
Sistema de Gestão

Ambiental

Ÿ Elaboração e implementação de uma política de meio ambiente;

O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é um conjunto de medidas a serem adotadas, conforme a 

NBR ISO 14001, que estabelece requisitos como:

Ÿ Planejamento das atividades e responsabilidades;

Ÿ Elaboração e implementação de procedimentos;

Ÿ Identificação dos aspectos ambientais, a fim de minimizar e controlar os impactos ambientais.

Representante do SGA

A gerente de Recursos 

Humanos, Sueli 

Rodrigues, é a 

representante do SGA.

Políticas

• Prevenção à poluição;
• Atendimento aos requisitos legais e outros requisitos;

Os cinco pontos-chaves referentes ao Meio Ambiente são:

As políticas podem ser encontradas afixadas na planta, no 
site e pelo ícone “ISO 14001" na área de trabalho dos 
computadores.

• Melhoria contínua.

Ÿ Proteger o ecossistema;
Ÿ Educação, treinamento e conscientização;

As políticas são o compromisso assumido pela empresa com 
as questões de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

Aspecto e Impacto
Ambiental

Os aspectos e impactos podem ser encontrados na planilha 
de significância, que fica nos Núcleos de Informação e no 
ícone “ISO 14001" na área de trabalho dos computadores. A 
planilha visa a identificação dos aspectos ambientais de cada 
área e seus possíveis impactos. Os mais significativos são 
aqueles que são maiores ou iguais a 24.

O Aspecto é tudo aquilo que pode modificar o MEIO 
AMBIENTE. É tudo que a empresa consome, gera ou emite, 
e que pode interagir ou alterar o meio ambiente. 

O Impacto é qualquer modificação do MEIO AMBIENTE. É o 
efeito ou dano causado ao meio ambiente, em função dos 
aspectos. 

Programa de Gestão
Ambiental

Programa de Gestão Ambiental (PGA) estabelece metas e
objetivos voltados à área de Meio Ambiente:

• Redução do consumo de energia elétrica;
• Monitoramento da emissão/contaminação de poluentes;
• Redução e garantia do tratamento interno de emulsão 

oleosa;
• Redução do consumo de água. 

Emergências

SINAL SONORO INTERMITENTE: Fique atento, mas não 
abandone seu posto de trabalho. Este sinal é para reunir a 
Brigada de Emergência nos pontos de encontro.

Quando há uma situação crítica ou fora de controle 
(exemplos: princípio de incêndio, vazamento de grande 
proporção, mal súbito etc), o ramal de emergência é 66. A 
brigada de emergência é uma equipe treinada para atender 
emergências, composta por funcionários da empresa. 
Possui brigadistas em todos os turnos, conforme legislação 
do Corpo de Bombeiros. As informações sobre quem são os 
brigadistas estão disponíveis em quadros na planta. Os 
brigadistas podem ser identificados também pelo uso do 
boton, camiseta vermelha (BRIGADISTA) e, nas áreas 
administrativas, identificação na mesa (plaquinha com 
nome).

SINAL SONORO CONTÍNUO: Abandonar o posto de 
trabalho, conforme orientações dos brigadistas.
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