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1 INTRODUÇÃO 

Devido à exigência do mercado em relação à produtos e processos ambientalmente 

corretos, empresas estão se reanalisando e se reestruturando, buscando consumir menos 

insumos, matérias-primas e reduzir os impactos ambientais gerados, tendo assim, uma produção 

mais limpa. Biazin e Godoy (2000) ressaltam que as normas ambientais atingem não só as 

empresas, como, também, seus fornecedores. Desta forma, não atender às normas, neste cenário 

altamente competitivo, pode resultar em barreiras significativas para as empresas. 

Nesse sentido, a Organização Internacional de Normatização (ISO – International 

Standard Organization) apresenta a norma ISO 14001, fornecendo às empresas um meio para 

atender às exigências do mercado através da formalização dos processos operacionais, 

instituindo seus monitoramentos e incentivando a melhoria contínua, de forma a reduzir a 

emissão de resíduos e o menor consumo de recursos naturais (PINHEIRO, 2015). Esta norma 

contém as diretrizes e requisitos para a implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

em uma empresa, independente do porte ou área de atuação, tendo passado por uma revisão em 

2015 a qual agregou novas cláusulas, garantindo uma melhor integração e manutenção do 

sistema. 

O SGA é um conjunto de políticas, práticas e procedimentos organizacionais, processos e 

recursos que objetivam obter melhor desempenho ambiental por parte da empresa, bem como 

a redução de seus impactos ambientais. As etapas do SGA são: elaboração da Política 

Ambiental da empresa; planejamento; implementação e operação; verificação e ação corretiva; 

análise crítica e melhoria contínua. Estas etapas são baseadas no ciclo PDCA (Plan- planejar, 

Do- fazer, Check- Verificar, Act- agir) onde, a cada novo ciclo, são estabelecidas novas metas 

e objetivos, que buscam garantir a melhora do desempenho ambiental em relação ao ciclo 

anterior, sendo o próprio conceito da melhoria contínua proposto pelo SGA. 

A análise de Sasamori, Theis e Schreiber (2017), mostra que a gestão ambiental 

implementada em pequenas e médias empresas deve ser considerada como um componente 

para manutenção da vantagem competitiva, destacando a redução de custos de produção e 

diminuição do impacto sobre o meio ambiente. 

Silva e Amaral (2006) propuseram uma metodologia para avaliação de impactos e custos 

ambientais em processos industriais, denominada MAICAPI. Esta metodologia baseia-se no 
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diagnóstico de processos da empresa, avaliação de seus impactos ambientais, análise dos custos 

ambientais e proposição de melhorias através de planos de ação. Como resultado foi possível 

identificar as principais atividades geradoras de impactos ambientais e quais as responsáveis 

pelos maiores custos ambientais, evidenciando a necessidade de melhorias com enfoque nestas 

atividades. 

Uma das principais etapas do SGA, prevista desde sua fase de planejamento, é o 

monitoramento e a revisão das ações propostas inicialmente, promovendo assim, um processo 

de melhoria contínua. É através do acompanhamento sistemático desempenho ambiental que o 

SGA é efetivado. 

Santos e Cabral (2013) propuseram o monitoramento dos impactos ambientais através da 

ferramenta “Diagnóstico do Sistema Embalagem” em uma vinícola e concluíram que o uso da 

ferramenta força os gestores a avaliar claramente a situação atual do gerenciamento dos 

processos, além de criar uma linguagem comum a todas as empresas, facilitando a tomada de 

decisões orientadas para seus objetivos. 

Dentro deste contexto, o presente trabalho tem por objetivo propor um instrumento de 

monitoramento de desempenho que permita que empresas de pequeno porte gerenciem, de 

forma efetiva e simplificada, seus aspectos e impactos ambientais. Para tanto, o instrumento foi 

desenvolvido e testado em duas empresas, com área de atuação distintas, que implementaram 

o SGA em suas unidades no ano de 2016 . 

2 METODOLOGIA 

Para atingir o cumprimento do objetivo proposto, o presente trabalho adotou as seguintes 

etapas metodológicas: revisão do SGA de duas empresas de pequeno porte e de segmentos 

distintos; avaliação do desempenho ambiental das empresas; e a elaboração de uma proposta 

de instrumento que facilite o monitoramento do desempenho ambiental das empresas. 

2.1 Revisão do SGA 

Foram identificadas duas empresas de pequeno porte, de diferentes segmentos, 

localizadas no município de Goiânia, e que já tinham sido objeto de implantação de SGAs no 

ano de 2016, caracterizadas a seguir. 
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2.1.1 Saga Moto Yamaha 

A empresa atua no ramo de venda e manutenção de motos e acessórios e faz parte do 

grupo Yamaha. Atualmente conta com 30 funcionários, distribuídos nos departamentos de 

vendas, administração, financeiro, estoque e almoxarifado, manutenção, montagem e lavagem 

de motos e peças. 

No SGA implantado em 2016, foram levantados os aspectos e impactos ambientais dos 

diferentes processos da época, os quais não sofreram alterações relevantes. Foram propostos 

indicadores e metas de desempenho ambiental, além do monitoramento dos indicadores e a 

revisão semestral do SGA. 

 
Figura 1. Fachada principal da empresa - SAGA 

Yamaha 

 
Figura 2. Oficina automotiva - SAGA Yamaha 

2.1.2 Clínica Veterinária Vila Felícia 

A Vila Felícia é uma empresa que atua no ramo de clínica veterinária, oferecendo 

serviços de castração, cirurgias e consultas a cães e gatos. A empresa conta com 15 funcionários 

sendo dividida nos seguintes departamentos: recepção, administração e financeiro, 

consultórios, centro-cirúrgico e área de internação. 

Em 2016 foi implantado o SGA da Vila Felícia, onde foram levantados os aspectos e 

impactos ambientais, proposto os indicadores e metas de desempenho ambiental. Alguns 

setores, anteriormente existentes, foram desativados, como o petshop e a área de banho e tosa. 

Não foi determinada a periodicidade de revisão do SGA para esta empresa. 
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Figura 3. Fachada do empreendimento - Vila Felícia 

 
Figura 4. Consultório veterinário - Vila Felícia 

2.1.3 Identificação dos Processos Produtivos 

A identificação dos processos produtivos envolvidos nas atividades foi realizada através 

de visita in situ. Os processos foram delimitados de acordo com cada departamento e atividade 

realizada pela empresa, através de entrevistas semiestruturadas aos definidos gerentes. 

Em um segundo momento foram realizadas, juntamente de um representante do setor, a 

visita guiada visando tomar conhecimento das etapas específicas dos processos, seus insumos, 

consumos e produtos gerados através da elaboração de fluxogramas de cada setor. 

2.1.4 Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais 

O levantamento de aspecto e impactos ambientais foi realizado através de uma tabela 

baseada na metodologia Failure Modes and Effect Analysis (FMEA). Desenvolvida por 

militares dos Estados Unidos da América, o artigo basilar de John de S. Coutinho (1964) relata 

esta metodologia como ferramenta de análise de falhas em sistemas aeroespaciais. 

Posteriormente o método FMEA foi adaptado para diversos outros campos, como análise de 

softwares, indústrias automotivas e avaliação de riscos ambientais. 

Através da análise dos fluxogramas de atividades elencados, foram identificados os 

aspectos e impactos ambientais referentes aos processos produtivos de cada empresa. 

Posteriormente foram criadas tabelas baseadas no método FMEA, adaptada pelos autores para 

avaliação de risco ambiental, e classificou-se os impactos ambientais seguindo critérios de 

abrangência, magnitude, reversibilidade, frequência, controle e severidade. A Tabela 1 

apresenta a pontuação para cada quesito. 
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O quesito severidade se diferencia dos demais, sendo sua análise dependente do tipo de 

contaminante e/ou insumo associado ao impacto. Vale salientar que impactos ligados a ruídos 

foram avaliados quanto a severidade de forma equivalente aos gases. 

A análise da severidade proposta pela Tabela 1 possui sua especificidade para os 

efluentes. Para casos em que o empreendimento não possui mais de um tipo de efluente gerado, 

a avaliação deixa de se basear na periculosidade e passa a analisar apenas a representatividade 

relativa da contribuição do aspecto frente à geração total de efluentes do empreendimento. De 

forma análoga, os impactos relacionados ao consumo de energia também são avaliados quanto 

a sua representatividade relativa todo da empresa. 

Posteriormente, através da soma de pontuações obtidas a partir da Tabela 1, classificou-

se o grau de impacto ambiental de cada aspecto conforme a Equação 1 e a Tabela 2. 

Tabela 1. Critérios para análise e pontuação de aspectos e impactos ambientais 

Sistema de pontuação de parâmetros – Tabela FMEA 

Parâmetro 
Pontuação 

Abrangência (A) 

Restrita - restrito aos limites físicos da empresa 1 

Local - afeta a vizinhança da empresa em um raio de até 2 km 2 

Regional - afeta a(s) área(s) da(s) bacia(s) hidrográfica(s) a qual a 

empresa está inserida 
4 

Magnitude(M)  

Insignificante - nenhum efeito 0 

Significante - dano ao meio ambiente 2 

Reversibilidade (R)  

Reversível 1 

Reversível com investimentos 2 

Irreversível 4 

Frequência (F)  

Não se espera ocorrer 0 

Ocorre mensalmente 1 

Ocorre semanalmente 3 

Ocorre diariamente 4 

Controle (C)  

Completamente possível de controlar 1 

Parcialmente controlável 2 

Não pode ser controlado 4 

Severidade (S)  

Gases 

Abaixo dos padrões legais 1 

Dentro dos padrões legais 2 

Acima dos padrões legais 3 
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Sistema de pontuação de parâmetros – Tabela FMEA 

Parâmetro 
Pontuação 

Abrangência (A) 

Efluente 

Baixo - menor que 10% do total gerado na empresa 1 

Médio – entre 10% e 25% do total gerado na empresa 2 

Alto - acima de 25% do total gerado na empresa 3 

Resíduo 

Classe II B – Inertes 1 

Classe II A - Não Inertes 2 

Classe I - Resíduos Perigosos 4 

Energia 

Baixo - menor que 10% do total gerado na empresa 1 

Médio – entre 10% e 25% do total gerado na empresa 2 

Alto - acima de 25% do total gerado na empresa 3 

 

Equação 1. Cálculo do índice de impacto – Tabela FMEA 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 𝐴 + 𝑀 + 𝑅 + 𝐹 + 𝐶 + 𝑆 

Tabela 2. Classificação do índice de impacto – Tabela FMEA 

Saga Moto Yamaha Vila Felícia 

Sem Impacto 0-5 Sem Impacto 0-5 

Baixo Impacto 6-9 Baixo Impacto 6-9 

Médio Impacto 10-13 Médio Impacto 10-14 

Alto Impacto >13 Alto Impacto >14 

2.1.5 Indicadores Ambientais e Plano de Ação 

Os indicadores ambientais propostos no SGA anterior foram reavaliados e propostos 

novos, considerando os aspectos ambientais de maior grau de impacto, a fim de possibilitar o 

acompanhamento do desempenho ambiental das empresas. Estes indicadores ambientais foram 

validados pela alta direção da empresa. 

Para cada indicador ambiental foi elaborado um plano de ação baseado no modelo 5W2H, 

que é um checklist de atividades, prazos e responsabilidades que devem ser seguidas por toda 

a equipe da empresa. 

2.2 Avaliação do desempenho ambiental 

A avaliação do desempenho ambiental considerou o período de 2016 a 2019. Para tanto, 

foram analisados os indicadores propostos na implantação dos SGAs, os quais estão 

relacionados na Tabela 3, com relação aos quesitos de representatividade, praticidade e 

efetividade. 
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Tabela 3. Relação de indicadores propostos às empresas Saga Moto e Vila Felícia em 2016 

Vila Felícia 

Indicadores 2016 

Saga Moto 

Indicadores 2016 

Consumo de energia (Kwh) / funcionário Resma de papel / moto atendida 

Volume de resíduo reciclável / funcionário Copo descartável / moto atendida 

Consumo de energia (Kwh) / Animais 

atendidos 

Cartucho de impressão / moto atendida 

Consumo de energia (Kwh) / moto atendida 

Volume de resíduo reciclado / Animais 

atendidos 

Consumo de água (L) / moto atendida 

Consumo de energia (Kwh) / moto atendida 

Consumo de energia (Kwh) / Animais 

atendidos 

Emissão de Ruído (dB) / moto atendida 

Embalagem / moto atendida 

Volume de resíduo reciclado / Animais 

atendidos 

Resíduo de filtro (g) / moto atendida 

Bateria usada / moto atendida 

 
Efluente líquido contaminado (L) / moto 

atendida 

 Consumo de energia (Kwh) / moto atendida 

 Emissão de Ruído (dB) / moto atendida 

 

2.3 Instrumento de Acompanhamento de Desempenho Ambiental 

Finalmente, buscou-se desenvolver um instrumento que facilite o acompanhamento 

mensal dos indicadores, metas e ações propostos. Para tanto, tomou-se como referência uma 

planilha desenvolvida em parceria com o SEBRAE e o Instituto de Hospitalidade para a 

Pousada Don Ramon (disponível em http://bit.ly/37NsDsz), a qual oferece uma base para que 

os dados de consumo sejam registrados e os indicadores calculados e apresentados de forma 

gráfica. 

A partir da referência supracitada associado ao uso da ferramenta “Microsoft Office 

Excel”, o trabalho alçou elaborar um instrumento de acompanhamento de desempenho 

ambiental completo e de fácil acesso. Para tanto, foi elaborada uma planilha que contemplou, 

para além do registro dos indicadores ambientais, o plano de ação, metas e análise mensal dos 

resultados obtidos, tornando-se uma ferramenta suficiente para o acompanhamento do 

desempenho ambiental. 

Ao final do processo de elaboração, a planilha foi submetida a análise da alta direção das 

empresas, para que fosse julgada quanto à praticidade, executividade e aproximação à realidade 

da empresa. As respostas e feedbacks nortearam os aperfeiçoamentos do instrumento. 

http://bit.ly/37NsDsz
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Revisão do SGA 

A partir da revisão dos SGAs chegou-se aos resultados que deverão guiar a forma de 

atuação dos sistemas. 

3.1.1 Identificação dos Processos Produtivos 

Através da análise dos processos de cada departamento foi possível elaborar os 

fluxogramas das atividades desempenhadas nas empresas, elencando seus insumos, consumos 

e produtos gerados. Os fluxogramas de atividades da Saga Moto Yamaha e Vila Felícia 

encontram-se nas Tabelas 4 e 5, respectivamente. 



9 

 

Tabela 4. Fluxograma de processos – Vila Felícia 

  

Setor Entradas Atividade Saídas 
R

ec
ep

çã
o
 

d
e 

C
li

en
te

s • Papel 

• Copo descartável 

• Energia 

• Água 

• Recepção de clientes 
• Resíduos recicláveis 

• Efluentes líquidos 

C
o
n
su

lt
ó
ri

o
 

m
éd

ic
o
 

• Materiais de serviço de saúde 

• Energia 

• Água 

• Papel 

• Medicação 

• Produtos de esterilização – limpeza 

• Exames médicos 

• Medicação 

• Resíduos de saúde 

• Resíduos Recicláveis 

• Resíduos biológicos 

• Efluentes 

• Prontuário médico 

S
al

a 
d
e 

C
ir

u
rg

ia
 • Materiais de serviço de saúde 

• Energia 

• Água 

• Papel 

• Medicação 

• Produtos de esterilização – limpeza 

• Cirurgias veterinárias 

• Medicação 

• Resíduos de serviço de saúde 

• Resíduos perfurocortante 

• Resíduos Recicláveis 

• Resíduos biológicos 

• Efluentes 

S
al

a 
d
e 

E
st

er
il

iz
aç

ão
 • Energia 

• Água 

• Embalagens 

• Gaze 

• Produtos para higienização 

• Esterilização de materiais 

cirúrgicos 

• Preparo de kit cirúrgico 

• Resíduos de serviço de saúde 

• Resíduos recicláveis 

• Efluentes líquidos 

• Kit cirúrgico esterilizado 
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Setor Entradas Atividade Saídas 

L
ei

to
 d

e 

R
ec

u
p
er

aç
ão

 

• Papel 

• Energia 

• Água 

• Materiais de serviço de saúde 

• Medicação 

• Alimento 

• Recuperação pós cirúrgica 

• Resíduos recicláveis 

• Resíduos orgânicos 

• Efluentes líquidos 

• Resíduos de saúde 

• Ruídos 

E
sc

ri
tó

ri
o
 d

a 
g
er

ên
ci

a
 • Papel 

• Copo descartável 

• Energia 

• Água 

• Cartucho de impressora 

• Serviços administrativos 

• Serviços contábeis 

• Resíduos recicláveis 

• Efluentes líquidos 

• Energia 

• Produtos embalados 

• Recepção de materiais 

• Estoque e armazenagem de 

produtos e medicamentos 

• Resíduos recicláveis 

E
m

p
re

en
d
im

en
to

 

• Energia 

• Água 

• Produtos de limpeza 

• Peças para manutenção 

• Manutenção de 

equipamentos 

• Limpeza de área comum 

• Resíduos recicláveis 

• Resíduos perigosos 

• Efluentes líquidos 

• Sucata 

Á
re

a 
d

e 

v
iv

ên
ci

a 

• Energia 

• Água 

• Papel higiênico 

• Produtos de limpeza 

• Uso do banheiro 
• Efluentes líquidos 

• Resíduos orgânicos 
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Tabela 5. Fluxograma de processos – Saga Moto 

Setor Entradas Atividade Saídas 

R
ec

ep
çã

o
 e

 

V
en

d
as

 • Papel 

• Copo descartável 

• Energia 

• Água 

• Recepção de clientes 

• Vendas de motos e 

acessórios 

• Resíduos recicláveis 

• Efluentes líquidos 

A
lm

o
x
ar

if
ad

o
 

• Produtos embalados 

• Papel 

• Energia 

• Estoque e armazenagem de 

peças e acessórios 
• Resíduos recicláveis 

O
fi

ci
n
a 

A
u
to

m
o
ti

v
a 

• Peças 

• Produtos de limpeza 
• Montagem de motos • Resíduos recicláveis 

• Energia 

• Água 

• Produtos de limpeza 

• Estopas/flanelas 

• Lavagem de motos 

• Resíduos recicláveis 

• Efluente líquido contaminado 

• Estopas/flanelas contaminadas 

com óleo 

Setor Entradas Atividade Saídas 

C
o
p
a 

• Água 

• Energia 

• Alimentos 

• Embalagens 

• Alimentação dos 

funcionários 

• Resíduos recicláveis 

• Efluentes líquidos 

• Resíduos orgânicos 
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Setor Entradas Atividade Saídas 

O
fi

ci
n
a 

A
u
to

m
o
ti

v
a 

• Energia 

• Água 

• Peças 

• Óleo lubrificante 

• Estopas/flanelas 

• Ferramentas 

• Manutenção de motos 

• Resíduos recicláveis 

• Sucatas 

• Efluente líquido contaminado 

• Estopas/flanelas contaminadas 

• Poluentes gasosos 

• Ruído 

A
d
m

in
is

tr
at

iv
o
 

e 
F

in
an

ce
ir

o
 • Papel 

• Copo descartável 

• Energia 

• Água 

• Cartucho de impressora 

• Serviços administrativos 

• Serviços contábeis 

• Resíduos recicláveis 

• Efluentes líquidos 

E
m

p
re

en
d
im

en
to

 

• Energia 

• Água 

• Produtos de limpeza 

• Peças para manutenção 

• Manutenção de 

equipamentos 

•  Limpeza de área comum 

• Resíduos recicláveis 

• Efluentes líquidos 

• Sucata 

Á
re

a 
d

e 

v
iv

ên
ci

a 

• Energia 

• Água 

• Papel higiênico 

• Produtos de limpeza 

• Uso do banheiro 

• Resíduos recicláveis 

• Efluentes líquidos  

• Resíduos orgânicos 

C
o
p
a 

• Água 

• Energia 

• Alimentos 

• Embalagens 

• Alimentação dos 

funcionários 

• Preparo de bebidas 

• Resíduos recicláveis 

• Efluentes líquidos 

• Resíduos orgânicos 
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Quando comparado o fluxograma atual da Vila Felícia com o da implantação do SGA, 

nota-se que não houve grandes alterações para além da retirada dos serviços de banho, tosa e 

pet shop anteriormente elencada. Por sua vez, para a SAGA moto não é possível traçar um 

comparativo, haja visto que não foram apresentados os fluxogramas na elaboração do SGA. 

3.1.2 Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais 

Durante as visitas às empresas foi possível identificar muitas medidas adotadas após a 

implantação do SGA. Foi realizado o levantamento de aspectos e impactos ambientais nos 

empreendimentos com o objetivo de verificar os resultados destas medidas e elencar novos 

pontos de melhorias. As tabelas de aspectos e impactos ambientais das empresas são 

apresentadas nos Apêndices A e B. 

3.1.2.1  Saga Moto Yamaha 

Após a implantação do SGA em 2016, a Saga Moto Yamaha implantou medidas visando 

reduzir seu impacto ambiental, como a substituição parcial das torneiras dos banheiros por 

outras com acionamento hidráulico ou a colocação de redutores de vazão e campanhas de 

conscientização dos funcionários quanto ao consumo de copos descartável. 

Dentre as ações tomadas pela empresa, houve a substituição quase todas suas lâmpadas 

por LED, trocou o sistema de climatização da área de vendas e recepção de clientes por 

equipamento de menor consumo energético e instalou telhas translucidas na oficina. Porém o 

consumo energético continua sendo uma grande problemática, visto que foi classificado como 

sendo um aspecto de alto impacto ambiental em três setores da empresa, na recepção e vendas, 

oficina automotiva e no setor administrativo e financeiro. 

Devido ao padrão exigido pela franquia, a empresa deve seguir o layout estabelecido 

pela matriz na parte de recepção e vendas, o que dificulta a adoção de medidas que reduzam o 

consumo de energia. Este padrão também especifica a quantidade de lumens que a oficina deve 

atender durante todo o expediente, portanto há momentos em que apesar de a iluminação natural 

ser satisfatória para realização das atividades, faz-se necessário a utilização de iluminação 

artificial. O alto consumo de energia no departamento administrativo/financeiro se deve ao local 

em que está instalado, que não é favorável a ventilação natural, fazendo com que os 

funcionários utilizem o ar-condicionado durante todo o dia. 
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Outro aspecto classificado como alto impacto ambiental é a retirada de OLUC na 

oficina, pois é um resíduo classe I e é gerado em grande quantidade. Porém, é prática da empresa 

realizar a venda deste resíduo para uma prestadora de serviço licenciada que realiza o rerrefino, 

eliminando impacto gerado. 

No SGA de 2016 foi proposto que a Saga Moto Yamaha reduzisse 10% do consumo de 

água no lavajato, como medida adotada pela empresa foi instalado um sistema de captação e 

reservação de água da chuva para realizar a lavagem de motos. Porém o consumo de água 

continua a ser um ponto de melhoria, visto que é gasto um grande volume de água na limpeza 

das áreas da empresa. 

A geração de ruído na oficina é um aspecto que causa incomodo à vizinhança, 

principalmente por ser frequente e se somar aos ruídos gerados por empreendimento vizinhos. 

No SGA de 2016 não foi proposta nenhuma meta de redução deste aspecto e nenhuma medida 

mitigadora foi tomada desde então pela empresa, vale salientar que este é um impacto intrínseco 

ao processo executado na oficina.  

3.1.2.2  Vila Felícia 

O consumo energético elevado é uma característica usual em empresas do ramo 

veterinário devido aos equipamentos cirúrgicos, que além de consumirem muita energia ainda 

precisam estar em um ambiente resfriado para que não danifiquem. Além disso, os animais que 

estão no pós-cirúrgico necessitam ser aquecidos para facilitar a recuperação. 

A Vila Felícia adotou muitas medidas visando a redução do consumo energético após a 

implantação do SGA em 2016, como a troca de quase todas as lâmpadas por LED e a 

substituição do sistema de climatização dos consultórios por ventiladores, porém segundo o 

levantamento de aspectos e impactos realizado neste estudo este ainda continua sendo um 

aspecto a ser melhorado. 

Outra medida implantada pela Vila Felícia foi a substituição das torneiras do 

empreendimento por outras com acionamento hidráulico ou instalação de redutor de vazão, 

como foi proposto no SGA de 2016. Na análise deste estudo, o impacto ambiental resultante do 

consumo de água reduziu consideravelmente. 

A geração de resíduos perigosos é outro aspecto inerente à atividade da empresa, visto 

que os exames e cirurgias geram este tipo de resíduos. Como forma de reduzir este aspecto, a 



15 

 

empresa criou uma padronização dos kits cirúrgicos a depender do tamanho do animal, de forma 

a evitar desperdícios e geração de resíduos perigosos desnecessárias. Outra medida adotada foi 

a manipulação de medicamentos em quantidades específicas para cada paciente, com o intuito 

de evitar descartes de medicamentos sobressalentes. Este aspecto ainda deve ser monitorado 

devido a sua severidade e frequência de geração, fazendo com que seja classificado como de 

alto impacto ambiental 

A geração de ruídos não foi contemplada na tabela de aspectos e impactos ambientais 

do SGA de 2016, porém neste estudo se mostrou um aspecto importante a ser analisado devido 

a sua frequência e por não ser um impacto reversível. 

3.1.3 Política Ambiental 

A revisão das políticas ambientais da Saga Moto e Vila Felícia, documentos os quais se 

encontram respectivamente no Anexo A e Anexo B, concluiu que não houve a necessidade de 

alterações nos textos. Em reuniões junto às direções das empresas, foi consensuado que o 

conteúdo apresentado já condiz com a visão das empresas e contemplam as revisões e 

consequentes alterações propostas. Vale destacar que a alteração da política deve ser evitada, 

uma vez que esta embasa a execução e revisão do SGA e, portanto, deve ser sólida para que 

possua credibilidade. 

3.1.4 Planos de Ação 

A partir da determinação dos indicadores de monitoramento ambiental foi possível 

traçar planos de ações para cada uma das empresas, dando enfoque às áreas não só onde suas 

atividades foram classificadas como de alto impacto ambiental, mas também onde percebeu-se 

possíveis pontos de melhorias. 

Para a Saga Moto Yamaha foram propostas ações para melhorias nos indicadores de 

consumo de energia, consumo de água, geração de resíduos e geração de ruídos. Porém, 

diferentemente do proposto em 2016, onde as metas se baseavam em reduzir certa porcentagem 

do total gerado ou consumido, optou-se neste estudo por metas baseadas em ações que irão 

reduzir pontualmente os impactos. O Plano de Ação da Saga Moto Yamaha encontra-se no 

Apêndice C. 

Frente ao consumo de energia da empresa, foi feita a proposição da substituição total 

das lâmpadas por LED, visto que ainda há a utilização de lâmpadas fluorescentes na empresa. 
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Para mais, recomendou-se a utilização de luz natural através de claraboias no almoxarifado e 

substituição de equipamentos por de maior eficiência energética. 

Foi proposto que a empresa realize o aproveitamento de água da chuva para lavagem de 

piso e rega de jardim, uma vez que a captação já é realizada e o consumo de água foi classificado 

como de alto impacto, principalmente na limpeza e manutenção das áreas. Também se 

recomenda a instalação de aeradores ou redutores de pressão em 100% das torneiras do 

empreendimento. 

Com relação à geração de resíduos perigosos, a orientação é que se acondicione estes 

resíduos em recipientes estanques, de forma a evitar possíveis vazamentos e a contaminação do 

solo. A triagem dos resíduos é outro ponto levantado no plano de ação, pois apesar de haver a 

separação de resíduos na empresa, ainda é prática de alguns funcionários descartar os resíduos 

de forma inadequada. 

Como ação para reduzir o impacto de vizinhança proveniente dos ruídos da oficina, o 

recomentado é que sejam instalados materiais de isolamento acústico, sobretudo na área do 

compressor que é o equipamento de maior emissão de ruídos. 

A alta direção da empresa informou que em breve irão realizar uma reforma na sede da 

empresa, portanto optou-se por propor ações que poderão ser aplicadas antes e depois da 

reforma, e as que necessitam maior investimento tiveram seus prazos estipulados após a 

reforma, para que sejam incorporadas nesta. 

Para a Vila Felícia foram propostos planos de ações para os indicadores de consumo de 

energia, consumo de água, geração de resíduos e geração de ruídos na Vila Felícia (Apêndice 

D). Como o consumo de energia é uma grande problemática da empresa, foi proposta a 

substituição das lâmpadas comuns por LED e a substituição de equipamentos de grande 

consumo energético por equivalentes de maior eficiência. 

Grande parte do consumo de água da empresa é devido aos equipamentos de 

esterilização de materiais cirúrgicos. Como esta atividade é intrínseca às atividades realizadas 

na empresa, recomendou-se que seja feita a substituição destes equipamentos por similares de 

menor consumo. Também foi proposto o aproveitamento de água de chuva para lavagem de 

piso e rega de jardim. 

Também foram propostas ações para o gerenciamento de resíduos, pois além de ser um 

aspecto de alto impacto ambiental na empresa, devido aos resíduos perigosos, atualmente a 
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empresa não realiza destina os resíduos recicláveis para a coleta seletiva. Portanto sugeriu-se 

que a empresa dê preferência à equipamentos esterilizáveis ao invés de descartáveis, justamente 

para reduzir a produção de resíduos perigosos. Ademais, foi proposto que seja feita a separação 

dos resíduos de acordo com suas tipificações com a finalidade de destinar os recicláveis a coleta 

seletiva. 

Com relação aos ruídos emitidos mela empresa, este é um aspecto frequente pois 

diariamente são recebidos animais, que muitas das vezes permanecem internados na clínica em 

observação. Como forma de reduzir este impacto, foi proposta a instalação de materiais 

isolantes acústicos. 

A alta direção da empresa informou que está prevista a mudança da clínica para uma nova 

sede que está sendo construída. Portanto optou-se por propor ações que poderão ser aplicadas 

antes e depois da mudança, e as que necessitam maior investimento tiveram seus prazos 

estipulados após a reforma, para que sejam incorporadas nesta. Ademais, a empresa anunciou 

que na nova sede já foi instalado o sistema de aproveitamento de água da chuva, sistema de 

aquecimento solar e que a iluminação natural será amplamente utilizada.  

3.2 Avaliação dos indicadores e desempenho ambiental das empresas 

O levantamento e revisão dos resultados dos indicadores anteriormente propostos 

evidenciou que ambas as empresas trabalhadas não realizaram um efetivo monitoramento. 

Dentre as dificuldades apontadas pelas empresas o que mais se destacou foi o acompanhamento, 

aspecto o qual compromete as demais atividades. Esta dificuldade se mostrou advinda de 

diferentes fatores, sendo os principais a complexidade de interpretação, medição e registro dos 

indicadores e acompanhamento do plano de ação e metas propostos. Este resultado norteou a 

proposição de novos indicadores, dando prioridade aos que fossem significativos, 

representativos e sobretudo práticos. 

A Tabela 6 e Tabela 7 apresentam a relação dos indicadores novos e anteriormente 

propostos para a Saga Moto e Vila Felícia. 

Tabela 6. Indicadores Ambientais SGA - Vila Felícia 

SGA – 2016 Indicador Atualizado 

Escritório 

da Gerência 

Consumo de energia (Kwh) / 

funcionário 

Consumo de água (m³) / Faturamento bruto 

(R$) 
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SGA – 2016 Indicador Atualizado 

Volume de resíduo reciclável 

/ funcionário 

Consumo de energia (Kwh) / Faturamento 

bruto (R$) 

Copa e Área 

de Vivência 

Consumo de energia (Kwh) / 

Animais atendidos no mês 

Resíduo perigoso gerado (kg) / Faturamento 

bruto (R$) 

Volume de resíduo reciclado / 

Animais atendidos no mês 

Resíduo reciclável gerado (kg) / 

Faturamento bruto (R$) 

Recepção e 

Clínica 

Consumo de energia (Kwh) / 

Animais atendidos no mês 

Resíduo orgânico gerado (kg) / Faturamento 

bruto (R$) 

Volume de resíduo reciclado / 

Animais atendidos no mês 

Investimento ambiental / Faturamento bruto 

(R$) 

 

Tabela 7. Indicadores Ambientais SGA - Saga Moto 

SGA – 2016 Revisão Atual 

Recepção e 

Vendas 

Resma de papel / moto 

atendida Consumo de água (m³) / Faturamento bruto 

(R$) Copo descartável / moto 

atendida 

Cartucho de impressão / moto 

atendida Consumo de energia (Kwh) / Faturamento 

bruto (R$) Consumo de energia (Kwh) / 

moto atendida 

Lavajato  

Consumo de água (L) / moto 

atendida Resíduo perigoso gerado (kg) / Faturamento 

bruto (R$) Consumo de energia (Kwh) / 

moto atendida 

Emissão de Ruído (dB) / 

moto atendida Resíduo reciclável gerado (kg) / 

Faturamento bruto (R$) 

BOX 

Rápido 

Embalagem / moto atendida 

Resíduo de filtro (g) / moto 

atendida 

Resíduo orgânico gerado (kg) / Faturamento 

bruto (R$) 
Bateria usada / moto atendida 

Efluente líquido contaminado 

(L) / moto atendida 

Consumo de energia (Kwh) / 

moto atendida Investimento ambiental / Faturamento bruto 

(R$) Emissão de Ruído (dB) / 

moto atendida 
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Os indicadores propostos em 2016 apresentam semelhanças entre os SGAs trabalhados. 

Em ambos os casos os indicadores são próprios de cada setor, podendo ou não ocorrer 

semelhantes em demais localidades da empresa. Por sua vez, os novos indicadores propostos 

buscaram contemplar a totalidade da empresa, haja visto a dificuldade em realizar diferentes 

medições e acompanhamento nos variados setores. 

A Vila Felícia apresentou indicadores com diferentes bases de referência. Em consulta 

à gerência da empresa, foi constatado que as referências de “número de funcionário” e “número 

de animais atendidos” não foram representativas, bem como de difícil acompanhamento. Diante 

do exposto, a proposição dos novos indicadores tomou a referência de “faturamento bruto” 

buscando uma base comum entre os indicadores e representativa de todas as atividades 

desempenhadas pela empresa. 

A Saga Moto por sua vez apresentou uma base de referência comum entre os indicadores. 

Contudo, a referência de “moto atendida” não se mostrou eficiente, uma vez que a empresa 

realiza diferentes serviços que não possuem a venda ou atendimento de motocicletas como 

atividade fim, não sendo assim representativo. Não obstante, parte dos indicadores anteriores 

foram desconsiderados por falta de praticidade da mensuração e acompanhamento, tais como 

“emissão de ruído”, “resma de papel” e “cartucho de impressão”. 

3.3 Instrumento de acompanhamento do desempenho ambiental 

O instrumento de acompanhamento do desempenho ambiental proposto no presente 

trabalho consiste em uma planilha de interface interativa otimizada, que busca ser intuitiva e 

prática ao usuário e está disponível em http://bit.ly/SGA-Tool. A planilha foi elaborada de 

forma a ser executada através do software Microsoft Office Excel ou similar, permitindo o 

registro e monitoramento dos indicadores ambientais, a avaliação do desempenho ambiental 

facilitada através da elaboração sistemática de gráficos, registro da reflexão crítica mensal dos 

resultados obtidos e o acompanhamento do plano de ação e metas estabelecidos. 

Para além dos novos indicadores ambientais propostos, o instrumento elaborado propõe 

também o acompanhamento de indicadores sociais e econômicos tais como: percentual de uso 

de mão de obra local; investimentos em treinamentos e qualificação de funcionários; 

rotatividade da mão de obra; grau de satisfação dos clientes; e índice de acidentes de trabalho. 

Esta proposição tem por objetivo aumentar a abrangência da ferramenta ao passo que dissemina 
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a preocupação em realizar o acompanhamento dos indicadores ambientais de interesse dos 

SGAs. 

A interface e funções da planilha são ilustradas da Figura 5 a Figura 8. 
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Figura 5. Interface do menu do instrumento de acompanhamento 
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Figura 6. Interface do tutorial de preenchimento do instrumento de acompanhamento.

DIMENSAO INDICADOR INSTRUÇÕES

1
Consumo de 

água/faturamento

1) Deve-se considerar o volume de água total consumido no mês, sendo 1m3 = 1000l.

2) Caso o empreendimento faça sua própria captação (parcial ou totalmente), deve-se procurar 

estimar o volume captado e consumido no mês. 

3) Deve-se contabilizar o faturamento total bruto de cada mês.

2
Consumo de 

energia/faturamento

1) Deve-se considerar a quantidade de kWh total consumido no mês. 

2) Caso o empreendimento use gerador de energia elétrica (parcial ou totalmente), deve-se 

procurar estimar a quantidade de kWh consumido no mês. 

3) Deve-se contabilizar o faturamento total bruto de cada mês.

3
Geração de resíduo 

perigoso/faturamento

1) Deve-se considerar a quantidade de resíduos perigosos gerados no mês. 

2) O valor pode ser estimado, mas deve-se definir critérios e segui-los em cada medição (para 

não comprometer as comparações futuras na evolução do indicador).

3) Deve-se contabilizar o faturamento total bruto de cada mês.

4
Geração de resíduo 

reciclavel/faturamento

1) Deve-se considerar a quantidade de resíduos reciclaveis gerados no mês. 

2) O valor pode ser estimado, mas deve-se definir critérios e segui-los em cada medição (para 

não comprometer as comparações futuras na evolução do indicador).

3) Deve-se contabilizar o faturamento total bruto de cada mês.

5
Geração de resíduo 

orgânico/faturamento

1) Deve-se considerar a quantidade de resíduos orgânicos gerados no mês. 

2) O valor pode ser estimado, mas deve-se definir critérios e segui-los em cada medição (para 

não comprometer as comparações futuras na evolução do indicador).

3) Deve-se contabilizar o faturamento total bruto de cada mês.

6
Faturamento aplicado em 

iniciativas ambientais

1) Deve-se considerar todas as ações realizadas para proteção e conservação do meio ambiente. 

2) As ações que não envolverem valores financeiros devem ser quantificadas em R$.

3) Exemplos: patrocínio de evento local por meio de cessão de salas/espaços para entidade 

organizadora; aulas/palestras de educacao ambiental, etc.

DIMENSAO INDICADOR INSTRUÇÕES

7 % mão-de-obra local

1) Deve-se considerar como colaboradores locais aqueles que nasceram na região do 

empreendimento ou aqueles que residem nesta região de maneira estável.

2) Para facilitar o cálculo do indicador, deve-se sempre considerar o número total de 

colaboradores fixos e temporários.

8
Faturamento aplicado em 

iniciativas socioculturais

1) Deve-se considerar todas as ações realizadas para promoção, preservação e divulgação da 

cultura local.

2) As ações que não envolverem valores financeiros devem ser quantificadas em R$.

3) Exemplos: decoração e/ou cessão de espaço para venda de artesanato local;  apoio/patrocínio 

a evento cultural/religioso; cessão de espaço para ensaio do grupo de dança folclórica da região; 

campanha de vacinação/saúde bucal para comunidade, etc.

9
Horas de 

treinamento/colaborador

1) Deve-se considerar todas as ações de treinamento realizadas, ou seja, cursos e eventos 

externos (palestras, seminários), treinamentos internos e treinamentos práticos (em serviço).

2) Para facilitar o cálculo do indicador, deve-se sempre considerar o número total de 

colaboradores do empreendimento, mesmo que temporarios.

10
% de rotatividade 

da mão-de-obra

1) Deve-se considerar, no número de colaboradores do mês anterior, a quantidade de 

colaboradores do último dia do mês.

2) Deve-se considerar, no número de colaboradores do mês atual, o número de colaboradores do 

último dia do mês-base para o cálculo.

3) Para facilitar o cálculo do indicador, deve-se sempre considerar o número de colaboradores do 

quadro fixo do empreendimento.

DIMENSAO INDICADOR INSTRUÇÕES

11
Índices de Acidentes 

(sem e com afastamento)

1) Deve-se considerar todos os acidentes, com ou sem afastamento, inclusive aqueles ocorridos 

no itinerário "residência do colaborador-meio de trabalho" e vice-versa.

2) Acidentes com afastamento são aqueles em que o colaborador necessita afastar-se do 

trabalho, ou seja, que o acidente o impede temporariamente ou permanentemente de exercer 

suas atividades. Exemplo: um colaborador quebra a perna durante uma queda ocorrida no 

ambiente de trabalho e necessita ficar de repouso por cerca de 20 dias.

12
% de satisfação 

do cliente

1) Deve-se considerar o total declientes que responderam ao opinário.

2) Deve-se determinar um referencial a partir do qual se considerará o cliente satisfeito.

COR DA CÉLULA OBSERVAÇÕES

CÉLULAS 

ROSA

CÉLULAS 

VERMELHAS

CÉLULAS DE 

IDENTIFICAÇÃO

SISTEMA DE INDICADORES DE AMBIENTAIS
APRESENTAÇÃO E INSTRUÇÕES PARA USO DESTA FERRAMENTA

SOMENTE estas células devem ser preenchidas. 

As demais células estão bloqueadas para edição, pois alterá-las pode causar perda de dados e 

inconsistência nas fórmulas, levando o cálculo a um resultado incorreto.

Caso deseje alterar alguma das células bloqueadas, adequando a ferramenta a uma necessidade particular do 

empreendimento, entre em contato através do marcoauma16@hotmail.com.

Nestas células, o PREENCHIMENTO SERÁ AUTOMÁTICO

baseado nos dados inseridos no indicador principal a que se relacionam.

Estas células (localizadas à direita, na parte superior da planilha), também podem ser editadas, permitindo o 

controle dos indicadores aqui obtidos, uma vez que esta ferramenta deve servir como 

documento da implementação do Sistema de Gestão da Ambiental.
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Figura 7. Exemplo de ficha de registro e acompanhamento do indicador, plano de ação, metas e análise crítica dos resultados obtidos

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

30 49 36 17 37 35 33 36 35 40 48 85

R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

50,0 30,6 41,7 88,2 40,5 42,9 45,5 41,7 42,9 37,5 31,3 17,6

Ponderação (P)

15000

RESUMO ANUAL

Água (m³) 481

Faturamento R$ 1.200.000,00

TOTAL 37,4 UAA

META (UAA)

20

Mês: Junho

Registros de Indicadores da dimensão ambiental Elaborado: Data:

INDICADOR 1: Consumo de Água / Faturamento Verificado: Data:

Água consumida no mês (m³)       

Faturamento bruto no período

Consumo de água em UAA

Análise Crítica dos resultados obtidos e medidas a serem tomadas

PREENCHER SOMENTE CÉLULAS ROSA Aprovado: Data:

Unidade Ambiental de 

Água

50,0

30,6

41,7

88,2

40,5 42,9 45,5 41,7 42,9
37,5

31,3

17,6
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Figura 8. Painel de navegação otimizada do instrumento de acompanhamento 

Outro ponto de relevância na planilha foi a criação do sistema de pontuação através de 

“Unidades Ambientais – UA”. Tal sistema tem por objetivo criar uma legenda que permita que 

indicadores baseados em faturamento sejam divulgados ainda resguardando a empresa, além de 

facilitar a interpretação padronizando o intervalo de variação do indicador. 

O valor da UA é inversamente proporcional ao valor do indicador ambiental analisado, 

sendo calculado através da Equação 2. O valor de P (ponderação) é ajustado através de uma 

análise de sensibilidade, de forma que a partir de um histórico de no mínimo um ano dos valores 

do parâmetro analisado, os valores de UA calculados sejam distribuídos em um intervalo de 0 

a 100. 

Equação 2. Cálculo das Unidades Ambientais 

𝑈𝐴 =  
𝑃

(𝐼)
(𝐹)⁄

 

Onde: 

P = ponderação 

I = indicador analisado 

F = faturamento bruto no período 
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4 CONCLUSÕES 

A implantação e manutenção de Sistemas de Gestão Ambiental em empresas de pequeno 

porte apresentou diversas barreiras. A incapacidade técnica e financeira de possuir uma equipe 

dedicada para o acompanhamento e aperfeiçoamento da gestão ambiental acaba por restringir 

as chances de sucesso. 

A reavaliação dos aspectos e impactos ambientais e proposição de novos indicadores 

ambientais foram respostas às dificuldades relatadas pelas empresas trabalhadas. O instrumento 

de acompanhamento elaborado no presente trabalho buscou agir justamente na praticidade de 

registro e consulta. 

O diálogo com as gerências acerca da validação do instrumento se demonstrou de grande 

utilidade na melhoria da praticidade e otimização da planilha. Somado a isso, a maior 

participação da gerência das empresas resultou em uma maior assimilação do sistema, 

facilitando o comprometimento em cumprir o previsto no SGA. 

A adoção de medidas como as Unidades Ambientais (UA) buscou, mediante o registro e 

divulgação do desempenho ambiental da empresa, expandir o entendimento do sistema para os 

demais colaboradores, fornecedores e clientes. Essa prática agrega visibilidade e transparência 

às ações da empresa, ao passo que valoriza os esforços desprendidos. 

Diante do exposto, o presente trabalho atingiu seu objetivo proposto uma vez que a planilha 

desenvolvida configura um instrumento que permitirá o efetivo monitoramento do desempenho 

ambiental das empresas que fizerem seu uso. Dessa forma, a ferramenta proposta poderá 

incentivar a adoção de SGAs por empresas de pequeno porte ao passo que torna mais fácil este 

processo. 

É importante salientar que o desenvolvimento do instrumento não deve ser dado por 

completo, sobretudo o sistema de cálculo das UAs, devendo ser submetido a testes futuros que 

demandarão novos aperfeiçoamentos, compondo assim a melhoria contínua. O próximo passo 

no desenvolvimento do instrumento para torna-lo ainda mais acessível é realizar a sua 

portabilidade para o formato de aplicativo de celular, ampliando assim as suas possibilidades. 
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6 APÊNDICES 

A Tabela de Aspectos e Impactos ambientais da Saga Moto 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL 

(A) ABRANGÊNCIA (F) FREQUÊNCIA 

(M) MAGNITUDE (C) CONTROLE 

(R) REVERSIBILIDADE (S) SEVERIDADE 

ÁREA ATIVIDADE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL A M R F C S TOTAL ÍNDICE 

EM
P

R
EE

N
D

IM
EN

TO
 

Benefícios gerados ao local e 
região 

Atendimento de demanda 
local 

Comodidade e conforto aos habitantes 2 0 1 4 4 1 12 Impacto Positivo 

Geração de cargos de 
trabalho 

Aperfeiçoamento da mão de obra 4 2 4 3 2 3 18 Impacto Positivo 

Geração de valor 

Aceleração da economia 2 2 4 4 2 1 15 Impacto Positivo 

Desenvolvimento de infraestrutura 2 0 1 4 4 2 13 Impacto Positivo 

R
EC

EP
Ç

Ã
O

 E
 

V
EN

D
A

S 

Recepção de clientes 

Consumo de energia 
Redução da disponibilidade dos recursos 

naturais e econômicos 
1 2 2 4 2 3 14 Alto Impacto 

Consumo de água 
Redução da disponibilidade dos recursos 

naturais e econômicos 
1 0 2 4 2 1 10 Médio Impacto 

Consumo de papel e copo Geração de resíduos recicláveis 1 2 1 4 1 1 10 Médio Impacto 

A
LM

O
X

A
R

IF
A

D
O

 

Estoque e armazenagem de 
peças 

Consumo de energia 
Redução da disponibilidade dos recursos 

naturais e econômicos 
1 2 2 4 2 2 13 Médio Impacto 

Consumo de embalagem Geração de resíduos recicláveis 1 2 1 4 2 1 11 Médio Impacto 
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL 

(A) ABRANGÊNCIA (F) FREQUÊNCIA 

(M) MAGNITUDE (C) CONTROLE 

(R) REVERSIBILIDADE (S) SEVERIDADE 

ÁREA ATIVIDADE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL A M R F C S TOTAL ÍNDICE 

O
FI

C
IN

A
 A

U
TO

M
O

TI
V

A
 

Recepção de clientes 

Consumo de energia 
Redução da disponibilidade dos recursos 

naturais e econômicos 
1 0 2 4 2 2 11 Médio Impacto 

Consumo de papel e copo Geração de resíduos recicláveis 1 0 1 4 1 1 8 Baixo Impacto 

Lavagem de motos 

Consumo de energia 
Redução da disponibilidade dos recursos 

naturais e econômicos 
1 0 2 4 1 1 9 Baixo Impacto 

Consumo de água 

Redução da disponibilidade dos recursos 
naturais e econômicos 

1 0 2 4 2 3 12 Médio Impacto 

Geração de efluentes 1 2 2 4 1 3 13 Médio Impacto 

Consumo de estopas Geração de resíduos perigoso 1 0 2 4 1 4 12 Médio Impacto 

Consumo de produtos de 
limpeza 

Geração de resíduos recicláveis 1 0 2 4 2 1 10 Médio Impacto 

Manutenção de motos 

Consumo de energia 
Redução da disponibilidade dos recursos 

naturais e econômicos 
1 2 2 4 2 3 14 Alto Impacto 

Consumo de água 
Redução da disponibilidade dos recursos 

naturais e econômicos 
1 0 2 4 2 2 11 Médio Impacto 

Consumo de estopas Geração de resíduos perigoso 1 0 2 4 2 4 13 Médio Impacto 

Retirada de OLUC Geração de resíduo perigoso 1 2 2 4 4 4 17 Alto Impacto 

Consumo de óleo 
lubrificante 

Geração de resíduos recicláveis 1 2 1 4 2 1 11 Médio Impacto 

Geração de ruídos Incomodo de vizinhança 2 2 4 4 2 2 16 Alto Impacto 
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL 

(A) ABRANGÊNCIA (F) FREQUÊNCIA 

(M) MAGNITUDE (C) CONTROLE 

(R) REVERSIBILIDADE (S) SEVERIDADE 

ÁREA ATIVIDADE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL A M R F C S TOTAL ÍNDICE 

Manutenção de motos Troca de peça Geração de sucata 1 2 1 4 4 1 13 Médio Impacto 

Montagem de motos 

Consumo de embalagem Geração de resíduos recicláveis 1 2 1 3 2 1 10 Médio Impacto 

Consumo estrutura de 
transporte 

Geração de resíduos orgânicos 1 0 1 3 2 2 9 Baixo Impacto 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

 E
 

FI
N

A
N

C
EI

R
O

 Serviços contábeis 

Consumo de energia 
Redução da disponibilidade dos recursos 

naturais e econômicos 
1 2 2 4 2 3 14 Alto Impacto 

Consumo de água 
Redução da disponibilidade dos recursos 

naturais e econômicos 
1 0 2 4 2 1 10 Médio Impacto 

Consumo de papel e copo Geração de resíduos recicláveis 1 2 1 4 1 1 10 Médio Impacto 

Serviços administrativos 

Consumo de energia 
Redução da disponibilidade dos recursos 

naturais e econômicos 
1 2 2 4 2 3 14 Alto Impacto 

Consumo de papel e copo Geração de resíduos recicláveis 1 2 1 4 1 1 10 Médio Impacto 

C
O

P
A

 E
 Á

R
EA

 D
E 

V
IV

ÊN
C

IA
 

Manutenção das unidades - 
Limpeza das áreas 

Manutenção de ambientes  

Geração de resíduos recicláveis 1 0 1 1 2 1 6 Baixo Impacto 

Geração de resíduos perigosos 1 0 2 1 2 4 10 Médio Impacto 

Consumo de água 

Redução da disponibilidade dos recursos 
naturais e econômicos 

1 0 2 4 2 3 12 Médio Impacto 

Geração de efluentes 1 2 2 4 2 3 14 Alto Impacto 

Consumo de produtos de 
limpeza 

Geração de resíduos recicláveis 1 2 1 3 2 1 10 Médio Impacto 
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL 

(A) ABRANGÊNCIA (F) FREQUÊNCIA 

(M) MAGNITUDE (C) CONTROLE 

(R) REVERSIBILIDADE (S) SEVERIDADE 

ÁREA ATIVIDADE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL A M R F C S TOTAL ÍNDICE 

C
O

P
A

 E
 Á

R
EA

 D
E 

V
IV

ÊN
C

IA
 

Uso da cozinha 

Consumo de água 

Redução da disponibilidade dos recursos 
naturais e econômicos 

1 0 2 4 2 1 10 Médio Impacto 

Geração de efluentes 1 0 2 4 2 1 10 Médio Impacto 

Consumo de energia 
Redução da disponibilidade dos recursos 

naturais e econômicos 
1 0 2 4 2 2 11 Médio Impacto 

Consumo de alimentos Geração de resíduos orgânicos 1 2 2 4 1 2 12 Médio Impacto 

Consumo de embalagens Geração de resíduos recicláveis 1 0 1 4 1 1 8 Baixo Impacto 

Uso do banheiro 

Consumo de água 

Redução da disponibilidade dos recursos 
naturais e econômicos 

1 0 2 4 2 3 12 Médio Impacto 

Geração de efluentes 1 2 2 4 2 3 14 Alto Impacto 

Consumo de papel 
higiênico 

Geração de resíduos orgânicos 1 2 2 4 2 2 13 Médio Impacto 

Consumo de energia 
Redução da disponibilidade dos recursos 

naturais e econômicos 
1 2 2 4 2 1 12 Médio Impacto 
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B Tabela de Aspectos e Impactos ambientais da Vila Felícia 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL 

(A) ABRANGÊNCIA (F) FREQUÊNCIA 

(M) MAGNITUDE (C) CONTROLE 

(R) REVERSIBILIDADE (S) SEVERIDADE 

ÁREA ATIVIDADE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL A M R F C S TOTAL ÍNDICE 

Em
p

re
en

d
im

en
to

 

Benefícios gerados ao 
local e região 

Atendimento de demanda local 
Comodidade e conforto aos 

habitantes 
2 2 1 4 4 2 15 

Impacto 
Positivo 

Geração de cargos de trabalho Aperfeiçoamento da mão de obra 4 2 4 3 2 2 17 
Impacto 
Positivo 

Geração de valor 

Aceleração da economia 4 2 4 4 2 2 18 
Impacto 
Positivo 

Desenvolvimento de infraestrutura 2 0 1 4 4 1 12 
Impacto 
Positivo 

Execução de projetos 
socioambientais 

Enriquecimento cultural do público 
participante 

4 2 4 3 4 2 19 
Impacto 
Positivo 

Aumento da consciência ambiental 4 2 4 3 4 2 19 
Impacto 
Positivo 

C
lín

ic
a 

ve
te

ri
n

ár
ia

 

Recepção de clientes 

Consumo de energia 
Redução da disponibilidade dos 
recursos naturais e econômicos 

1 2 2 4 2 1 12 Médio Impacto 

Consumo de água 
Redução da disponibilidade dos 
recursos naturais e econômicos 

1 0 2 4 1 1 9 Baixo Impacto 

Consumo de papel e copo Geração de resíduos recicláveis 1 2 1 4 1 1 10 Médio Impacto 

Exames médicos 

Consumo de medicamentos Geração de resíduos perigosos 1 2 2 3 2 4 14 Médio Impacto 

Consumo de energia 
Redução da disponibilidade dos 
recursos naturais e econômicos 

1 2 2 4 2 3 14 Médio Impacto 
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL 

(A) ABRANGÊNCIA (F) FREQUÊNCIA 

(M) MAGNITUDE (C) CONTROLE 

(R) REVERSIBILIDADE (S) SEVERIDADE 

ÁREA ATIVIDADE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL A M R F C S TOTAL ÍNDICE 

C
lín

ic
a 

ve
te

ri
n

ár
ia

 

Exames médicos 

Consumo de água 
Redução da disponibilidade dos 
recursos naturais e econômicos 

1 0 2 4 1 1 9 Baixo Impacto 

Consumo de materiais de serviço de 
saúde e perfurocortante 

Geração de resíduos perigosos 1 2 2 4 2 4 15 Alto Impacto 

Consumo de papel (impressão) Geração de resíduos recicláveis 1 2 1 4 1 1 10 Médio Impacto 

Cirurgia 

Consumo de energia 
Redução da disponibilidade dos 
recursos naturais e econômicos 

1 2 2 4 4 3 16 Alto Impacto 

Consumo de água 

Redução da disponibilidade dos 
recursos naturais e econômicos 

1 0 2 4 2 1 10 Médio Impacto 

Geração de efluentes 1 0 2 4 2 1 10 Médio Impacto 

Consumo de materiais de serviço de 
saúde e perfurocortante 

Geração de resíduos perigosos 1 2 2 4 2 4 15 Alto Impacto 

Consumo de medicamentos Geração de resíduos perigosos 1 2 2 3 2 4 14 Médio Impacto 

Esterilização de materiais 

Consumo de energia 
Redução da disponibilidade dos 
recursos naturais e econômicos 

1 2 2 4 2 3 14 Médio Impacto 

Consumo de água 

Redução da disponibilidade dos 
recursos naturais e econômicos 

1 0 2 4 2 3 12 Médio Impacto 

Geração de efluentes 1 2 2 4 2 3 14 Médio Impacto 

Consumo de embalagens cirúrgicas Geração de resíduos perigosos 1 2 2 4 4 4 17 Alto Impacto 

Consumo de produtos para 
higienização (embalagens) 

Geração de resíduos recicláveis 1 0 1 3 2 1 8 Baixo Impacto 
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL 

(A) ABRANGÊNCIA (F) FREQUÊNCIA 

(M) MAGNITUDE (C) CONTROLE 

(R) REVERSIBILIDADE (S) SEVERIDADE 

ÁREA ATIVIDADE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL A M R F C S TOTAL ÍNDICE 

C
lín

ic
a 

ve
te

ri
n

ár
ia

 

Leito de recuperação 

Consumo de energia 
Redução da disponibilidade dos 
recursos naturais e econômicos 

1 0 2 4 2 1 10 Médio Impacto 

Consumo de água 

Redução da disponibilidade dos 
recursos naturais e econômicos 

1 0 2 4 1 1 9 Baixo Impacto 

Geração de efluentes 1 0 2 4 1 1 9 Baixo Impacto 

Consumo de papel para higiene Geração de resíduos orgânicos 1 2 1 4 2 2 12 Médio Impacto 

Consumo de medicamentos Geração de resíduos perigosos 1 2 2 3 2 4 14 Médio Impacto 

Geração de ruídos Incomodo de vizinhança 2 2 4 4 2 2 16 Alto Impacto 

Consumo de ração Geração de resíduos recicláveis 1 0 1 3 2 1 8 Baixo Impacto 

Es
cr

it
ó

ri
o

 Administrativo e 
financeiro 

Consumo de papel (para impressão) 
e copo descartável 

Geração de resíduos recicláveis 1 0 1 4 1 2 9 Baixo Impacto 

Consumo de água 
Redução da disponibilidade dos 
recursos naturais e econômicos 

1 0 2 4 1 1 9 Baixo Impacto 

Consumo de energia 
Redução da disponibilidade dos 
recursos naturais e econômicos 

1 2 2 4 2 2 13 Médio Impacto 

Almoxarifado Recepção de material Geração de resíduos recicláveis 1 2 1 3 1 1 9 Baixo Impacto 

C
o

p
a 

e 
ár

ea
 

d
e 

vi
vê

n
ci

a 

Uso da cozinha Consumo de água 

Redução da disponibilidade dos 
recursos naturais e econômicos 

1 0 2 4 2 1 10 Médio Impacto 

Geração de efluentes 1 0 2 4 2 1 10 Médio Impacto 
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL 

(A) ABRANGÊNCIA (F) FREQUÊNCIA 

(M) MAGNITUDE (C) CONTROLE 

(R) REVERSIBILIDADE (S) SEVERIDADE 

ÁREA ATIVIDADE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL A M R F C S TOTAL ÍNDICE 

C
o

p
a 

e 
ár

ea
 d

e 
vi

vê
n

ci
a 

Uso da cozinha 

Consumo de energia 
Redução da disponibilidade dos 
recursos naturais e econômicos 

1 2 2 4 2 2 13 Médio Impacto 

Consumo de alimentos Geração de resíduos orgânicos 1 0 1 4 1 2 9 Baixo Impacto 

Consumo de embalagens Geração de resíduos recicláveis 1 0 1 4 1 1 8 Baixo Impacto 

Manutenção da clínica - 
Limpeza das áreas 

Manutenção de ambientes  

Geração de resíduos recicláveis 1 0 1 1 2 1 6 Baixo Impacto 

Geração de resíduos perigosos 1 0 2 1 2 4 10 Médio Impacto 

Consumo de água 

Redução da disponibilidade dos 
recursos naturais e econômicos 

1 0 2 4 2 3 12 Médio Impacto 

Geração de efluentes 1 2 2 4 2 3 14 Médio Impacto 

Consumo de produtos de limpeza Geração de resíduos recicláveis 1 2 1 3 2 1 10 Médio Impacto 

Uso do banheiro 

Consumo de água 

Redução da disponibilidade dos 
recursos naturais e econômicos 

1 0 2 4 2 3 12 Médio Impacto 

Geração de efluentes 1 2 2 4 2 3 14 Médio Impacto 

Consumo de papel higiênico Geração de resíduos orgânicos 1 0 1 4 4 2 12 Médio Impacto 

Consumo de energia 
Redução da disponibilidade dos 
recursos naturais e econômicos 

1 2 2 4 2 1 12 Médio Impacto 
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C Plano de Ação da Saga Moto 

 

D Plano de Ação da Vila Felícia 

 

INTERFERÊNCIA AMBIENTAL OBJETIVO JUSTIFICATIVA AÇÃO SETOR RESPONSÁVEL PRAZO META 1 META 2

Area de Vendas Gestor de Vendas dez/19 jan/20

Oficina Gestor da Oficina

Administrativo/Financeiro Gestor Administrativo

Almoxarifado Gestor de Vendas

Area de Vendas jun/20 dez/20

Oficina

Administrativo/Financeiro

Almoxarifado

jun/20 dez/20

Substituir 50% das lâmpadas por LED Substituir 100% das lâmpadas por LED

Area de Vendas Gestor de Vendas dez/19 jan/20

Oficina Gestor da Oficina

Administrativo/Financeiro Gestor Administrativo

Almoxarifado Gestor de Vendas

out/20

Instalar iluminação natural na área do almoxarifado

Banheiro

Cozinha

Almoxarifado

Area de Vendas

Conscientizar da equipe quanto ao consumo 

responsável de água

Realizar campanha de conscientização dos funcionários, através de orientações 

e placas informativas, quanto ao uso responsável de água potável.
Todos os Setores mar/20 Reduzir em 10% o consumo de água por faturamento

dez/19 jan/20

Realizar as orientações de 100% do quadro de 

funcionários
Instalar placas informativas em 100% dos setores

Geração de Ruídos Cessar o incomodo de vizinhança
Reduzir o impacto de 

vizinhança 
Instalar materiais isolantes acústicos Oficina Gestor da Oficina jun/20

Construir capela de isolamento acústico para o 

compressor 

dez/20

jan/20

Evitar contaminação do solo Gestor da Oficina

Gestor Administrativo

jan/20 Realizar as orientações de 100% do quadro de 

funcionários
Instalar placas informativas em 100% dos setores

out/20

dez/20

Ausência de vazamentos de OLUC para o solo e/ou 

galerias pluviais
Geração de 

Resíduos Realizar a separação dos resíduos de 

diferentes tipificações

Destinar os resíduos  

recicláveis para a coleta 

seletiva

Realizar campanha de conscientização dos funcionários, através de orientações 

e placas informativas, quanto à separação dos resíduos.
Todos os Setores

Armazenar o OLUC gerado em recipiente estanque em local coberto, até que 

este seja destinado à venda e/ou reciclagem

Realizar campanha de conscientização dos funcionários, através de orientações 

e placas informativas, quanto ao uso responsável da energia elétrica.

Conscientizar da equipe quanto ao consumo 

responsável de energia elétrica

Gestor AdministrativoAlmoxarifado
Instalar telhas translucidas ou clarabóias, a fim de permitir a passagem de luz 

natural

Reduzir o consumo de 

energia

Fazer uso de iluminação natural

Todos os Setores

Usar de equipamentos que consumam menos 

água

Consumo de Água Gestor Administrativo

Reduzir a geração de 

resíduos perigosos
Oficina

Realizar o aproveitamento de água da chuva

Catalogar 100% dos setores

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL - PGA

Substituir 25% dos equipamentos de baixa eficiência 

energética catalogados

Substituir 50% dos equipamentos de baixa eficiência 

energética catalogados

Consumo de Energia

Catalogar os equipamentos de maior consumo energético na SAGA quanto às 

suas respectivas eficiências.

Realizar a substituição dos equipamentos apontados na catalogação, priorizando 

aqueles de menor eficiência energética.

Catalogar 50% dos setores

dez/20

Usar de equipamentos de maior eficiência 

energética

Substituir das Lâmpadas fluorecentes/incandecentes por LED

Reduzir o consumo de 

água potável

Gestor Administrativo

Gestor Administrativo

Realizar a instalação de aeradores e/ou redutores de pressão nas torneiras. out/20
Instalar aeradoredes e/ou redutores de pressão em 

100% das torneniras do empreendimento

Coletar e armazenar a água da chuva de modo a aproveitar para lavagem de piso 

e rega de jardim
jun/20

Reduzir em 50% o consumo de água na lavagem de piso 

e rega

jan/20

INTERFERÊNCIA AMBIENTAL OBJETIVO JUSTIFICATIVA AÇÃO SETOR RESPONSÁVEL PRAZO META 1 META 2

Sala de Cirurgia dez/19 jan/20

Consultórios

Administrativo

Sala de Esterilização

Sala de Cirurgia jun/20 dez/20

Consultórios

Administrativo

Sala de Esterilização

Sala de Cirurgia dez/19 jan/20

Consultórios

Administrativo

Sala de Esterilização

jun/20

Instalar iluminação natural em 100% dos banheiros

Realizar a colocação de aeradores e/ou redutores de pressão nas torneiras. jun/20
Instalar aeradoredes e/ou redutores de pressão em 

100% das torneniras do empreendimento

Trocar as bacias sanitárias por bacias de caixa acoplada com menor consumo dez/20
Substituir 100% das bacias sanitárias por bacia de 

caixa acoplada com consumo de 6,5 L/descarga

Realizar o aproveitamento de água da chuva
Coletar e armazenar a água da chuva de modo a aproveitar para lavagem de piso 

e rega de jardim
jun/20

Reduzir em 50% o consumo de água na lavagem de piso 

e rega
Conscientizar da equipe quanto ao consumo 

responsável de água

Realizar campanha de conscientização dos funcionários, através de orientações 

e placas informativas, quanto ao uso responsável de água potável.
jan/20 Reduzir em 10% o consumo de água por faturamento

Sala de Cirurgia dez/19 jan/20

Consultórios Catalogar 50% dos setores Catalogar 100% dos setores

Sala de Cirurgia jun/20 dez/20

Consultórios Substituir 25% dos materiais descartáveis catalogados. Substituir 50% dos materiais descartáveis catalogados.

dez/19 jan/20

Realizar as orientações de 100% do quadro de 

funcionários
Instalar placas informativas em 100% dos setores

Geração de Ruídos Cessar o incomodo de vizinhança
Reduzir o impacto de 

vizinhança 
Instalar materiais isolantes acústicos Sala de Recuperação Gestor Financeiro jun/20

Instalar isolante acústico em toda a sala de 

recuperação 

jan/20

dez/20

jan/20

Substituir os materiais catalogados anteriormente por similares esterilizáveis e 

reutilizáveis.

Usar materiais esterilizáveis sempre que 

possível

Reduzir a geração de 

resíduos perigosos
Gestor Financeiro

Coordenador de 

funcionários

Substituir 100% das lâmpadas por LED

jan/20 Realizar as orientações de 100% do quadro de 

funcionários
Instalar placas informativas em 100% dos setores

jun/20

jun/20

Gestão dos Resíduos 

da Clínica

Realizar a separação dos resíduos de 

diferentes tipificações

Destinar os resíduos  

recicláveis para a coleta 

seletiva

Realizar campanha de conscientização dos funcionários, através de orientações 

e placas informativas, quanto à separação dos resíduos.
Todos os Setores

Catalogar os materiais utilizados que são possíveis serem substituídos por 

similares esterilizáveis e reutilizáveis. 

Realizar campanha de conscientização dos funcionários, através de orientações 

e placas informativas, quanto ao uso responsável da energia elétrica. Como uso 

do ar-condicionado apenas nos horários mais quentes do dia (10:00~14:00), 

obedecendo a temperatura ambiente de 23°C.

Conscientizar da equipe quanto ao consumo 

responsável de energia elétrica

Coordenador de 

funcionários

Gestor FinanceiroBanheiros
Instalar telhas translucidas ou clarabóias, a fim de permitir a passagem de luz 

natural

Reduzir o consumo de 

energia

Fazer uso de iluminação natural

Todos os Setores

Gestor Financeiro

Usar de equipamentos que consumam menos 

água

Consumo de Água
Coordenador de 

funcionários

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL - PGA

Substituir 25% dos equipamentos de baixa eficiência 

energética catalogados

Substituir 50% dos equipamentos de baixa eficiência 

energética catalogados

Consumo de Energia

Catalogar os equipamentos de maior consumo energético na clínica quanto às 

suas respectivas eficiências.

Realizar a substituição dos equipamentos apontados na catalogação, priorizando 

aqueles de menor eficiência energética.

Catalogar 50% dos setores

dez/20

Usar de equipamentos de maior eficiência 

energética

Substituir das Lâmpadas fluorecentes/incandecentes por LED

Catalogar 100% dos setores

Reduzir o consumo de 

água potável
Todos os Setores

jan/20
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7 ANEXOS 

A Política ambiental da Saga Moto 

 



37 

 

B Política ambiental da Vila Felícia 

 


