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O QUE SÃO ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

ASPECTO AMBIENTAL

Elemento das atividades, 
produtos ou serviços de uma 
organização que interage com 
o meio ambiente. (3.2.2 NBR 
ISO 14.001:2015)

IMPACTO AMBIENTAL

Mudança no meio ambiente, 
seja adversa ou benéfica, que 
resulte, no todo ou em parte, 
das atividades, produtos ou 
serviços de uma organização. 
(3.2.4 NBR ISO 14.001:2015)

CAUSA EFEITO

EXEMPLOS

Emissões 
atmosféricas

Contaminação 
do ar

Derramamento 
de lixo/produtos 

na água

Contaminação 
da água

Consumo de 
recursos

Diminuição 
dos recursos

Geração de 
resíduos

Contaminação 
do solo





QUAIS IMPACTOS DAS NOSSAS AÇÕES JÁ ESTÃO OCORRENDO? 

De acordo com a ONG Global Footprint Network, a população 
atual vive como se tivesse os recursos de 1,6 planeta Terra.

No Brasil a população vive como se tivesse 1,8 planeta Terra.

De acordo a ONU, a população da Terra será de cerca de 10 bilhões de pessoas 
em 2050, caso o ritmo de crescimento se mantenha.

O estudo alerta que o aumento da temperatura continuará pelo 
menos até meados deste século, haja o que houver.

Especialistas do Painel Internacional sobre a Mudança Climática (IPCC) alertam 
que já ocorreram mudanças que serão “irreversíveis” durante “séculos ou 
milênios”. (Relatório ONU 2021)

A concentração na atmosfera do dióxido de carbono (CO2) é a mais 
elevada dos últimos dois milhões de anos.

O nível do mar vai continuar a subir durante este século.

Estima-se que até o final deste século se chegaria a um aumento de 4,4 graus na temperatura algo que multiplicaria também
a intensidade e frequência dos fenômenos extremos. Os cientistas recordam que a última vez que se chegou a um nível de
aquecimento acima dos 2,5 graus foi há três milhões de anos, quando o ser humano nem sequer existia. (El País)

Brasil perde 15% de superfície de água desde o começo dos anos 
1990 (CNN). O Brasil, que possui 12% das reservas de água doce do 
planeta, está secando.

Os cientistas preveem que o Ártico “estará virtualmente livre de gelo 
marinho em setembro ao menos uma vez antes de 2050”, (El País)

CONSEQUÊNCIAS: Tremenda onda de calor do fim de junho no Canadá, 
as inundações na Europa central ou na China em julho e os recentes 
incêndios associados ao calor na bacia do Mediterrâneo.

Precisaremos de 4 planetas 
Terra em 2050

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/agua/
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/18/ciencia/1560863265_359643.html


COMO REDUZIMOS OS IMPACTOS NA EMPRESA? 

• Com o gerados na 
empresa:

• Controlando nossos indicadores com (água, energia,
impressões, pneus, combustíveis, resíduos, GEE, amianto, fumaça preta)



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

Informar em COA situações que possam gerar impacto ambiental 
para que a mensagem seja difundida aos demais colegas

Utilizar KPA em vazamentos dessa forma contendo 
imediatamente qualquer contaminação que possa ocorrer

Participar dos treinamentos do Pense no Meio Ambiente Sirtec -
PMAS



VOCÊ SABE QUAIS SÃO OS INDICADORES ANALISADOS NO SGAS

Água e energia

Monitoramento 
diário

Utilização de 
lâmpadas 

econômicas

Campanhas de 
conscientização

Treinamentos 
periódicos

Pneus

Planilha de controle 
de sulcômetro e 

calibragem

Controle de 
reciclagem com 

meta de 80%

Descarte 
ambientalmente 

correto

Combustíveis

Meta de consumo

Treinamento 
para 

condutores

Manutenção 
periódica dos 

veículos

Fumaça preta

Participação no 
Programa 
Despoluir

Manutenção 
preventiva

Amianto / GEE

Inventário 
anual

Identificação de 
risco

Resíduos

Inventário 
anual

Gestão com 
descarte 

adequado

Coleta seletiva

Impressões

Meta por local

Uso de folhas 
frente e verso

Utilização de 
documentos 

em meio 
eletrônico

TODOS SOMOS SGAS!



www.sirtec.com.br


