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O QUE SÃO ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS?

ASPECTOS AMBIENTAIS (AA): Elementos das atividades das atividades da empresa que podem

interagir com o meio ambiente criando alterações neste. (Causa)

IMPACTO AMBIENTAL (IA): Qualquer modificação do meio ambiente, positiva ou negativa, que

resulte dos aspectos ambientais das atividades da empresa. (Consequência)



5



INDICADORES ANALISADOS 

Acompanhamos os impactos ambientais através de indicadores, nas reuniões mensais de gerenciamento.

Água e Energia: Diariamente em todas as unidades e na sede há registro do consumo de água e energia,
para identificar rapidamente qualquer alteração no consumo médio. Há a utilização de lâmpadas
econômicas, campanhas para desligar as luzes e verificar vazamentos, treinamentos PMAS.

Pneus: Quinzenalmente são verificados pneus com sulcômetro e calibragem. Há meta de reciclagem dos
pneus, utilizando ao máximo o recurso. Há descarte ambientalmente correto.

Combustíveis: Há meta de consumo de combustível litros/hora, treinamento para condução adequadas dos
veículos. Dessa forma também se busca a redução dos gases do efeito estufa (GEE) dos veículos.

Fumaça Preta: Através do Programa Despoluir, semestralmente há medição de fumaça preta dos veículos.
Aqueles aprovados recebem Selo. A empresa atingiu mais 90% de veículos aprovados. Há manutenção
preventiva para adequação.

Amianto/GEE: Há acompanhamento através de inventário de equipamentos emissores de GEE, assim como
materiais com amianto nas unidades e na sede da empresa, com identificação de risco e descarte adequado
se for necessário.

Resíduos: Todos os resíduos perigosos gerados tem o destino ambientalmente adequado, sendo
transportados e descartados em locais licenciados.



COMO VOCÊ PODE AJUDAR NA REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS?

 Utilizar de forma consciente papel, água e energia, evitando desperdícios

 Conduzir veículos de forma a otimizar o consumo de combustível

 Participar dos treinamentos do Pense no Meio Ambiente Sirtec

 Utilizar KPA em vazamentos dessa forma contendo imediatamente qualquer

contaminação que possa ocorrer

 Informar em COA situações que possam gerar impacto ambiental para que a

mensagem seja difundida aos demais colegas

QUE OUTRAS AÇÕES VOCÊ ACREDITA QUE PODEM SER / SÃO REALIZADAS?



“A natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas folhas.”

Johann Goethe, polímata, autor e estadista alemão
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