclados? (tintas, solventes, lixo, 

lubrificantes, ponta de eletrodo, óleos, etc.) 

 

Existem procedimentos para armazenamento, manuseio e 

disposição dos resíduos? Existe registro para estas atividades? 

 

Existem licenças para a disposição de resíduos ? 

 

Os resíduos são mantidos em condições seguras de 

armazenamento? 

 

Os resíduos líquidos são armazenados em condições 

adequadas e os líquidos perigosos em locais seguros ? 

 

As matérias primas e os insumos estão separados dos resíduos 

? 

 

Os tambores são completamente esvaziados antes de sua 

disposição final ? 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA OBRAS LINEARES 
Auditoria No ____/____ 
Folha No   _____/____ 
Rev.  _________ 

Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

  

EMISSÕES PARA ATMOSFERA 

 

Existe uma lista das fontes de emissões existentes no 

empreendimento/obra e, particularmente, no canteiro da obra? 

(incluindo poeiras, pintura a céu aberto e jateamento de areia 

e / ou granalha). 

 

Existe algum requisito legal relacionado aos aspectos 

ambientais referentes à emissões para a atmosfera relativos ao 

empreendimento/obra ? 

 

Caso positivo, existe um procedimento para monitorar e 

controlar estas emissões? 

 

O procedimento está sendo cumprido? 

 

Existe monitoramento do ar no perímetro do canteiro? Caso 

positivo, dê detalhes sobre a metodologia, freqüência, 

localização e resultados. 

 

Existe alguma reclamação dos vizinhos à instalação quanto a 

emissões atmosféricas ? 

 

Caso positivo, que ações foram tomadas ? 

 

Que ações são tomadas para garantir conformidade com a 

legislação ambiental ? 

 

Os registros de calibração dos equipamentos de medição e 

ensaio são arquivados ? 

 

Existem evidências de que os equipamentos utilizados 

possuem  um plano de calibração ? 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA OBRAS LINEARES 
Auditoria No ____/____ 
Folha No   _____/____ 
Rev.  _________ 

Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

  

PRÉ-OPERAÇÃO E  OPERAÇÃO 

 

O Empreendimento/obra tem identificado os aspectos 

ambientais relacionados a pré-operação  de dutos ? 

 

A pré-operação dos dutos estão ocorrendo antes ou depois a 

recuperação das áreas degradadas e sinalização ? 

 

Qual a origem da água para a realização de testes 

hidrostáticos ? 

 

Está sendo realizado algum tratamento da água utilizada para 

testes hidrostáticos ? 

 

As águas utilizadas nos testes são analisadas antes de serem 

descartadas ? 

 

Como é feito o descarte da água ? 

 

Estão definidos os critérios para o descarte desta água ? 

 

Isto está previsto nas condicionantes das licenças ambientais ? 

 

A desmobilização dos equipamentos e canteiros de obra são 

realizadas a partir de um plano, que considere os impactos 

ambientais destas operações? 

 

Existem planos de emergência e contingência para  pré-

operação e operação ou mesmo de auxílio mútuo ? 

 

Os colaboradores do Empreendimento/obra estão 

conscientizados com relação as questões ambientais? 

 

Como é feita a desativação das áreas de construção e 

montagem ? 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA OBRAS LINEARES 
Auditoria No ____/____ 
Folha No   _____/____ 
Rev.  _________ 

Item Questão / Requisito Resultado 
(S,NC,O,NA,NI) Comentário 

  

A operação da unidade envolve o transporte de cargas 

perigosas ? 

 

A legislação para transporte de cargas perigosas está sendo 

atendida ? 
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ANEXO G 

COMENTÁRIOS 

LISTA DE VERIFICAÇÃO 
Auditoria No ____/____ 

Folha No   _____/____ 

Rev.  ________- 

Nº do 

Comentário 
COMENTÁRIOS 
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ANEXO H 

RELATÓRIO DE NÃO-CONFORMIDADE AMBIENTAL 

 

RELATÓRIO DE NÃO-CONFORMIDADE  AMBIENTAL  

NUM.  _______________ 

 

DATA             /         /       .         
 

1-Tipo:   Real Potencial  2-Circunstância: Normal Auditoria Reclamações de Parte Interessada Emergência Simulado do PAE 

3- Órgão responsável: 4-Atividade: 5-Contratada: 

6-Descrição da NC /  Localização: 

 

7- Data da ocorrência: 

8-Disposição (ou ação imediata): 

9- Causa(s): 

10- Dados do Informante (nome , endereço, telefone, ramal, e-mail, entidade e número do documento de origem): 

11- Impacto(s) / Prejuízos: 

12- Legislação / Requisitos Aplicáveis: 

13- Partes Interessadas: 

14- AÇÕES IMPLEMENTADAS     Preventivas   Corretivas Responsável Início Previsto Início Real Fim Previsto Fim real Eficaz? 

 

 

      

 

 

      

15- Concordamos com a implementação e acompanhamento das ações propostas 

Órgão: _________________ e/ou COEMA:___________________Data: _____________ 

17- Constatamos a eficácia das ações e consideramos eliminada a não conformidade 

Órgão: _________________ e/ou Assessor:___________________Data: _____________ 

16-Comentários sobre a implementação / eficácia das ações; conclusões; recomendações (use o verso): 
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ANEXO I 

AVALIAÇÃO PELO AUDITOR E CUSTOS 

 

Nome do auditor: 

Empreendimento/Obra:                    

Data da auditoria: 

 
AVALIAÇÃO 

Número Total de Não-Conformidades: 
Número Total de Não-Conformidades Críticas: 
 

CUSTOS 

Diárias: 

Horas trabalhadas: 

Hotel: 

Transporte: 

 

 

 

Total: 

 
COMENTÁRIOS 
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ANEXO 5 
 
 
 

METODOLOGIA PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL 



2 

 
1  CONDIÇÕES GERAIS 
 
É recomendável que o desenvolvimento do Plano de Comunicação seja paralelo às fases 
do projeto e da obra, através de uma interação entre a Organização, o Empreendimento 
e a Obra. No caso de projetos de parceria, essa interação será feita entre as partes 
designadas para tal atividade. 
 
Para planejar a elaboração do plano de comunicação, são recomendadas as ações 
propostas nos itens a seguir, devendo ser adaptado às especificidades do investimento. 
Isso significa que a elaboração do plano específico para cada Obra, baseado neste 
procedimento, pode ignorar as ações que não forem pertinentes ao seu projeto, bem 
como adaptar ou acrescentar atividades de acordo com as necessidades avaliadas para 
cada projeto e suas respectivas partes interessadas. 
 
No caso de projetos lineares em faixa existente, é recomendável que se conte com apoio 
do serviço de comunicação social da Organização.  
 
1.1   FASE DE PROJETO 
 
Nesta fase poderão ser seguidos os seguintes passos: 
 

a) Reunir os envolvidos no empreendimento, para definição de atribuições, 
responsabilidades e prazos. 

b) Início da elaboração do Plano de Comunicação, o que deve ser feito de 
acordo com este Procedimento. Para isso, é preciso que a Organização 
trabalhe em parceria como o Empreendimento para levantamento de alguns 
dados, como municípios afetados e população. 

c) A elaboração do  plano de comunicação deve prever quais serão os canais 
internos para recebimento de comunicações das partes interessadas e a 
forma de registros. 

d) Avaliar a necessidade de se fazer um trabalho de campo para levantamento 
de dados nas comunidades afetadas para uma melhor definição estratégica 
do plano de Comunicação, bem como para subsidiar o EIA. 

e) Preparação de material informativo com enfoque mercadológico, em caso de 
investimentos de grande porte e se necessário. 

f) Preparação de material com linguagem específica para apresentação do 
projeto às prefeituras. 

g) Enviar carta aos prefeitos para agendamento de audiência. Informar um 
canal de comunicação. 

h) Realizar audiência com cada prefeito, apresentando os benefícios do 
empreendimento, obtendo informações sobre núcleos comunitários e 
formadores de opinião do município. 

i) Poderá ser elaborada uma lista de contatos (instituições e associações de 
moradores, por exemplo) dos municípios impactados o que pode ser 
auxiliado pelas prefeituras a lista de instituições e contatos do município. 
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1.2   FASE DE ESTUDOS AMBIENTAIS 
 
Nesta fase poderão ser seguidos os seguintes passos: 
 

a) Agendar e apresentar palestra sobre o investimento para o Órgão Ambiental 
definindo o cronograma de licenciamento. 

b) Apresentação de palestras às comunidades ou líderes comunitários. Informar 
o canal de comunicação. Poderá ser montada uma estrutura de mala direta 
ou envio de cartas aos proprietários mais afetados.  

c) Se houver desapropriação, o serviço de comunicação da Organização deve 
ser acionado para fazer as intervenções.  

d) Poderá ser enviada carta, informando às prefeituras o licenciamento. 

e) Caso receba alguma comunicação, o assessor de meio ambiente do 
empreendedor pessoa(s) designadas no plano, deve registrar, avaliar a 
pertinência, podendo contar com  assessoria da Organização, e responder, se 
for o caso. A forma como será feito o registro, bem como o(s) 
responsável(is), será definido no plano de comunicação específico de cada 
obra. 

f) Inserir matéria na imprensa sobre o projeto e a realização de estudos, no 
caso de empreendimentos de grande porte. 

g) Realizar audiências prévias (fórum público), se necessário. 

h) Realizar Audiência(s) Pública(s) de acordo com o protocolo vigênte. 

 
1.3   FASE DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 
 
Nesta fase a comunicação, especialmente para partes interessadas externas, deve ser 
mais intensa,  pois é quando se sente a presença física da obra. Poderão ser seguidos os 
seguintes passos: 
 

a) Enviar carta às Prefeituras informando o início das obras. 

b) Realizar palestras à comunidade. Se a Obra tiver optado por estabelecimento 
de mala direta ou envio de cartas, é recomendável que seja utilizada a 
mesma lista de distribuição da fase de Estudos Ambientais (item 1.2 – b), 
para notificá-los do início das obras. 

c) A estrutura de atendimento à dúvidas, reclamações e sugestões já deve estar 
funcionando. 

d) Se o projeto for de grande porte, avaliar a possibilidade de contratar um 
profissional de comunicação para fazer assessoria de imprensa e percorrer o 
trecho, estabelecendo contato permanente com a Organização e o assessor 
de meio ambiente ou pessoa(s) designada(s). 

e) No caso de recebimento de comunicação, e o assessor de meio ambiente ou 
pessoa(s) designada(s) ficará responsável por registrar, avaliar a pertinência 
e responder, se for pertinente, as dúvidas, reclamações e sugestões vindas 
das partes interessadas. 
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f) No caso de haver comunidades ribeirinhas ou indígenas, que não tem acesso 
à telefones ou aos canais abertos para comunicação com as comunidades 
afetadas, pode-se avaliar a possibilidade de se estabelecer um programa 
periódico de pesquisas ou um outro programa para o recebimento de 
comunicação dessas comunidades, e também para prestar informações, 
contando com o assessor de meio ambiente da Organização. 

g) O assessor de meio ambiente ou pessoa(s) designada(s) e o agente de 
comunicação (item c), se for contratado, avaliam necessidades de 
comunicação surgidas no decorrer da obra, e devem entrar em contato com a 
Organização para sanar essas necessidades, seja por simples ações ou um 
novo programa.  

h) Se for realizado levantamento de custos do plano de comunicação, é 
recomendável que seja prevista uma porcentagem de reserva, no caso do 
surgimento de uma emergência ou como citado no item anterior, no caso de 
haver alguma necessidade de se implementar um programa e/ou ação novos. 

 
1.4   FASE DE PRÉ-OPERAÇÃO 
 
Nesta fase é recomendado, quando for o caso, que seja comunicado o início da operação 
para a comunidade, imprensa, proprietários e prefeituras. 
 
1.5  COMUNICAÇÃO EM OBRAS INDUSTRIAIS (UNIDADES JÁ 
EXISTENTES) 
 
As obras realizadas em unidades já existentes geralmente não possuem interface com a 
comunidade externa. As partes interessadas internas são as pessoas da própria 
Organização e a partes interessadas externas são as empreiteiras e o operador da 
unidade, se for de outra Organização. 
 
O primeiro passo é abrir um canal de comunicação (telefone, e-mail ou correio 
eletrônico). A Organização poderá, caso seja conveniente, compatibilizar o seu sistema 
de comunicação com o do órgão operacional. 
 
O assessor de meio ambiente ou pessoa(s) designada(s) é o responsável por atender, 
registrar, avaliar a pertinência e, caso pertinente ao Sistema de Gestão Ambiental, 
responder à comunicação recebida. O assessor de meio ambiente determina no plano de 
comunicação de sua Obra, juntamente com a Organização, a melhor forma de registro 
dessas comunicações (em meio eletrônico ou em papel), podendo utilizar o modelo 
proposto no ANEXO A. 
 
Para divulgação de informações sobre a obra, o assessor de meio ambiente ou pessoa(s) 
designada(s) poderá utilizar correio eletrônico, reuniões e atas, e-mail ou distribuir 
folder para o órgão operacional e a contratada, o que deve ser determinado em seu plano 
de comunicação. 
 
Caso a obra tenha algum tipo de interface com a comunidade, a Organização poderá 
contar com o apoio do serviço de comunicação social da Organização do Órgão 
Operacional. A decisão sobre como agir em relação à interface com a comunidade deve 
estar determinando no plano de comunicação social da Obra, bem como, se for o caso, a 
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abertura de canal de comunicação, como fazê-lo e como prestar informações da obra 
para a comunidade. 
 
 
2  REGISTROS 
 
O canal de comunicação entre a Organização e partes interessadas pode ser efetuada por 
telefone, para esclarecimentos relativos ao Sistema de Gestão Ambiental da 
Organização. Ao receber a comunicação, esta é registrada, na pasta de comunicação, em 
ata ou sistema informatizado e encaminhada a quem possa avaliá-la e respondê-la, se for 
o caso. 
 
Os canais de comunicação abertos pelas Obras devem ser divulgados para as respectivas 
partes interessadas. 
 
As comunicações recebidas pelos canais de comunicação determinados pela Obra, ou 
mesmo por outros meios, devem ser registradas pelo assessor de meio ambiente da 
Organização ou pessoa(s) designada(s), que avaliará a pertinência das mesmas. Caso 
seja pertinente, o assessor de meio ambiente da Organização ou pessoa(s) designada(s) 
deverá responder, registrando a sua decisão. Se necessário, o assessor de meio ambiente 
da Organização ou pessoa(s) designada(s) poderá contar com assessoria da Organização 
para prestar esclarecimentos. 
 
Os registros poderão seguir o modelo proposto no ANEXO A em forma de papel, banco 
de dados ou em qualquer meio determinado pela Obra, que deve registrar sua decisão.  
 
Os registros relativos à comunicação nas Obras, ficam nas próprias Obras, junto ao 
assessor de meio ambiente da Organização ou pessoa(s) designada(s).  
 
 
4  MATERIAIS INFORMATIVOS 
 
A preparação de material informativo para partes interessadas externas está diretamente 
relacionada ao nível cultural das comunidades afetadas, o que pode ser apontado através 
do EIA ou da pesquisa inicial, se for feita. 
 
Para o público interno poderão ser feitos folders, vídeos (ou utilizados os já existentes), 
faixas ou placas nas obras (divulgando o telefone, por exemplo), cartilhas etc., ficando a 
critério do assessor de meio ambiente da Organização ou pessoa(s) designada(s), 
assessorado pela Organização.  
 
Poderá ser feito material com enfoque mercadológico no caso de projetos com 
parcerias, como por exemplo, CD, folder sobre o projeto, página na Internet etc., 
ficando a critério do Empreendimento assessorado pela Organização, se o 
gerenciamento da obra for de responsabilidade da Organização. 
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5  PROGRAMAS AMBIENTAIS  
 
As Obras podem estabelecer programas ambientais ou comunitários de acordo com as 
necessidades das comunidades impactadas, o que pode ser apontado através do EIA ou 
de pesquisa. 
 
É recomendável o estabelecimento desses programas quando o nível de impactos 
ambientais e especialmente sociais da obra for considerado alto ou quando, por qualquer 
motivo, a imagem da Companhia esteja comprometida na região. 
 
A necessidade do estabelecimento desses programas deve ser apontada pelo assessor de 
meio ambiente da Organização/pessoa(s) designada(s) ou agente de comunicação, se 
houver, e comunicada à Organização, que auxiliará a Obra nessa atividade. 
 
A Obra pode optar por solicitar ao serviço de comunicação social da organização a 
implementação de um Programa Comunitário Institucional, o que pode ser feito antes 
até da fase de Construção e Montagem. A Obra pode contar com apoio da Organização 
para estabelecer contato com o serviço de comunicação social da Organização . 
 
 
6  ANEXOS  
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ANEXO A 

 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PROPOSTO PARA REGISTRO DE 
COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO SISTEMA DE GESTÃO 

AMBIENTAL 
 

RREEGGIISSTTRROO  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  NNOO  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  DATA: REGISTRO 
NO 

DADOS DA FONTE 
CORRESPONDÊNCIA INTERNA 

NOME: 

ÓRGÃO/OBRA/EMPREENDIMENTO: 
 
SETOR:  ROTA: CHAVE: 

CORRESPONDÊNCIA EXTERNA 
NOME: 

ENDEREÇO: 
 
TELEFONE: FAX: 
ENTIDADE A QUE PERTENCE: 
 
 E-MAIL: CAIXA POSTAL: 

MEIO DE RECEBIMENTO 

 TELEFONE  INTERNET  FAX  CORREIO 
ELETRÔNICO 

 CARTA/OFÍCIO N°:  COMUNICAÇÃO VERBAL  OUTROS : 
RECLAMAÇÃO/SUGESTÃO 

 
 
 
 
 

RESPOSTA /PROVIDÊNCIAS 
 
 
 
 
 

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 
NOME: 
 
LOTAÇÃO:  RAMAL: 
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ANEXO 6 
 
 
 

PROTOCOLO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
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1  DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO 

 

• Reunião de coordenação com o Órgão Ambiental para definir local, recursos, prazos e 

responsáveis, composição da mesa; 

• Empreendedor prepara de palestra de 20 minutos descrevendo o empreendimento e seus 

benefícios pode ser apresentado um vídeo institucional; 

• Elaborador do estudo ambiental prepara palestra de 20 minutos sobre o estudo focando 

nas respostas as principais questões ambientais; 

• Convite aos empregados do empreendedor; 

• Publicação de convite público para a audiência através dos jornais; 

• Divulgação pelo rádio (opcional); 

• Preparação de avisos, placas ou faixas para ambiente interno e externo do local da 

audiência; 

• Preparação do Auditório e Material de Apoio 

• Locação do Auditório 

• Avaliar se a capacidade é suficiente; 

• Contrato de aluguel do auditório; 

• Pontos de energia elétrica e voltagem disponível; 

• Sistemas de Ventilação ou Condicionamento de Ar; 

• Estacionamento 

• Sistema para apresentação de palestras. 

• Equipamento para apresentação em multimídia (opcional); 

• Retroprojetor de alta luminosidade e lâmpada de reserva acima de 3000 lumens; 

• Projetor de slides; 

• Computador, estabilizador e conexões; 
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• Canhão de projeção; 

• Televisor de tela grande; 

• Telão ou parede branca para projeção; 

• Fita de Vídeo com apresentação do Empreendimento/Projeto; 

• Amplificador de áudio; 

• Mesa de apoio dos equipamentos de projeção e transparências; 

• Vídeo-Cassete; 

• Microfone convencional ou de Lapela sem fio (opcional) para apresentador, 

mesa e público; 

• Apontador LASER para Palestra; 

• Mesa de Apoio para as apresentações; 

• Tribuna 

• Material de Divulgação 

• Folhetos/Folders para distribuição na audiência; 

• Sistemas de Registro 

• Gravador de aúdio e fitas (opcional); 

• Equipamento de Filmagem ( vídeo ou filme;) e material para 4 horas de 

filmagem; 

• Máquina fotográfica com filme ou digital; 

• Livro de presença; 

• Mesa para escrever ata da Audiência; 

• Sistema de Comunicação  

• Ponto Eletrônico (opcional); 

• Rádio Comunicador, Telefone Celular 
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• Formulários de pergunta; 

• Serviço de fornecimento de Água, café e chá; 

• Mesas para recepcionista e café; 

• Mesa de palco (formato, capacidade); 

• Grampeador, barbante, fita adesiva e estilete;  

• Sistema de combate à incêncio, extintores e saídas de emergência; 

• Pessoal de Segurança para evitar conflitos; 

• Pessoal de atendimento ao público; 

 

2  DESCRIÃO DAS ATIVIDADES NA AUDIÊNCIA 

 

 a) Instalação dos Equipamentos; 

 b) Teste dos Equipamentos; 

 c) Colocação das faixas internas e externas; 

 d) Preparar mesa com água, café ou chá; 

 e) Posicionamento das Mesas; 

 f) Colocação do livro de presença; 

 g) Definição do Cerimonial junto com o Órgão Ambiental; 

  h) Lista de composição dos membros da Mesa Diretora; 

 i)  Abertura; 

 j)  Apresentação do Empreendimento/Projeto pela PETROBRAS; 

 k) Apresentação do elaborador do estudo ambiental; 

 l)  Entrega e recolhimento dos Formulários de Pergunta; 

 m)  Abertura para debates; 

 n) Encerramento; 

 o) Desinstalação dos equipamentos e faixas. 
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ANEXO A 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DO AUDITÓRIO 

 

 

EMPREENDIMENTO: 

 

LOCAL: 

 

ENDEREÇO:                        

 

TEL.: (    )                                                       FAX: (    ) 

 

PESSOA DE CONTATO: 

 

DATA DA AUDIÊNCIA:                              HORÁRIO DA AUDIÊNCIA: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

. Capacidade do Auditório:                            

 

. Capacidade da Mesa: 

 

. Formato da Mesa: 

 

. Voltagem Disponível: 

 

. Pontos de Energia Elétrica: 

   

. Extintores e saídas de Emergência: 
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. Laudo do Corpo de Bombeiros (se necessário): 

 

. Recursos Visuais: 

 

Tela: 

 

Retro Projetor: 

 

Projetor de Slide: 

 

Televisão: 

 

Video: 

Marcador de Tempo: 

 

Qualidade dos Equipamentos: 

 

Outros: 

 

 

      

 

Recursos de Audio: 

 

Sala de Som: 

 

Microfones: 

 

Tribuna: 

 

Autofalantes: 

 

Gravação em K7: 

 

Gravação em VHS: 

Operadores: 

 

Materiais Sobressalentes: 

 

Qualidade  dos Equipamentos: 

 

Outros: 

 

. Recursos de Iluminação: 
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     Múltiplo (  )                   Adequado   (  ) 

   

     Único    (  )                   Deficiente   (  ) 

 

. Sistema de Ventilação: 

 

     Ar Condicionado (  )          Adequado   (  ) 

 

     Ventiladores        (  )           Deficiente  (  ) 

 

. Acessos: 

 

     Placas Indicadoras: 

 

     Saídas de Emergência: 

 

     Estacionamento: 

 

     Outros: 

 

. Serviço de Apoio Administrativo: 

 

Recepcionista: 

 

Secretária: 

 

Material de Escritório: 

Mesas e Cadeiras de Apoio: 

 

Equipamentos: micro, xerox, digitadora, 

outros: 
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. Serviço de Copa:  

 

     Copeiro: 

     Água: 

     Café: 

     Biscoito: 

     Material de Consumo: 

     Outros: 

  

. Serviço de Limpeza: antes, durante e depois 

 

     Disponível    (  )            Contratar  (  ) 

 

. Segurança Interna 

 

     Necessário          (  )            Disponível  (  ) 

 

     Não Necessário   (  )           Contratar    (  ) 

 

. Valor do Aluguel:                                Mês Base:        / 

 

 Verificado por:           

                 

Data:    

                 

Rubrica:            
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ANEXO B 

FOLHA PARA DESENHO DO CROQUIS DO AUDITÓRIO 
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ANEXO C 
 

MODELO DE FORMULÁRIO DE PERGUNTA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO GASODUTO .......................... 

 

 

Local: Auditório ....... 

 

Data :   /   /     ;         Horário:     :   hs 

_________________________________________________________________________ 

Pergunta: 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

__ 

Deseja dirigir a pergunta à: 

 

(  ) EMPREENDEDOR    (  ) ÓRGÃO AMBIENTAL   (  ) ELABORADOR DEO 

ESTUDO 

 

(  ) OUTROS : 

___________________________________________________________________ 

Nome: 

Identidade:                                                                    Órgão Expedidor: 

Endereço para correspondência: 

                                                                                                       Cep: 

Instituição a que pertence: 
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ANEXO 7 
 
 
 

METODOLOGIA PARA TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO 
AMBIENTAL 



2 

 
 
1  DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
O treinamento em Meio Ambiente deverá ser realizado periodicamente atendendo à 
identificação anual de necessidades (IN) de treinamento prevista no Plano de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos (PDRH). Como uns dos principais objetivos do 
treinamento temos o aumento do nível de capacitação da força-de-trabalho com relação 
à área ambiental e do nível de conscientização quanto a conformidade com a política 
ambiental. 
 
1.1  TIPOS DE TREINAMENTO 

 
O conteúdo dos diferentes treinamentos em Meio Ambiente, considera a contínua 
evolução de SGA, as inovações tecnológicas, as modificações na legislação, as normas, 
regulamentos e acordos relativos ao Meio Ambiente. 
 
Os treinamento poderão ser dados na forma de cursos, palestras, vídeos e simulações 
abordando os seguintes tipos: 
 

a) Curso de SGA-ISO 14000; 
b) Curso de Auditoria do SGA; 
c) Curso de Gestão Ambiental em Obras de dutos; 
d) Curso de Gestão Ambiental em Obras Industriais; 
e) Treinamento ou Simulação no Plano de Ação de Emergência. 

 
1.2   OBJETIVO, ESCOPO, PÚBLICO ALVO, CARGA HORÁRIA E REVISÃO 
 
1.2.1  CURSO SGA - ISO 14000 
 
Objetivo: O Curso de Sistema de Gestão Ambiental (SGA) deverá abordar a 
conceituação e implementação do Sistema de Gestão Ambiental Na Organização, de 
acordo com as normas da série ISO 14000, através da formação de facilitadores que 
poderão atuar como multiplicadores. 
 
Escopo: O curso de Sistema de Gestão Ambiental procura enfocar os seguintes tópicos: 
 

- A evolução da Questão Ambiental; 
- Legislação Ambiental; 
- O Sistema de Gestão Ambiental segundo a NBR ISO 14001 e NBR ISO 

14004; 
- A implementação do SGA no SEGEN; 

 
Público Alvo: Gerentes, Representantes de Meio Ambiente e facilitadores do SGA. 
 
Carga horária recomendada: de 2 a 24 horas, em função da atividade da pessoa a ser 
treinada. Para os assessores de Meio Ambiente e Facilitadores recomenda-se 
treinamento de 8 a 24 horas. Para os Gerentes e Fiscais de Obra recomenda-se de 2 a 8 
horas. 
 



3 

Revisão: O período recomendado de revisão do escopo do curso de SGA-ISO14000 
deve ser anual, quando se avaliará a necessidade de reciclagem.   
 
 
1.2.2  CURSO DE AUDITORIA DO SGA  

 
Objetivo: Formar auditores internos da Organização para a realização de auditorias 
ambientais internas e/ou inspeções ambientais. 

 
Escopo: O Curso sobre auditoria ambiental interna procura enfocar os seguintes tópicos: 
 

- Tipos de Auditoria; 
- Legislação Ambiental; 
- O SGA pela ISO 14001; 
- Metodologia de Auditoria Ambiental; 
- Perfil do Auditor. 
 

Público Alvo: Assessores de Meio Ambiente e colaboradores. Recomenda-se que pelo 
menos uma pessoa no Órgão auditado faça este treinamento a fim de subsidiar nas ações 
de planejamento e execução das auditorias e inspeções ambientais.   

 
Carga horária recomendada: 24 a 56 horas. 
 
Revisão: O período recomendado de revisão do escopo do curso de Auditoria do SGA 
deve ser anual, quando se avaliará a necessidade de reciclagem.   
 
1.2.3  CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL EM OBRAS DE DUTO 
 
Objetivo: O curso de gestão ambiental em obras de duto aborda metodologias de 
construção e montagem a serem implantadas no empreendimento, de modo a capacitar a 
fiscalização dos requisitos ambientais nas boas práticas que visam a minimização dos 
impactos ambientais. 
 
Escopo: O curso de gestão ambiental em obras de duto procura enfocar os seguintes 
tópicos: 
 

- A Evolução das Questões Ambientais; 
- O SGA da Organização; 
- Legislação Ambiental; 
- Boas Práticas na Construção de Dutos; 
- Procedimentos Específicos e Controles Operacionais; 
- Gerenciamento dos Aspectos Ambientais na Construção de Dutos; 
- Gerenciamento de Resíduos. 

 
Público Alvo: Fiscais e gerentes das obras de construção de dutos. 
 
Carga horária: -  16 a 32 horas. 
 
Revisão: O período recomendado de revisão do escopo do Curso de Gestão Ambiental 
em Obras de Duto deve ser anual, quando se avaliará a necessidade de reciclagem. 
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Nota: Este curso pode ser equiparado ao curso de SGA-ISO14000 concatenado com o 
curso complementar de Requisitos Ambientais para Construção de Dutos. 
 
1.2.4  CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL EM OBRAS INDUSTRIAIS PONTUAIS 

 
Objetivo: O curso de gestão ambiental em obras industriais aborda o gerenciamento dos 
principais aspectos ambientais relacionados a atividade de construção de unidades 
industriais de processamento, armazenamento e tratamento. 
 
Escopo: O curso de gestão ambiental em obras industriais procura enfocar os seguintes 
tópicos: 
 

- A Evolução das Questões Ambientais; 
- O SGA da Organização; 
- Legislação Ambiental; 
- Boas Práticas na Construção de Obras Industriais; 
- Procedimentos Específicos e Controles Operacionais; 
- Gerenciamento dos Aspectos Ambientais na Construção Industrial; 
- Gerenciamento de Resíduos. 

 
Público Alvo: Todos os fiscais e gerentes das obras industriais da Organização. 
 
Carga horária: -  16 a 20 horas. 
 
Revisão: O período recomendado de revisão do escopo do Curso de Gestão Ambiental 
em Obras Industriais deve ser anual, quando se avaliará a necessidade de reciclagem. 
 
Nota: Este curso pode ser equiparado ao curso de SGA-ISO14000 concatenado com o 
curso complementar de Gestão de Resíduos. 
 
1.2.5   TREINAMENTO OU SIMULAÇÃO NO PLANO DE AÇÃO DE 
EMERGÊNCIA 
 
Objetivo: Treinar os empregados da Organização sobre a preparação e execução das 
ações necessárias no caso de emergência ou contingência.  
 
Escopo: O treinamento para simulação de ação de emergência em procura enfocar os 
seguintes tópicos: 
 

- Conhecimento do Plano de Ação de Emergência (PAE); 
- Formação de Grupos de Ação; 
- Sistema de Comunicação; 
- Vazamento de Combustíveis; 
- Incêndio / Explosão; 
- Fuga de Fonte Radioativa. 

 
Público Alvo: Os empregados das Obras da Organização envolvidos ou potencialmente 
responsáveis pela área de segurança ambiental envolvidos na atividade. 
 
Carga horária: -  1 a 4 horas. 
 
Revisão: O período recomendado de revisão do escopo do treinamento para simulação 
de ação de emergência deve ser anual, quando se avaliará a necessidade de reciclagem. 
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2   REGISTRO 
 
Deverão ser incluídos no Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos (PDRH) 
da Organização, através do formulário de Identificação de Necessidades (IN) . 
 
Poderão também ser feitos por cada gerência mapas de levantamento das necessidades 
de treinamento relacionados ao meio ambiente, utilizando a planilha de identificação de 
necessidade de treinamento ambiental (ANEXO A) como modelo.  
 
Os registros de participação nos cursos relacionados ao meio ambiente serão feitos 
através da lista de presença dos cursos ministrados sendo recomendado anexar a 
ementa/escopo do curso, devendo ser utilizado o ANEXO B como modelo. 
 
 
3   ANEXOS 
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ANEXO A 
 

MAPA DE IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADE DE TREINAMENTO AMBIENTAL 
 

MAPA DE IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES DE TREINAMENTO AMBIENTAL Data: 

Órgão: Representante Treinamento Operacional: 
 

Nome Função SGA-
ISO14000 

Auditoria 
do SGA 

SGA em 
Dutos 

SGA 
Industrial PAE  Observações 

Fulano de Tal Representante de 
Meio Ambiente 

Indicado 
Realizado 

Indicado Indicado 
Realizado 

 
Realizado 

Indicado 
Realizado 

Curso de Auditoria 
programado 30/2/99  

João da Silva Fiscal de Obra de 
Duto 

Indicado 
Realizado 

 Indicado    

Monteiro Lobato Gerente de 
Contrato 

Indicado      

        

        

        

        

        

        

        

Indicado= pessoa teve a participação indicada para o treinamento;  Realizado=participou do treinamento 
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ANEXO B 
 

LISTA DE PRESENÇA  
 
CURSO: 
 

PERIODO: LOCAL: 

 
ASSINATURA/ RÚBRICA NOME MATRÍCULA TELEFONE, CHAVE OU 

EMAIL 
ÓRGÃO/ 

EMPRESA /   / /   / /   / /   / /   / 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Obs. Esta lista pode ser usada previamente na programação da turma  
 


