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Proteger o

Meio Ambiente

é dever 

DE TODOS



Evitando a  Poluição e melhorando 
continuamente: 

- o ar que respiramos
- a água que bebemos, e
- a Terra que habitamos. 

Sim, mas... como?



Por milhões de anos, o homem vem 
explorando os recursos naturais de 
nosso planeta como se fossem fontes 
inesgotáveis de energia e de matéria 
prima.

A população mundial (e seu 
padrão de consumo) vem 
crescendo de forma acelerada, 
tornando a renovação natural das 
fontes energéticas e de matérias 
primas cada vez mais difíceis.

O homem e o meio ambiente



Principais problemas 
ambientais do mundo atual



Agressões ao Meio Ambiente

•Chuva ácida

•Contaminação das águas

•Poluição do solo

•Poluição do ar

•Poluição sonora



A Chuva Ácida



Contaminação 
das águas

As águas são contaminadas 
por agrotóxicos, sabões em 
pó, detergentes, resíduos 
industriais e urbanos 
(lixo), metais (pesados ou 
não), derivados de 
petróleo, etc.

Isso gera condições para 
o desenvolvimento de 
micro-organismos 
consumidores de oxigênio, 
prejudicando a fauna e a 
flora que dele dependem 
para sua sobrevivência.



Contaminação 
do solo



Contaminação 
do ar

A contaminação (poluição) do ar é 
a contaminação provocada pela 
emissão de gases tóxicos, e por 
partículas de impurezas várias 
que, quando aspiradas ou de outra 
forma absorvidas pelo corpo 
humano, causam danos à saúde.

A fumaça do escapamento dos 
veículos, as emissões industriais, a 
liberação de gases diversos (p. ex. 
CFC, queimadas, bombardeios, 
aviões) são os grandes causadores 
da poluição atmosférica, hoje um 
grande problema de saúde pública, 
e uma ameaça à nossa 
sobrevivência futura.



Poluição 
sonora

Ruídos, vibrações e outras 
perturbações sonoras constituem 
problemas ambientais relacionados 
com a vida moderna (urbana) e 
associados a uma extensa gama de 
distúrbios.

Essa forma de poluição é 
ocasionada pelo barulho dos 
veículos, de obras civis, fábricas, 
casas noturnas, bares, 
comemorações diversas, etc.



Acidentes

Acidentes constituem, 
também, uma causa 
importante de contaminação 
ambiental.Minamata ( Japão ) anos 50

Londres ( Inglaterra ) anos 60

Seveso ( Itália ) anos 70

Exxon Valdez ( Alasca ) anos 80

Bhopal ( Índia ) anos 80

Vila Socó ( Cubatão ) anos 80

Chernobil (URSS) anos 80

Sandoz (Suíça) anos 80

ETC (muitos lugares) anos ...

A história recente nos 
faz recordar de alguns, 
de conseqüências 
bastante sérias.



Acidentes Acidentes constituem, 
também, uma causa 
importante de contaminação 
ambiental.

Minamata ( Japão ) anos 50

Foi descoberto que o fator comum de todas as vítimas era que todas 

comeram grandes quantidades de peixes da Baía de Minamata. 

Pesquisadores chegaram à conclusão que o mal era envenenamento 

por substâncias tóxicas, relacionado à fábrica de acetaldeído e PVC de 

uma companhia hidrelétrica que produzia fertilizantes químicos 

havendo despejado grandes quantidades de mercúrio na baía. 

Por isso deve-se tomar cuidado com o destino final dado às lâmpadas 

fluorescentes e fosforescentes queimadas, pois se lançadas em locais 

inapropriados podem quebrar-se, libertando vapor de mercúrio e 

trazendo riscos à saúde e ao meio ambiente....



Acidentes Acidentes constituem, 
também, uma causa 
importante de contaminação 
ambiental.

Seveso ( Itália ) anos 70

Em 1976. tanques de armazenagem na indústria química ICMESA em 

Seveso, Itália, se romperam, liberando vários quilogramas da 

dioxinaTCDD (2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina) na atmosfera e o 

produto espalhou-se por grande área na planície lombarda, entre Milão 

e o lago de Como. Devido à contaminação, 3000 animais morreram e 

outros 70000 animais tiveram que ser sacrificados para evitar a 

entrada da dioxina na cadeia alimentar. Acredita-se que não tenha 

havido mortes de seres humanos diretamente vinculadas ao acidente, 

mas 193 pessoas nas áreas afetadas sofreram de cloracne e outros 

sintomas.



Acidentes Acidentes constituem, 
também, uma causa 
importante de contaminação 
ambiental.

Exxon Valdez ( Alasca ) anos 80

Em 1989, o desastre do navio da maior petrolífera do mundo derramou 
41 milhões de litros na costa do Alasca, afetando a vida animal até 
hoje.

O acidente foi considerado como o acidente causado pelo homem de 
piores conseqüencias jamais ocorrido no mar.

A principal causa foi falha humana (negligência e desobediencia às 
normas de segurança).



Acidentes Acidentes constituem, 
também, uma causa 
importante de contaminação 
ambiental.

Bhopal ( Índia ) anos 80

Em dezembro de 1984, cerca de 40 toneladas de metil isocianato e
outros gases letais vazaram da fábrica de agrotóxicos da Union Carbide 
Corporation, em Bhopal, Índia. Foi o pior desastre químico da história. 
Estima-se que entre 3,5 e 7,5 mil pessoas morreram em decorrência da 
exposição direta aos gases, mas o número exato continua incerto. 
Infelizmente, a noite do desastre foi apenas o início de uma tragédia, 
cujos efeitos se estendem até hoje. A Union Carbide, que possuía a 
fábrica de agrotóxicos na época do vazamento dos gases, abandonou a 
área, deixando para trás uma grande quantidade de venenos perigosos. 
Os moradores de Bhopal ficaram com fornecimento de água 
contaminada e um legado tóxico que ainda hoje causa prejuízos.



Acidentes Acidentes constituem, 
também, uma causa 
importante de contaminação 
ambiental.

Sandoz (Suíça) anos 80

No dia 1º de novembro de 1986, a água usada para debelar um 

grande incêndio na fábrica Sandoz, na Suíça, carregou produtos 

altamente tóxicos para o rio, matando por envenenamento todos os 

seres vivos no Alto Reno.

O incêndio na fábrica da Sandoz, em Basiléia (Suíça), abalou a 

confiança da população européia na indústria química. Em poucos 

minutos, os seis mil metros quadrados do depósito 956 foram 

consumidos pelas chamas. Mais de mil toneladas de inseticidas, 

substâncias à base de uréia e mercúrio transformaram-se em nuvens 

tóxicas incandescentes.



Acidentes Acidentes constituem, 
também, uma causa 
importante de contaminação 
ambiental.

Vila Socó ( Cubatão ) anos 80

Em fevereiro de 1984, ocorreu vazamento de gasolina em um dos 

oleodutos da Petrobrás que ligava a Refinaria Presidente Bernardes ao 

Terminal de Alemoa.

A tubulação passava em região alagadiça, em frente à vila constituída 

por palafitas. Um alinhamento inadequado seguido da transferência de 

gasolina para uma tubulação (falha operacional) que veio a romper-se, 

espalhando cerca de 700 mil litros de gasolina pelo mangue. Com a 

movimentação das marés o produto inflamável espalhou-se pela 

região alagada e cerca de 2 horas após o vazamento, aconteceu a 

ignição seguida de incêndio. O fogo se alastrou por toda a área 

alagadiça superficialmente coberta pela gasolina, incendiando as 

palafitas.



Conceitos / Definições

Desenvolvimento sem o comprometimento da saúde e da 

vida das gerações futuras.

Conciliação do desenvolvimento econômico com a 

preservação ambiental.

Desenvolvimento sustentável

ECO 92 – Rio de Janeiro



Conceitos / Definições

Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo 

o ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres 

humanos e suas inter-relações.

Meio Ambiente



Conceitos / Definições

Elemento das  atividades, produtos ou 

serviços de uma organização que pode 

interagir com o meio ambiente

Aspecto ambiental



Exemplos de Aspectos 
Ambientais

Consumo de energia, emissão de efluentes 
industriais, sanitários, emissão de odores, 
geração de ruído, geração de resíduos 
sólidos, consumo de matéria prima, 
geração de energia eólica, consumo de óleo 
combustível, possíveis vazamentos, etc...



Conceitos / Definições

Qualquer modificação do meio 

ambiente, adversa ou benéfica, 

resultante, no todo ou em parte,  das 

atividades, produtos ou serviços de 

uma organização.

Impacto ambiental



Exemplos de Impactos 
Ambientais



Conceitos / Definições

Resíduos (restos, sub-produtos, etc.) 

nos estados sólido e semi sólido, que 

resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, 

agrícola, de serviços e varrição.

Resíduos Sólidos



• Resíduos classe I – Perigosos

– Inflamabilidade

– Corrosividade

– Reatividade

– Toxicidade

Exemplo: Borra, Solvente sujo, lâmpadas, 
óleo, baterias

Conceitos / Definições

Classificação dos resíduos



• Resíduos classe II – Não Perigosos

• Classe II A – Não Inertes

– Biodegradabilidade

– Solubilidade em água

Exemplo: Água e lodo, latas, pó, tambores 
recipientes de resíduos não 

perigosos, etc., 

Conceitos / Definições

Classificação dos resíduos



• Resíduos classe II – Não Perigosos

• Classe II B – Inertes

– Solubilidade ou não em água

Exemplo: Resíduos de construção civil, entulho, 
areia, terra, etc.

Conceitos / Definições

Classificação dos resíduos



MINIMIZAR:

- A geração de resíduos

- A geração de emissões gasosas

- A geração de efluentes

- O consumo de energia

- O consumo de matéria prima

- O consumo de recursos não renováveis

Proteger o Meio 
Ambiente é:



• Prevenção da poluição e

• Melhora de:

- Ar que respiramos
- Água que bebemos
- Terra que habitamos.

Benefícios da ISO 
14.001



• Outros benefícios incluem:

- Aumento da produtividade

- Redução de sucata e retrabalho

- Melhora da satisfação dos colaboradores

- Melhoria contínua

Benefícios da ISO 
14.001



• Que é preciso fazer?

- Documentar

- Implementar

- Manter

- Melhorar continuamente a eficácia

Benefícios da ISO 
14.001



• E, simplesmente, 

- Dizer o que você faz

- Fazer o que você diz

- Prová-lo

- Melhorá-lo

Benefícios da ISO 
14.001



• Para isso, é necessário preparar:

• Procedimentos documentados
• Instruções de trabalho
• Outros documentos 
• Registros

Benefícios da ISO 
14.001



A Norma NBR ISO 14.001:2004



GQ
ISO 9001

GA
ISO 14.001

Abordagem conjunta com a nova    ISO 9001:2008



Melhoramento
contínuo

Política 
Ambiental

Planejamento

Implementação 
e operação

Verificação e 
Ações Corretivas

Análise crítica pela 
Administração

P

D

C

A
A



• 4.1- Requisitos gerais

• 4.2- Política ambiental

• 4.3- Planejamento

REQUISITOS da 
Norma ISO 
14.001

P



• 4.4- Implementação e Operação

• 4.5- Verificação

• 4.6- Análise pela administração

REQUISITOS da 
Norma ISO 
14.001

A

C

D



• 4.1- Requisitos gerais

• Apresenta os requisitos gerais para o SGA como um todo.

• Não há colocação de nenhum requisito específico, que 
possa ser individualmente verificado.

REQUISITOS da 
Norma ISO 
14.001



• 4.2- Política ambiental

• Apresenta os requisitos para a formulação da Política 
Ambiental: o que ela deve conter, divulgação interna 
e externa, etc., visando a prevenção da poluição, a 
melhoria continua e o atendimento aos requisitos 
legais.

•

REQUISITOS da 
Norma ISO 
14.001



• 4.3 – Planejamento
Apresenta os requisitos para o planejamento requerido 

para a determinação / definição de:

– 4.3.1 – Aspectos Ambientais

– 4.3.2 – Requisitos legais e outros

– 4.3.4 – Objetivos, metas e programas

REQUISITOS da 
Norma ISO 
14.001



• 4.4 – Implementação e Operação

– Apresenta os requisitos estabelecidos para a 
operação da planta / organização, de modo a se 
obter um desempenho ambientalmente correto.

REQUISITOS da 
Norma ISO 
14.001



• 4.4 – Implementação e Operação

– 4.4.1 - Recursos, funções, responsabilidades e autoridade

– 4.4.2 - Competência, treinamento e conscientização

– 4.4.3 - Comunicação

– 4.4.4 - Documentação

– 4.4.5 - Controle de documentos

– 4.4.6 - Controle Operacional

– 4.4.7 – Preparação e resposta a emergências

REQUISITOS da 
Norma ISO 
14.001



• 4.5 – Verificação

– Apresenta os requisitos relativos à verificação permanente do 

desempenho do SGA, como o atendimento aos requisitos legais, 

consumos de recursos, parâmetros operacionais, auditorias internas, 

conscientização dos colaboradores, ocorrências de não-

conformidades, etc.

REQUISITOS da 
Norma ISO 
14.001



• 4.5 – Verificação

– 4.5.1 - Monitoramento e medição

– 4.5.2 - Avaliação do atendimento a requisitos legais e 

outros requisitos

– 4.5.3 - Não-conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva

– 4.5.4 - Controle de registros

– 4.5.5 - Auditoria Interna

REQUISITOS da 
Norma ISO 
14.001



• 4.6 – Análise pela Administração 
(Direção)

• Estabelece os requisitos para a realização 
da análise crítica pela administração, para 
verificar o desempenho ambiental da 
organização e tomar decisões para a 
melhoria: que tópicos devem ser 
examinados, elenco mínimo de respostas, 
etc.

REQUISITOS da 
Norma ISO 
14.001



Identificação dos Aspectos 
Ambientais das atividades, 

produtos e serviços, 
avaliados em condições 

normais, esporádicas e de 
emergência

Aspectos Ambientais 
Significativos

Programa de Gestão 
Ambiental

(MELHORIA 
AMBIENTAL)

Controle Operacional
(“MANUTENÇÃO” 

AMBIENTAL)

Plano de Contingência e 
Resposta a EMERGÊNCIAS
(PREVENÇÃO AMBIENTAL)

Monitoramento e 
Medição

Política 
Ambiental

Relação entre os 
elementos do SGA



Atividades
Tempo (meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO - ISO 14001:2004                                      

13. Implementação de Medições e 
Controles
14. Implementação de Auditorias Internas 
ambientais
15. Implementação de Análise do Sistema e 
Correções

5. Identificação dos Requisitos Legais e 
Regulamentares

6. Identificação dos Aspectos Ambientais

7. Identificação dos Impactos Ambientais 
Significativos
8. Preparação da Documentação (Manual, 
Procedimentos, Instruções, ...)

1. Diagnostico

2. Formação do Comitê Ambiental

3. Palestra de Conscientização ambiental e 
de  ISO 14001:2004

4.Definição da Política Ambiental

16. Pré-Auditoria pela Certificadora

9. Treinamento, Conscientização e 
Capacitação do pessoal
10. Estabelecimento de Objetivos, Metas e 
Programas Ambientais (de Melhoria)

11. Prática dos Programas Ambientais

12. Planejamento e treinamento de 
respostas a emergências



Muito obrigados pela sua 
atenção

Fabio A. Bianco

f.a.bianco@terra.com.br

fabio.bianco@mscertifica.com.br

Marcia Ksan Bianco

mkb14000@hotmail.com


