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APRESENTACAO 

A busca por certifica<;ao de urn sistema de gestao ambiental segundo ISO 
14001 tern se constituido cada vez mais num requisito essencial para empresas que 
queiram garantir sua competitividade no mercado nacional e internacional. Com 
menor intensidade, porem com grande peso na balan<;a competitiva tem-se 
destacadas as empresas que possuem urn sistema de gestao de seguran<;a e saude 
ocupacional implementado segundo a norma OHSAS 18001. 

Contudo, sem ignorar os beneficios advindos da implementa<;ao desses 
sistemas de gestao, nao s6 para comunidade interna da empresa como tambem a 
sociedade num sentido mais amplo, ha de se considerar que se trata de urn 
processo dispendioso e complexo. 

Nesse contexto, e essencial o desenvolvimento de urn modelo que reduza 
custos e simplifique o processo de implementa<;ao. 0 projeto apresenta urn modelo 
de implanta<;ao integrada das normas ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:1999, 
incorporando os requisitos dessas duas normas a estrutura de urn sistema de gestao 
da qualidade ja implementado e certificado segundo ISO 9001 :2000. 

A partir de uma estrutura ja familiar ao cotidiano do pessoal na empresa, 
agregam-se novos requisitos que harmonicamente se interagem, resultando num 
sistema unico de gestao, denominado Sistema lntegrado de Gestao. 

0 projeto nao tern como objetivo apresentar interpreta<;ao dos requisitos 
normativos de cada uma das normas em questao, mas sim apresentar estrategias 
para integra<;ao desses sistemas. 

Os modelos dos principais documentos integrados, anexados a esse 
trabalho, sao componentes essenciais e praticos que podem atuar como elementos 
facilitadores na ado<{So do modelo aqui apresentado. 
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1 INTRODUCAO 

Hoje mais do que nunca, as organizac;oes devem estar comprometidas em 

desenvolver suas atividades e neg6cios, nao s6 para demonstrar sua habilidade em 

promover, de maneira consistente produtos e servic;os que atendam aos requisitos e 

desejos dos seus clientes e aos requisitos aplicaveis, mas tambem garantir 

condic;oes adequadas para o born desempenho das atividades ocupacionais quer de 

seus colaboradores diretos, como prestadores de servic;os, clientes e publico em 

geral que de alguma forma estao envolvidos em suas operac;oes. 

Devem ainda comprometer-se em conduzir seus neg6cios de modo 

compativel com as necessidades economicas e ambientais com as comunidades 

com as quais operam, identificando e cumprindo das leis e regulamentos aplicaveis 

as suas atividades, buscando ainda melhorar continuamente o desempenho de seus 

produtos e processos, com vistas a preservac;ao do meio ambiente e a diminuic;ao de 

riscos a seguranc;a e a saude ocupacional. 

Uma das formas mais procuradas para demonstrar esse comprometimento a 

sociedade e atraves de implementac;ao de sistemas de gestao, preferencialmente, 

certificados por 6rgaos certificadores internacionalmente reconhecidos. 

Atualmente, e cada vez mais diflcil e dispendiosa, nao s6 para pequenas 

como para grandes empresas, a manutenc;ao de tres sistemas separados 

(Qualidade, Meio Ambiente e Seguranc;a e Saude Ocupacional). 

Assim, como reac;ao as pressoes de se fazer mais com menos, muitas 

empresas estao vendo a integrac;ao dos sistemas de gestao como excelente 

oportunidade para reduzir custos com o desenvolvimento e manutenc;ao de sistemas 

separados, ou de inumeros programas e ac;oes que, na maioria das vezes, se 

superpoem e acarretam gastos desnecessarios. 
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Alem disso, o volume de procedimentos similares para processos de 

planejamento, treinamento, controle de documentos e dados, aquisic;ao, auditorias 

internas, ac;oes corretivas e preventivas, analise critica e outros. 

1.1 OBJETIVO GERAL 

0 objetivo geral deste projeto e a estruturac;ao de urn Sistema lntegrado de 

Gestao, que atenda integralmente aos requisitos das tres normas: ISO 9001:2000, 

ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:1999, com vistas a reduc;ao do numero de 

documentos (manual, procedimentos, instruc;oes), reduc;ao do tempo de 

implementac;ao, reduc;ao do tempo de monitoramento atraves de integrac;ao de 

auditorias internas e analises criticas, conseqOentemente reduc;ao de custos 

oriundos de implementac;ao e monitoramento de sistemas separados. 

1.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Este projeto visa apresentar urn programa de implementac;ao de urn sistema 

integrado de gestao, baseado nas tres normas de gestao da Qualidade, Meio 

Ambiente e Seguranc;a e Saude Ocupacional, mencionadas no objetivo geral, em 

uma industria quimica, que ja possui seu sistema de gestao da qualidade certificado 

segundo ISO 9001 :2000, o qual servira de base para integrac;ao das outras duas 

normas, ISO 14001 :2004 e OHSAS 18001:1999. Este projeto pretende apresentar 

os seguintes produtos: 

a) Cronograma de lmplementac;ao do SIG; 

b) Estrutura da documentac;ao proposta para o sistema integrado de gestao; 

c) Modelo de Politica lntegrada; 

d) Modelo de urn programa ambiental e de saude e seguranc;a ocupacional; 

e) Modelo de urn manual do SIG; 



f) Modelo de urn procedimento para identifica9ao de aspectos e impactos 

ambientais e de perigos e riscos de SSO; 

g) Modelo de planilha de levantamento de aspectos e impactos ambientais; 

h) Modelo de planilha de levantamento de perigos e riscos de SSO; 

i) Modelo de controle do atendimento a requisitos legais. 

1.3 JUSTIFICATIVAS DO PROJETO 

3 

Alem da redu9ao de custos oriundos de implementa9ao e manuten9ao 

separada de sistemas de gestao, urn dos principais argumentos que tern convencido 

a alta dire9ao da empresa a integrar os processos de Qualidade, Meio Ambiente e 

de Seguran9a e Saude Ocupacional e o efeito positivo que urn SIG - Sistema 

lntegrado de Gestao- pode ter sobre os funcionarios em geral. Varios sistemas de 

gestao, onde somente urn bastaria, sao ineficientes, dificeis de administrar e dificeis 

de obter efetivo envolvimento das pessoas, que invariavelmente questionam 

"devemos dar prioridade a produ9ao, ou nos envolver com todos esses sistemas?". 

No conceito desse projeto, e muito mais simples obter a coopera9ao dos 

funcionarios para urn unico sistema do que para tres sistemas separados. 

Como e do conhecimento geral, a Legisla9ao Ambiental e as Normas 

Regulamentadoras de Seguran9a e Medicina do Trabalho, entre outros requisitos 

legais, obrigam as empresas, em especial as industrias quimicas, tidas como 

altamente poluidoras e de alto risco a saude e seguran9a ocupacional, a 

implementar inumeros programas, atividades de controle e servi9os, como o PPRA -

Programa de Preven9ao de Riscos Ambientais, o PCMSO - Programa de Controle 

Medico e de Saude Ocupacional, a CIPA, 0 SESMT, o Programa de Atendimento a 

Emergencias (Ambientais e de SSO), e muitos outros. 

Assim, se a empresa nao tern esses programas sistematizados e 

"amarrados" atraves de urn sistema integrado de gestao, esses programas sao 
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implementados de forma isolada, com pouca participa9ao de outras pessoas da 

organiza9ao, restringindo-se aos especialistas em Meio Ambiente e SSO, o que 

favorece o nao comprometimento dos funcionarios em geral, requisite fundamental 

para o sucesso e eficacia desses programas. 

1.4 METODOLOGIA 

Os colaboradores da empresa ja estao habituados com a estrutura do 

sistema de gestao da qualidade implementado e certificado segundo ISO 9001 :2000, 

o qual tern gerido ha bastante tempo suas atividades operacionais e/ ou 

administrativas. 

Assim, a proposta do projeto e que esse sistema seja a estrutura basica que 

agregara os requisites das duas outras normas, ISO 14001:2004 e OHSAS 

18001:199, alem do que a norma ISO 9001:2000 possui urn maior numero de 

elementos, o que facilita a incorpora9ao das outras duas normas, que possuem 

menor numero de elementos, os quais sao semelhantes entre si. 

0 conhecimento e a familiaridade dos colaboradores com o sistema de 

gestao da qualidade, que sera a base do sistema integrado, alem de favorecer a 

incorpora9ao dos novas requisites, nao causara maior impacto o que facilitara a 

compreensao e agilizara treinamentos. 
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Este capitulo pretende avaliar respostas a algumas questoes sobre sistemas 

integrados de gestao, apresentados nas literaturas e papers publicados sobre o 

tema. 

2.1 POR QUE INTEGRAR SISTEMAS DE GESTAO? 

Segundo Davies (2005), urn sistema de gestao e urn jogo organizado de 

elementos que servem para alcanc;ar urn ou mais objetivos da organizac;ao. 0 

objetivo pode ser o de melhorar a qualidade, ou minimizar as perdas devidas aos 

acidentes e aos ferimentos, ou de reduzir impactos ambientais. Urn sistema de 

gestao canaliza, organiza e simplifica a complexidade - proporciona a ordem, a 

estrutura e a consistencia dos prop6sitos. 

0 poder de urn sistema de gestao e agora amplamente reconhecido e ha 

uma tendencia crescente em direc;ao aos padroes internacionais como as normas de 

sistema de gestao da qualidade serie ISO 9000, normas de gestao ambiental da 

serie ISO 14000 e normas de gestao de seguranc;a e saude ocupacional da serie 

OHSAS 18000. 

Os problemas da qualidade, de seguranc;a e de meio ambiente tern uma 

causa raiz comum que e a varia<;ao ou o desvio. Essa variac;ao pode ser reduzida 

por urn sistema de gestao eficaz e eficiente que cuide bern dos tres elementos 

(qualidade, seguranc;a e meio ambiente) 

Atualmente os elementos de gestao da qualidade, seguranc;a e meio 

ambiente tern se tornados inevitaveis dentro de uma organizac;ao. E os sistemas de 

gestao mais populares para compor essa integrac;ao sao os definidos nas normas 

ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 e OHSAS:1999. 

Conforme De Cicco (2005), ha varias boas razoes para a integrac;ao: 
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• Reduzir a duplicayao e consequentemente os custos; 
• Reduzir riscos e aumentar a lucratividade; 
• Balancear objetivos conflitantes; 
• Eliminar responsabilidades e relac;oes conflitantes; 
• Descentralizar o sistema de poder; 
• Colocar o foco nos objetivos no neg6cio; 
• Formalizar sistemas informais; 
• Harmonizar e otimizar praticas; 
• Criar consistemcia; 
• Melhorar a comunicac;ao; 
• Facilitar o treinamento e o desenvolvimento. 

2.2 QUAIS SAO OS BENEFiCIOS E DIFICULDADES? 

Segundo Boerner e Jecsen (2004), precisamos ter sempre em mente que, 

quanto menos se leva em conta a curva de desenvolvimento da organiza<;ao mais 

perto do ideal, mais Iento sera o progresso e mais altos os custos. Por outro lado, a 

implementa<;ao de cada uma das normas para sistemas de gestao pode ser uma 

fonte de significativos beneficios e economia, conforme apresentado a seguir: 

• Gestao da Qualidade - reduc;ao de custos de reparos em processos, reclamac;oes, 
sucata; 

• Gestao Ambiental - uso mais eficiente e menos dispendioso dos recursos naturais; 
• Gestao de Seguranc;a e Saude - reduyao de premios de seguro, absenteismo e custos 

associados com lesoes no trabalho. 

Para De Cicco (2003), integrar a ISO 14001 a urn Sistema de Gestao da 

Qualidade existente, como a ISO 9001:2000, tern vantagens significativas. A ISO 

14001 e a ISO 9001 exigem uma quantidade de procedimentos praticamente 

idemtica. 0 uso de procedimentos da qualidade existentes para cumprir requisitos da 

ISO 14001 elimina a redundancia e garante a coerencia. Sistemas paralelos, onde 

sao desenvolvidos procedimentos separados, geralmente criam confusao, pois, 

dependendo da fun<;ao (como, por exemplo, manuten<;ao de registros) 

desempenhada no Sistema de Gestao da Qualidade ou no Sistema de Gestao 

Ambiental, e preciso abordar requisitos quase identicos de forma diferente. 

0 uso de procedimentos da qualidade ja existentes tambem produz 

economias significativas no custo de desenvolvimento e implementa<;ao do SGA. 

Uma outra vantagem, ainda, e a introdu<;ao da gestao ambiental como uma forma de 



7 

se fazer neg6cio. Quando os sistemas sao integrados, o SGA tern menos 

probabilidade de ser visto como urn "programa" que e, principalmente, de 

responsabilidade do departamento ambiental. Do ponto de vista operacional, urn 

sistema completamente integrado funciona como urn guarda-chuva que cobre os 

aspectos da empresa, desde a qualidade do produto e o atendimento ao cliente ate 

a manutenc;ao de operac;oes de forma segura e ambientalmente aceitavel. 

Segundo Seiffert (2005), a importancia da integrac;ao dos sistemas ISO 

14001 e ISO 9001 reside, principalmente, no fato de permitir uma reduyao 

representativa dos custos de implantac;ao. lsso ocorre principalmente em virtude da 

reduyao de demanda de tecnicos mais especializados para a elaborac;ao de novos 

procedimentos, os quais poderiam, em sua maioria, estar sendo simplesmente 

adaptados. 

As observac;oes realizadas durante o desenvolvimento dos processos de 

implantayao vivenciados sao coerentes com a observac;ao de outros especialistas, 

em que a reduc;ao de gastos e evidente quando se realiza uma implantac;ao 

integrada ISO 9001/ ISO 14001, uma vez que isso reduz a necessidade de 

homens/hora gastas no desenvolvimento e implantac;ao de urn SGA. Da mesma 

forma, o know-how ja previamente adquirido na implantac;ao da ISO 9001 possibilita 

a reduc;ao da efaborac;ao de procedimentos a urn minimo necessaria. 

Considera-se que os maiores beneficios de urn sistema de gestao integrado 

ISO 9001 sao: o tempo economizado na pesquisa . e construc;ao do sistema, 

economia de custos pela combinac;ao de auditorias, possibilidade de multitarefa, 

economia de horas/homem, reduc;ao de amplitude de gerenciamento, reduc;ao de 

volume de papel gerado e custos operacionais. Alem disso, o processo de 

implantac;ao em separado dos sistemas de gestao ambiental e de garantia da 

qualidade apresenta, de modo geral, maior nivel de dificuldade do que as 

abordagens de implantac;ao integrada, principafmente em relac;ao a sua 

manutenc;ao. Percebe-se desta forma a importancia que a abordagem integrada 

assume para a implantac;ao de urn SGA quando a organizac;ao em questao dispoe 

de urn SGQ implantado. 
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Observou-se durante as visitas as empresas que apresentavam urn sistema 

de garantia da qualidade implantado uma resistencia natural ao processo de 

integrac;ao dos sistemas. lsso de certo modo e bastante natural, principalmente 

considerando-se que urn processo de integrayao ineficaz pode levar a 

desestruturac;ao do SGQ ja operando normalmente e certificado. Entretanto, 

inumeras sao as experiencias bem-sucedidas nessa integrac;ao, principalmente em 

virtude das diferentes possibilidades de integrac;ao existentes destes sistemas. 

A Norma ISO 14001 :2004 em sua introduyao afirma: 

A segunda edi98o desta Norma busca o esclarecimento da primeira edi98o, para auxiliar o 
seu entendimento, e leva em considerac;ao as disposic;oes da ABNT NBR ISO 9001 :2000, 
de uma maneira a aumentar a compatibilidade entre as duas normas, para beneficia da 
comunidade de usuarios. 
Para facilidade de uso, as subsec;oes da sec;ao 4 desta Norma e do anexo A possuem 
numeros correlates. Par exemplo, 4.3.3 e A.3.3 tratam dos objetivos e metas e programas, e 
4.5.5 e A.5.5 tratam da auditoria interna. Adicionalmente, o anexo 8 identifica 
correspondencia tecnicas abrangentes entre a ABNT NBR ISO 14001:2004 e ABNT NBR 
ISO 9001:2000 e vice-versa.(ISO 14001:2004, p.v). 

Davies (2005) alerta que se nao aplicar uma integrac;ao apropriada em uma 

organizac;ao, podera conduzir a complexidade. Essa complexidade pode ser baixa 

qualidade, acidentes/ incidentes, descortesias, papeladas desnecessarias, baixa 

eficiencia, confusoes, trabalhos em duplicidade etc. 

Segundo De Cicco (2003), algumas empresas acham que o lado negativo da 

integrac;ao completa seria a possibilidade de se comprometer a certificac;ao ISO 

9001 durante uma auditoria, devido a urn desempenho inadequado na parte 

ambiental, ou vice-versa. Uma outra preocupac;ao quanta a integrac;ao completa diz 

respeito a diferenc;a entre os clientes principais dos dais sistemas de gestao. Os 

clientes principais de urn SGQ sao compradores dos produtos e servic;os oferecidos 

pela empresa que esta implementando o sistema. Os clientes principais de urn SGA 

sao aqueles afetados pelos impactos ambientais produzidos pelas operac;oes e 

atividades da empresa que esta implementando o sistema. Urn sistema 

completamente integrado abordara os interesses de ambos os grupos de partes 

interessadas. 
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2.3 QUAIS SISTEMAS DEVEM SER INTEGRADOS? 

Seiffert (2005), ao comparar os requisitos da Norma ISO 14001:96 e da ISO 

9001 :2000 destaca como requisitos comuns entre elas: 

1. politica (que pode ser reformulada para inserir considerayoes ambientais); 
2. treinamento, conscientizayao e competencia (que deveria sofrer alguns pequenos 

ajustes); 
3. controle de documentos (com adequayoes para documentos externos); 
4. revisao da alta administrayao;nao-conformidades e ayoes corretiva e preventiva; 
5. controle de registros; 
6. auditorias internas; 
7. controle operacional. 

Entretanto, a norma ISO 14001 apresenta alguns requisites que nao sao comuns a norma 
ISO 9001: 

1. aspectos e impactos ambientais; 
2. requisites legais e outros; 
3. objetivos e metas; 
4. pianos de gestao ambiental; 
5. comunicayao; 
6. preparayao e resposta a emergencias. 

Segundo a autora, embora, nestes casos, nao exista nenhuma 

correspondencia destes subsistemas com a norma ISO 9001, os procedimentos 

necessarios para o seu atendimento podem ser elaborados e integrados a este 

sistema adotando-se o mesmo padrao. lsso faz com que esses subsistemas sejam 

unicos, definindo mais nitidamente "a busca da melhoria continua" quando 

comparada a ISO 9001. Cabe salientar aqui que estes requisitos materializam na 

pratica a necessidade de "prevenir a poluic;ao", que e o principal objetivo da 

implantac;ao da ISO 14001. 

Alguns especialistas consideram que as normas ISO 14001 e ISO 9001 sao 

tao similares que e essencial uma integrac;ao a tim de melhorar a performance de 

ambos os sistemas. Entretanto, deve-se tambem assegurar o foco nos objetivos de 

cada uma individualmente, OS quais sao bastante distintos. lsto e fundamental, 

principalmente em virtude de que a primeira focaliza todo o seu processo de 

padronizac;ao no controle do desempenho ambiental da organizac;ao e a segunda 

nos padroes de qualidade de produtos definidos pelo mercado. Uma alternativa 

extremamente interessante, sem duvida, e a implantac;ao dos requisitos da ISO 

14001 tendo como base os requisitos da ISO 9001 ja implantados. 
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2.4 COMO OS AUTORES SUGEREM A INTEGRA<;AO DOS DIFERENTES 

SISTEMAS DE NORMAS? 

Mors (2001) ao apresentar suas propostas para integravao do SGQ e SGA, 

considera uma boa estrategia para a empresa manter seus sistemas de gestao o 

mais simples possivel e integrar ambos, escolhendo o tipo de integravao que melhor 

se adaptara as operavoes da organizavao. As tres propostas apresentados pelo 

autor sao: 

a) Proposta dos Sistemas paralelos 

b) Proposta dos sistemas fundidos 

c) Proposta do SIG 

Sistemas paralelos: 

Optando pela proposta dos sistemas paralelos, a organizavao estara 

desenvolvendo e implementando dois sistemas separados: urn para a gestao da 

qualidade, e outro para gestao ambiental. Ambos os sistemas podem ter 

documentavao com formatos semelhantes no que se refere a numeravao, 

terminologia, organizavao etc, porem essa e a (mica parte comum. Mesmo com 

sistemas paralelos, e aconselhavel criar documentavoes com formatos comuns, a 

fim de que os usuaries nao se confundam ao examinar os documentos de ambos. 

Nessa proposta, varios elementos da ISO 9001 e da ISO 14001 sao semelhantes 

entre si, podendo ate mesmo, haver procedimentos escritos semelhantes ou 

identicos; porem os processes nao sao comuns. Dentre outras coisas, a organizavao 

tera dois (duas): 

• Representantes da administra~ao; 
• Programas de treinamento; 
• Conjuntos de documentos ; 
• Programas de controle de documentos e dados; 
• lnstru~oes de trabalho; 
• Sistemas de gestao de registros; 
• Sistemas e calibra~ao; 
• Programas de auditoria interna; 
• Controle de procedimentos para nao-conformidades; 
• Programas de a~oes corretiva e preventiva; 
• Reunioes para analise critica pela administra~o. 
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Essa proposta parece ser bastante redundante e exigir bastante tempo na 

cria<;ao e gestao da documenta<;ao e na realiza<;ao de reunioes. Ah~m disso, o 

investimento para manter os dois sistemas atualizados e bastante grande. 

Sistemas Fundidos: 

Com a proposta dos sistemas fundidos, o SGQ e o SGA passam a 

compartilhar algumas partes relacionadas com procedimentos e processos, porem 

continuam sendo sistemas em varias outras areas. 0 grau de integra<;ao, no geral, 

dependera da propria organiza<;ao, porem alguns processos podem ser comuns a 

ambos os sistemas, como: 

• Sistema de registros de programas de treinamento; 
• Programa de controle de documentos e dados; 
• Sistema de calibra~ao; 
• Sistema de gestae de registro. 

Documenta<;oes de partes combinadas dos sistemas, tais como instru<;oes 

de trabalho, sao freqOentemente compartilhadas por ambos os sistemas, afim de 

que urn unico procedimento documentado se aplique tanto aos aspectos da 

qualidade, como aos aspectos ambientais desses procedimentos e processos. 

Entretanto, no caso dos sistemas fundidos, o uso comum das instru<;oes de trabalho 

continuara limitado. 

Dentre outras coisas, a organiza~o continuara tendo dais (duas): 

• Representantes da administra~o; 
• Programas de treinamento; 
• Conjuntos de documentos (nivel 1 - manuais; nivel 2 - procedimentos); 
• Programas de auditoria interna; 
• Controles de procedimentos para nao-conformidades; 
• Programas de a~Oes corretiva e preventiva; 
• ReuniOes para analise critica pela administra~o. 

Nesse nivel de integra<;ao, a organiza<;ao ja se encontra caminhando em 

dire<;ao a uma proposta mais eficiente e menos redundante, porem continua 

gastando muita energia com a manuten<;ao dos dois sistemas, tendo que determinar 

onde urn termina e onde o outro come<;a. Enquanto, por urn lado, temos a proposta 
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de integra<;ao parcial dos sistemas fundidos, por outro, temos a proposta de 

integra<;ao total - a proposta do SIG. 

Sistemas Totalmente lntegrados: 

A proposta do SIG envolve urn sistema de gestao homogeneo, que se 

adequa tanto aos requisitos da ISO 9001, como aos da ISO 14001. Todos os 

elementos dos dois sistemas de gestao sao comuns, ou seja, ha apenas urn (uma): 

• Conjunto de documentos; 
• Politica abrangendo os requisites da qualidade e os ambientais; 
• Representante da Administrayao; 
• Sistema de gestae de registros e de treinamentos; 
• Sistema de controle de documentos e dados; 
• Conjunto de instrucoes de trabalho(instrucoes de trabalho do SGQ modificados, a fim de 

abranger as questoes ambientais); 
• Sistema de calibrayao;Programa de auditoria interna (incluindo uma (mica equipe de 

auditores qualificados ); 
• Plano de acoes as nao-conformidades da qualidade e do meio ambiente; 
• Programa de acoes corretiva e preventiva; 
• Sistema de gestae de registros; 
• Reuniao para analise crrtica pela administracao. 

Desenvolver a documenta<;ao pode ser urn grande desafio ao se 

implementar urn SIG. Os elementos relativos aos requisitos de cada uma das 

normas que nao forem comuns tornam-se procedimentos independentes. Alem 

disso, todos os elementos devem ser claramente referidos no manual. Ao 

implementar o SIG, a organiza<;ao deve compreender o impacto causado na 

auditoria do sistema e saber como evitar os problemas associados com a auditoria 

de urn sistema combinado. 

Seiffert (2005) considera tres diferentes possibilidades de implanta<;ao 

integrada: 

1. implantar a ISO 9001 primeiro e, entao, acrescentar os requisites relatives a ISO 14001, 
identificando as ligacoes entre as duas normas; 

2. implantar a ISO 14001 primeiro e, posteriormente, implantar a norma ISO 9001, 
utilizando a estrutura preestabelecida pela primeira; 

3. implantar as duas normas concomitantemente utilizando o conceito "sistema que vale 
por do is sistemas". 



13 

Embora muitos especialistas, consultores de maneira geral, considerem que 

a melhor alternativa sob todos os aspectos e a implanta~o integrada dessas duas 

normas, isto deve ser observado com certo cuidado. 

Block e Marash (2002) propoem dois tipos de integra<;ao de sistemas SGQ e 

SGA: lntegra<;ao parcial ou lntegra<;ao Total. 

Urn sistema parcialmente integrado tera dois manuais distintos - manual da 

qualidade e o manual ambiental. Quanto aos procedimentos, em vez de criar urn 

conjunto completamente independente para cada sistema, os procedimentos do 

SGQ que possuem uma certa semelhan<;a podem ser modificados e aperfei<;oados 

para o SGA. Nesse modelo, os documentos exclusives de cada sistema, podem ser 

revisados de acordo com a necessidade daquele sistema, evitando-se problemas em 

futuras auditorias de acompanhamento ou recertifica~o. 

Urn sistema totalmente integrado tera apenas urn manual abrangendo todos 

os requisites unificados dos dois sistemas, sendo que os procedimentos existentes 

do SGQ sao modificados a fim de conter os elementos especificos e obrigat6rios da 

cada norma. 

2.5 QUAIS AS EXIGENCIAS DOS DIVERSOS SISTEMAS E QUAIS PODEM SER 

INTEG RADOS? 

Segundo Risk Tecnology - Sistemas lntegrados de Gestao da Teoria a 
Pratica (2003), as exigencias mais importantes apresentadas pelas normas ISO 

14001 e ISO 9001 estao mais diretamente ligadas a documenta<;ao. 

Enquanto a ISO 9001 :2000 exige urn manual da qualidade que descreva o 

escopo do sistema, a ISO 14001:96 nao exige manual. Entretanto ao se implementar 

urn sistema integrado totalmente, e necessario urn manual para garantir a 

conformidade com os requisites da qualidade. Assim, a recomenda<;ao do autor e 
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modificar o manual da qualidade existente de forma que ele contenha os requisites 

de ambas as normas. 

Outra diferenc;a entre as duas normas e a exigencia da ISO 9001 :2000 

quanta a documenta<;ao de todos OS procedimentos e a falta de exigencia da ISO 

14001:96 quanta a documentac;ao. A norma para Sistemas de Gestao Ambiental 

especifica tres procedimentos que precisam ser documentados: procedimentos de 

controle operacional (ver subsec;ao 4.4.6a), o procedimento para medir e monitorar 

as principais caracteristicas das operac;oes e atividades que possam causar impacto 

ambiental significative (subsec;ao 4.5.1, paragrafo 1) eo procedimento para avaliar a 

conformidade com a legisla<;ao e os regulamentos ambientais pertinentes (subsec;ao 

4.5.1, paragrafo 3). 

McDonald (2002) ao propor uma forma de integrar o sistema de gestao 

ambiental a urn sistema de gestao da qualidade ja existente na organizac;ao, destaca 

que os elementos do SGQ que sao mais facilmente integrados sao os seguintes: 

+ Controle de Documentos 
+ Controle de Registros 
+ Analise Critica 
+ Auditorias intemas 
+ Treinamento 
+ Projeto & Desenvolvimento 
+ A90es Corretiva e Preventiva 
+ Calibrayao 
+ Aquisi9ao 

2.6 COMO ORGANIZAR A EMPRESA E SEUS SISTEMAS GERENCIAIS PARA A 
INTEGRA<;AO? 

Segundo Shipley (Revista Falando de Qualidade, ed. Dez. 2003. p. 14-19), 

toda implementac;ao de sistema deve ser precedida por uma profunda analise, em 

outras palavras, uma auditoria, do neg6cio ou da organiza<;ao para que os produtos 

e servic;os a oferecer sejam definidos. "A analise do desempenho e do gap de urn 

sistema que ja existente tambem fornecera ideias sabre a hierarquia da organizac;ao 

e da influencia que a estrutura tern sabre os processes e as atividades do neg6cio". 
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Quanta a lntegrac;ao de sistemas o autor tambem afirma que "embora as 

evidencias da auditoria possam indicar que sistemas de qualidade, de saude e 

seguranc;a ambiental concord am com o padrao especificos", funcionarios e gerentes 

tendem a se excluirem das responsabilidades inerentes aos sistemas de gestao por 

entender que e servic;o do coordenador do Sistema cuidar de todos os assuntos. 

Assim, na op1mao do autor, caso haja uma decisao cooperativa na 

integrac;ao dos sistemas de gestao, todas as informac;oes, que diretamente vao 

influenciar os funcionarios em suas atividades e processos a eles ligados, estejam 

disponiveis e compreendidas para que haja comprometimento. "0 comprometimento 

com sistemas e cultivado ao Iongo de todos os niveis de urn neg6cio, e quando e 

responsabilidade do funcionario definir os processos e atividades varios sistemas 

podem ter sucesso". 

2.7 COMO AVALIAR SE UMA EMPRESA ESTA PREPARADA PARA INTEGRAR 

SEUS SISTEMAS DE GESTAO, E QUAL A FORMA DE INTEGRAQAO MAIS 

INDICADA? 

Block e Marash (2002) ao definirem as duas formas de integrac;ao, parcial ou 

total, sugerem que algumas caracteristicas como: a estrutura organizacional, o estilo 

de gestao e o escopo do sistema deverao ser considerados na escolha da melhor 

abordagem: 

• Estrutura organizacional - Nenhuma organiza~o centralizada, as decisoes sao 
tomadas por grupo central, que determina como cada unidade funcional da organiza~o 
ira conduzir a empresa. Provavelmente, essas organiza96es preferirao sistemas 
completamente integrados, que, normalmente, sao desenvolvidos em nfvel corporative e 
distribufdos as unidades da empresa para sua implementa~o. 

• Numa organiza~o descentralizada, as unidades individuais da empresa tomam suas 
pr6prias decisOes sobre como irao conduzir a empresa. Como as unidades 
desenvolvem seus pr6prios sistemas, muitas vezes sem assistencia da equipe 
corporativa ou de outras unidades da empresa, elas normalmente preferem sistemas 
parcialmente integrados, que sao mais faceis de documentar. 

• Estilo de gestao - Organiza¢es autocraticas normalmente preferem sistemas 
parcialmente integrados. Provavelmente isso reflete urn desejo de compartilhar 
atividades de forma que o SGQ seja da esfera da a~o do departamento da qualidade, e 
o SGA, de responsabilidade do departamento ambiental. Organiza¢es participativas 
costumam ser mais receptivas a integra9ao completa de sistemas, que exige boas 
equipes interfuncionais. 

• Escopo - Sistemas completamente integrados sao mais comuns em organiza96es cuja 
inten9ao e aplicar o SGA a mesma unidade ou linha de produto do sistema de gestao da 
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qualidade. Organizac;{oes cujo escopo do SGA difere, de certa forma, o escopo do SGQ 
acham mais facil implementar urn sistema parcialmente integrado. 

Em ultima instancia, a decisao de integrar completa ou parcialmente o Sistema de Gestae 
da Qualidade e o Sistema de Gestae Ambiental deve depender daquilo que faz mais sentido 
para a organizayao, de uma perspectiva de administrayao interna. 0 sistema deve ser 
projetado de maneira que garanta o entendimento por parte dos funcionarios, supere o 
sucesso anterior e dinamize as decisoes da dire9ao. 
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3 AEMPRESA 

3.1 DESCRICAO DA EMPRESA 

Micro Quimica Industria e Comercio Ltda. e uma empresa fundada em 1984, 

com capital exclusivamente proprio e nacional, que esta instalada numa area de 

10.000 m2
, na cidade de Diadema, Estado de Sao Paulo. 

Com capacidade instalada de aproximadamente dois milhoes de litros/ mes, 

a Micro Quimica conta com profissionais especializados para desenvolvimento, 

acompanhamento, controle de qualidade e processo, de alta tecnologia para atender 

todo o tipo de necessidade nas areas de lubrificac;ao industrial, oleos de processo, 

oleos protetivos, oleos de tempera, oleos hidraulicos, oleos texteis etc. 

3.2 DIAGN6STICO DO SISTEMA DE GESTAO IMPLANT ADO 

A empresa implantou sistema de garantia da qualidade sendo ISO 

9001:1994 em 1999. Em dezembro de 2002, foi certificada segundo ISO 9001:2000. 

Apos essa ultima certificac;ao, a alta direc;ao da empresa mostrou interesse em 

iniciar implantac;ao de urn sistema de gestao ambiental. 

Assim, em marc;o de 2003, sob a responsabilidade da representante da 

direc;ao, deu-se inicio a implementac;ao de alguns programas de controle ambiental 

como: coleta seletiva, gestao de transportes com foco no controle de emissao de 

fumac;a preta, transporte de produtos perigosos, classificac;ao e controle de 

destinac;ao de residuos, robusteceu seu sistema de tratamento de efluentes e deu 

inicio aos programas de treinamentos e conscientizac;ao ambiental em toda a 

organizac;ao. 

Por se tratar de industria quimica, tida como altamente poluidora, alguns 

requisitos legais ambientais tern sido impostos a empresa por canais diretos, 

forc;ando-a buscar o atendimento evitando sanc;oes, penalidades, multas etc, o que 
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de certa forma se torna urn facilitador na implementac;ao de urn sistema de gestao 

ambiental. 

Da mesma forma que, imposic;oes legais quanta a seguranc;a e saude 

ocupacional fazem parte do hist6rico das empresas, forc;ando-as a implementar pelo 

menos programas como: PPRA, PCMSO, CIPA, constituic;ao de Brigada de lncendio 

etc. Nesse contexto a Micro Quimica, que ja tinha alguns desses programas 

parcialmente implantados, passou a planejar e a estruturar a implementac;ao de urn 

sistema de gestao de seguranc;a e saude ocupacional. 

Os requisites legais de SSO aplicados a estrutura e escopo de atividades da 

organizac;ao passaram, entao, a serem identificados. Para isso, uma empresa 

especializada em servic;os de SSO foi contratada, dando-se inicio as atividades 

basicas estabelecidas pelas Normas Regulamentadoras do Ministerio do Trabalho. 

A representante da direc;ao, que tambem acumulava a func;ao de 

coordenadora dos sistemas de gestao, formou urn grupo de trabalho, denominado 

Grupo Gestor, formado, principalmente pelos auditores internos da qualidade e 

alguns outros funcionarios de setores diversos. A representante da direyao 

programou e ministrou treinamentos a esse grupo, com os seguintes temas: 

a) Compreensao e interpretayao dos requisites das normas ISO 14001 e 

OHSAS 18001; 

b) Aspectos e impactos ambientais e perigos e riscos de SSO; 

c) Legislac;ao ambiental e de SSO. 

Ap6s treinamentos, foram distribuidas tarefas entre os membros do grupo 

gestor, como implantac;ao do sistema de coleta seletiva; identificac;ao de aspectos e 

impactos ambientais e perigos e riscos de seguranc;a e saude ocupacional. Cada 

gestor ficou responsavel por urn ou mais areas para execuc;ao desse trabalho. 

Foram tambem designados gestores para identificac;ao dos requisites legais e outros 

requisites aplicaveis a gestao de MAe SSO. 
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3.2.1 Dificuldades Encontradas na Realizac,;:ao dessas Tarefas: 

a) Os gestores de urn modo geral nao organizaram seu tempo de trabalho 

de modo a reservar hora.rio para essa tarefa pois, segundo eles a 

atividade nao fazia parte de sua func,;:ao na empresa; 

b) Dificuldade da maioria do grupo em compreender a sistematica 

estabelecida para levantamento de aspectos/impactos e perigos/riscos; 

c) Falta de uma definic,;:ao clara da terminologia a ser adotada tanto para o 

levantamento de aspectos e impactos como para os perigos e riscos; 

d) Dificuldades na diferenciac,;:ao entre aspecto e impacto ambiental; 

e) Dificuldades na compreensao quanto a situac,;:ao de urn aspecto 

ambiental ou perigo de SSO, ao distinguir se tratava de uma situac,;:ao 

normal, anormal ou emergencial; 

f) Relativamente a identifica<;ao dos perigos e riscos de SSO, houve muita 

dificuldade ao se denominar ou rnesmo identificar que risco poderia advir 

do perigo apontado; 

g) PPRA elaborado pela empresa contratada foi baseado nos perigos 

existentes no setor e nao nas func,;:oes. Assim houve divergencia entre os 

resultados do levantamento realizado pelos gestores e o apontado no 

PPRA; 

h) Dificuldades na identifica<,;:ao dos requisitos legais aplicaveis ao escopo 

da empresa, em especial ligados ao meio ambiente. Os gestores que 

tinham a responsabilidade de execu<,;:ao dessa tarefa apresentaram 

propostas de assessoria na area de legisla<;ao ambiental, porem a alta 

dire<;ao nao aprovou os custos, e determinou que a tarefa deveria ser 

executada com os pr6prios recursos da empresa, ou seja: acesso a 

internet para realiza<;ao de pesquisa, assinatura do diario oficial da uniao 

etc; 
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i) Quanto aos requisitos legais aplicaveis a SSO, a empresa contratada 

para execu~o dos servic;os de SSO ficou responsavel por suprir os 

gestores com as informac;oes; 

j) Grande dificuldade foi encontrada tambem quanto ao comprometimento 

das empresas prestadoras de servic;o, como transporte; portaria, 

seguranc;a e limpeza; restaurante, em se adequarem aos requisitos 

normativos e legais a elas impostas; 

k) A falta de um planejamento de implementac;ao, definic;ao clara de 

objetivos e divulgac;:ao desses objetivos a todas as partes interessadas, e, 

principalmente do objetivo principal que era a obten~o de certificac;ao 

dos sistemas de gestao ambiental segundo ISO 14001 e OHSAS 18001, 

deram Iugar ao desanimo, falta de interesse e comprometimento com a 

implementac;ao que estava sendo realizada. 
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4 PROPOSTA PARA IMPLANTACAO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTAO 

Considerando que a empresa possui uma estrutura de sistema de gestao da 

qualidade bern consistente e certificado, segundo NBR ISO 9001 :2000, e os 

programas de controle ambiental e de seguranc;a e saude ocupacional ja em 

funcionamento na empresa, foi submetida a alta dire<;ao, proposta de integrac;ao dos 

tres sistemas com vistas a certificac;ao ISO 14001 e OHSAS 18001. 

Uma das justificativas para a implementa<;ao de urn Sistema lntegrado de 

Gestao de que, atraves do sistema integrado, a empresa consolidaria tres 

fundamentos sobre os quais sempre apoiou suas atividades, que sao: 

a) Qualidade de seus produtos e servic;os; 

b) Comprometimento com a preservac;ao do meio ambiente; 

c) Seguranc;a e Saude Ocupacional garantida aos seus colaboradores. 

Outra justificativa esta relacionada a redu<;ao de custos com auditorias de 

certificac;ao e manutenc;ao de sistemas separados, pois, embora os certificados 

sejam emitidos separadamente, a auditoria pode ser realizada de maneira integrada, 

com aumento de custo apenas com a durac;ao da auditoria e numero de auditores, 

nao sendo necessarios contratos especificos o que acresce em muito os custos. 

4.1 SISTEMA PROPOSTO 

Com base na bibliografia disponivel sobre implementac;ao de Sistemas 

lntegrados de Gestao, como tambem no diagn6stico dos programas ja implantados 

e, principalmente levando-se em considerac;ao a cultura da empresa, o modelo mais 

apropriado a ser adotado consistiu na incorporac;ao dos requisitos das duas normas 

ISO 14001 e OHSAS 18001, nos requisitos ja estabelecidos da norma ISO 

9001:2000. 
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A implantac;ao de urn sistema de gestao ambiental que ja vinha sendo 

realizado era baseada na versao 1996 da ISO 14001. Contudo, a partir de 

maio/2005, os 6rgaos certificadores ja passaram a auditar na versao 2004 dessa 

norma, razao pela qual o planejamento de integra98o ja considerou os requisitos da 

nova versao. 

A versao 2004 da ISO 14001 ficou ainda mais alinhada com os requisitos da 

OHSAS 18001:99. Assim, a integrac;ao nao ofereceu maiores obstaculos. 

4.1.1 Estrutura da Documentac;ao do SIG: 

a) Documento de primeiro nivel - Manual unico incluindo os requisitos das 

tres normas de gestao, o qual foi denominado de Manual do Sistema 

lntegrado de Gestao; 

b) Documentos de segundo nivel- Procedimentos basicos obrigat6rios para 

o SGQ, passaram a incluir tambem os requisitos das tres normas, ou 

seja, foram unificados os procedimentos para: Controle de Documentos, 

Controle de Registros, Auditorias lnternas, Nao-Conformidades, Ac;oes 

Corretiva e Preventiva; 

c) Procedimentos nao obrigat6rios para o SGQ foram estabelecidos e 

integrados para: ldentificac;ao de Aspectos e lmpactos/ Perigos e Riscos, 

ldentificac;ao e controle do atendimento aos Requisitos Legais e Outros 

Requisitos, Treinamento e Comunicac;ao; 

d) Para documentac;ao de terceiro nivel como as lnstruc;oes de Trabalho e 

Operacionais, essa foi dividida em lnstruc;oes da Qualidade (ja existentes 

e mantidas), lnstruc;oes Ambientais e lnstruc;oes de SSO; 

e) Documentac;ao de quarto nivel, como os registros, metodos analiticos, 

permanecem com a estrutura atual do SGQ. 
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4.2 PLANO DE IMPLEMENTA<;AO 

4.2.1 Estrategias de lmplementac;ao 

Para que os objetivos propostos para a integrac;ao do sistema sejam 

alcanc;ados, as ac;oes a seguir sao recomendadas: 

a) A alta direc;ao estabelecer a politica integrada de gestao, a qual devera 

atender aos requisitos das tres normas: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 

e OHSAS 18001:1999; 

b) Reestruturar o grupo gestor existente, de modo que esse seja 

caracterizado por uma equipe interfuncional, composta por pessoas 

chaves das areas, ligadas a atividade de controle ambiental, qualidade, 

manutenc;ao, recursos humanos; permitir a safda de membros que nao 

estejam interessados em continuar e possibilitar a integrayao de novos 

elementos que mostrem interesse e que atendam aos requisitos minimos 

para integrar a equipe. E importante a permanencia dos auditores 

internos no grupo; 

c) Elaborar urn cronograma de implementayao com base no PDCA, o qual 

defina claramente os prazos de implementac;ao de cada fase do projeto; 

d) Definir as responsabilidades de cada gestor, supervisor, auditor, 

operador etc. dentro do sistema integrado de gestao, sendo que essas 

responsabilidades bern como requisitos de capacitac;ao devem ser 

registrados na descric;ao de cargos, de modo a fazer parte das atividades 

laborais dos funcionarios, alem de serem incorporados na Matriz de 

Responsabilidade, anexo II do Manual do SIG; 

e) Dentre o grupo gestor formar equipes de trabalho, agregando outros 

colaboradores, voluntaries, convidados ou designados, para atividades 

como: Equipe de Comunicac;ao, Equipe de Coleta Seletiva etc; 
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f) Garantir a capacita9ao dos gestores e dos membros das equipes de 

trabalho, atraves de treinamentos internos e/ou externos; 

g) Programar treinamentos de no96es gerais sobre os requisites das 

normas em implementa~o (ISO 14001 e OHSAS 18001), bern como 

treinamento na Politica do SIG, a todos os colaboradores da empresa 

incluindo os prestadores de servi9Q. A divulga~o da nova Politica do SIG 

devera ser divulgada tambem para outras partes interessadas da 

empresa como clientes, fornecedores etc; 

h) Divulgar, atraves de equipe de comunica9ao, quadros de avisos, intranet, 

boletins, folhetos e outros meios definidos na sistematica de 

comunica9ao, o programa de implementa9ao do Sistema lntegrado de 

Gestao, destacando-se prazos e datas previstas de auditorias de 

certifica9ao, de modo a chamar a aten9ao de todos para o cumprimento 

dos prazos para a execu~o de tarefas de cada setor, assegurando 

conscientiza9ao geral; 

4.2.2 Programas e A96es de Apoio a lmplementa9ao do SIG 

a) Elaborar urn Hist6rico Ambiental e de SSO, que consiste na investiga9ao 

da situa9ao ambiental e da Seguran98 e Saude Ocupacional, para 

verifica9ao de existencia de passivo ambiental ou trabalhista, anteriores 

ao inicio de implementa9ao do Sistema de Gestao. 0 hist6rico ambiental 

podera ser realizado a partir de pesquisa em documentos e registros, 

sobre destina9ao de residuos, autos de inspe9ao do 6rgao ambiental, 

municipal, estadual, registros fotograficos, entrevistas com funcionarios 

antigos e ate mesmo alta dire~o. 0 historio de SSO podera ser realizado 

a partir do livro de registro de fiscaliza9ao do Ministerio do Trabalho, 

registros do setor de RH e outras fontes que assegurem a ocorrencia ou 

nao de afastamentos por acidentes, processos trabalhistas por perdas de 

fun96es como audi9ao, visao etc. Esse hist6rico sinalizara necessidades 

de a96es corretivas e preventivas, como tambem sera base de dados 
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para uma valorizac;ao consistente dos aspectos/impactos ambientais e 

perigos/riscos de SSO; 

b) Realizar uma auditoria inicial, como ferramenta na identificac;ao das 

condic;oes atuais do atendimento aos requisites das normas em 

implementac;ao (documentac;ao, registros etc), do atendimento aos 

requisites legais, condic;oes de infra-estrutura, pontos de contaminayao, 

ambiente de trabalho etc; 

c) Robustecer a compreensao sabre os conceitos de aspecto e impacto 

ambiental e perigos e riscos de SSO, atraves de treinamentos, 

mencionados no item 4.4 a seguir, em especial aos gestores, os quais 

atuarao como agentes multiplicadores dos treinamentos aos demais 

elementos da area sob sua responsabilidade. Dessa forma todos os 

integrantes do setor contribuirao para a identificac;ao de 

aspectos/impactos e perigos/riscos de sua area/ func;ao dentro do setor 

de trabalho; 

d) Com base na politica do SIG estabelecida pela alta direc;ao e a partir da 

identificac;ao de aspectos e perigos significativos, bern como resultado de 

auditoria inicial, estabelecer objetivos e metas e, programas ambientais e 

de SSO. 

e) 0 PPRA elaborado pela empresa prestadora de servic;os de SSO devera 

ser reformulado, ou seja, devera identificar os riscos ligados a func;ao e 

nao somente ao local de trabalho, de modo a cobrir integralmente as 

atividades executadas na empresa; 

f) Os requisites ambientais e de SSO aplicaveis as empresas prestadoras 

de servic;os deverao ser identificados e as empresas deverao se adequar 

dentro dos prazos estabelecidos no programa de implementac;ao do SJG; 

4.3 RECURSOS 
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Recursos financeiros deverao ser disponibilizados para: 

4.3.1 Treinamentos 

a) Promover capacitac;ao dos gestores na interpretac;ao e compreensao dos 

requisitos das normas ISO 14001 e OHSAS 18001; na identificac;ao de 

requisitos legais e outros requisitos aplicaveis ao escopo ambiental e de 

SSO; compreensao da sistematica de identificac;ao e avaliac;ao dos 

aspectos/impactos ambientais e perigos/riscos de SSO; 

b) Formac;ao de auditores internos de MAe SSO; 

c) Reciclagem de treinamento para os operadores da Estac;ao de 

Tratamento de Efluentes- ETE; 

d) Treinamento de operadores de pontes rolantes existentes na empresa, 

em atendimento a legislac;ao de seguran9a e saude ocupacional; 

e) Reciclagem de treinamentos aos operadores de empilhadeira e 

capacitagao de novos operadores; 

f) Treinamento operacional em geral a todos os funcionarios na execuc;ao 

de suas atividades que direta ou indiretamente estao sujeitos a 

atendimento a requisitos ambientais e de SSO; 

g) Treinamento pratico/ simula9oes no atendimento a situac;oes de 

emergemcias, nos diversos cenarios ambientais e de seguranc;a e saude 

ocupacional, como por exemplo: 

• Contenc;ao de vazamentos/ derramamentos de produtos quimicos; 

• Transbordamento da estac;ao de tratamento de efluentes na 

ocorrencia de chuvas; 

• lncendio - comunicagao, abandono, ac;oes dos brigadistas na 

utilizac;ao de hidrantes e extintores no combate a incendio; 

• Comunicac;oes de emergencias; 

• Primeiros socorros; 

• Ac;oes de emergencia a serem tomadas por funcionarios da 

seguranc;a em horario noturno e final de semana quando nao ha 

expediente; 
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4.3.2 Adequac;ao das lnstalac;oes para Atendimento aos Requisitos Ambientais 

a) Adequac;ao do sistema de contenc;ao de vazamentos no armazenamento 

de materia-prima na area de tanques; 

b) Pavimentayao, cobertura e instalac;ao de sistema de contenyao na area 

de disposic;ao de residuos quimicos; 

c) Pavimentayao e cobertura na area de segregac;ao de coleta seletiva; 

d) Pavimentac;ao e cobertura na area de segregac;ao de embalagens vazias 

contaminadas; 

e) Adequac;ao do sistema de contenc;ao de derramamentos na area de 

recebimento de material a granel; 

f) lnstalac;ao de sistema de contenc;ao de derramamentos ou de rescaldo 

em caso de combate a incendio dentro da area produtiva; 

g) ldentificac;ao e adequac;ao dos kits de emergencia distribuidos pelas 

areas. Nas areas de armazenamento de quimicos, de acordo com as 

caracteristicas e/ ou classificac;ao dos materiais; 

4.3.3 Adequac;ao das lnstalac;oes para Atendimento aos Requisitos de SSO 

a) Obtenc;ao dos seguintes laudos: eletrico das instalac;oes industriais; 

medic;ao acustica ambiental do entorno da empresa; adequayao das 

pontes rolantes; dos vasos de pressao e caldeiras; de quantificac;ao dos 

vapores quimicos; 

b) Adequac;ao do kit de emergencia para prestac;ao de primeiros socorros; 

c) Adequac;ao da sistematica de disponibilizac;ao de EPI's; 
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d) Sinaliza9ao de seguran9a na area industrial e nas demais dependencias 

da empresa; 

4.4 RESULTADOS ESPERADOS 

Com a implanta9ao do sistema integrado de gestao proposto, observando-se 

rigorosamente o cronograma de implementa9ao estabelecido, espera-se que a 

empresa obtenha a certifica9ao segundo as normas ISO 14001:2004 e OHSAS 

18001:1999, em auditoria integrada, juntamente com a proxima auditoria de 

manuten9ao do sistema de gestao da qualidade segundo ISO 9001 :2000, 

caracterizando, assim, uma auditoria de 3a parte totalmente integrada. 

4.5 RISCOS OU PROBLEMAS ESPERADOS E MEDIDAS PREVENTIVAS/ 

CORRETIVAS: 

Por se tratar de implementa~o de sistemas novos e complexes como o 

sistema de gestao ambiental e sistema de gestao de seguran9a e saude ocupacional 

e, ainda pelo fato de que as normas em questao requerem 1 00% de atendimento a 

requisites legais e outros requisites aplicaveis ao escopo da organiza9ao, a 

identifica9ao de nao-conformidades durante a auditoria e de uma certeza 

incontestavel. 

Assim, para que nao haja preJUIZO para a auditoria de manuten~o do 

sistema de gestao da qualidade, ja certificado ISO 9001 :2000, como tambem se 

evitar desgastes e frustra9oes, recomenda-se a contrata9ao de uma pre-auditoria 

das normas ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:1999, com pelo menos dois meses de 

antecedemcia a realiza9ao da auditoria de certifica9ao, o que proporcionara tempo e 

tranqOilidade para implementa9ao de a9oes corretivas e maior garantia de sucesso 

na auditoria final. 
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5 CONCLUSAO 

A abordagem de implementac;ao de urn sistema integrado de gestao 

utilizando a estrutura sistemica do sistema de gestao da qualidade (ISO 9001 :2000), 

como base de apoio para incorporac;ao dos sistemas de gestao ambiental (ISO 

14001:2004) e de seguranc;a e saude ocupacional (OHSAS 18001:1999), objeto 

deste trabalho possibilitou, alem da estruturayao rapida da documentac;ao do 

sistema, sensivel reduc;ao do tempo de implementac;ao. 

A disponibilizac;ao de recursos, para a adequac;ao das instalac;oes e 

capacitac;ao de pessoal, e de fundamental importancia, razao pela qual 0 fator 

comprometimento da alta direc;ao para com a implementac;ao do SIG no modelo 

apresentado e em curta espac;o de tempo, foi essencial para o sucesso da 

implantac;ao. A reduc;ao de custo com implantac;ao integrada tern sido constatada, e 

resultou: da objetividade do programa de implementac;ao; da analise critica da 

condic;ao atual da empresa frente a constatac;ao de como deveria estar para atender 

aos requisites legais e normativos das normas a serem implementadas; da atuac;ao 

dos gestores envolvidos os quais tinham claramente definidas suas atividades e 

responsabilidades dentro do sistema e por fim do comprometimento geral do pessoal 

da empresa por conhecerem e participarem do programa de implementac;ao. 

Deve-se considerar, porem, o porte da empresa na qual o projeto foi 

executado: uma empresa de porte media, com uma estrutura operacional enxuta e, 

principalmente com sua alta direc;ao totalmente compromissa com a implantac;ao e 

certificac;ao dos novas sistemas de gestao, por visualizar a necessidade de urn maior 

destaque de seus neg6cios num mercado cada vez mais competitive. 

Os requisites legais cada vez mais impositivos a preservac;ao ambiental e 

garantias de seguranc;a e saude aol? trabalhadores tern levado as empresas a 

pagarem alto prec;o por nao identificarem e atenderem a legislac;ao imposta ao 

escopo de suas atividades. A estruturac;ao de urn sistema integrado de gestao 

favorecera a adequac;ao das empresas que se beneficiarao por evitarem sansoes e 

penalidades, alem de contribuirem como meio ambiente e a comunidade. 
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ANEXOS 

Conforme mencionado no item 1.2 - OBJETIVOS ESPECiFICOS, sao aqui 

inseridos como anexos modelos de documentos sistemicos para o atendimento de 

requisitos do sistema integrado de gestao apresentado por este projeto. Todos os 

modelos foram elaborados pela autora deste projeto. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Cronograma de implementac;ao do SIG 

Estrutura da documentac;ao proposta para o sistema 
integrado de gestao 

Modelo de politica integrada 

Modelo de urn programa ambiental e de seguranc;a e saude 
ocupacional 

Modelo de urn manual do SIG 

Modelo de procedimento para identificac;ao de aspectos e 
impactos ambientais, e de perigos e riscos de SSO 

Modelo de planilha de levantamento de aspectos e impactos 
ambientais 

Modelo de planilha de levantamento de perigos e riscos de 
sso 
Modelo de controle de requisitos legais 
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ANEXO 1 - CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACAO DO SIG 



Legend a: 

Periodo marcado para exec~o da tarefa 

Tarefa nao iniciada 
Tarefa em andamento 
Tarefa concluida 

% Concluslo -= 
\.;.) 
\.;.) 
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ANEXO 2- ESTRUTURA DA DOCUMENTACAO PROPOSTA PARA 0 SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTAO 
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DOCUMENTOS DO SIG 
PROCESSO/AREA DOCUMENTO- REF, ASSUNTO 

MSIG Manual do SIG 

PSIG001 CD Controle de Documentos da Oualidade 
PSIG002CR Controle de Registros da Oualidade 

PSIG003AI Auditoria lntema 

PSIG004NC Controle de Produto Nao-Conforrne 

SIG PSIG005ACP Ac;iio Corretiva e Preventiva 

PSIG 006 AI-PR Aspectos e lmpactos/Perigos e Riscos 

PSIG007RL Requisites Legais 

PSIG008TR T reinamento 

PSIG009CM Comunicac;iio 
Metrologia IT-Q 001 Controle de Dispositivos de Medicao e Monitoramento 
Recebimento/ Producao IT-Q002 ldentificacao e Rastreabilidade 
Controle de Oualidade IT-Q003 lnspec;iio e Ensaio 
Gestao de Recursos IT-Q 004 Manutenc;ao Preventiva e Corretiva 

Produc;iio IT-Q005 Preservac;ao de Produto . 
Aquisic;iio I Recebimento IT-Q006 Recebimento de Materiais 

Aquisic;iio IT-O 007 Homologac;ao e Avaliac;iio de Fomecedores de MP/ Embalagens/ 
Servicos Transporte 

Controle Oualidade 10-Q 001 lnstruc;ao Operacional de Ambstragem 

Produc;iio IO-Q002 Cadastro de Pedido de Venda no Sistema de Produc;iio 

Metrologia IO-Q003 Calibrac;ao de Equipamento (lntema) 

Produc;iio 10-0004 Limpeza de Componentes de Processo I Embalagens 
Produc;iio 10-0005 Variac;iio de Pesagem 

Vendas 10-0006 Monitoramento de Entrega a Clientes 

Vendas I Assist. Teen. IO-Q007 Relat6rio de Solicitac;iio de Clientes - RSC 

SGQ/ Analise Dados 10-Q008 Tecnicas para Analise de Dados 

I Area BioG 10-Q009 Retenc;iio e Analise/Reanalise MPIPA 

Area BioG 10-0 010 Controle de Pragas 

Area BioG 10-0 011 Umpeza do Laborat6rio (Toda Area Bio G) 

Area Bio G 10-Q 012 Uberac;iio de Agua Purificada ..... 

Logistica 10-Q 013 Envio/ Recebimento de Containeres 

Meio Ambiente IT-MA001 Comunicac;iio de Emerglmcia 
Meio Ambiente IT-MA002 Preparac;iio e Atendimento a Emergencias 
Meio Ambiente IT-MA003 Gestao de Servi~ de Transporte 
Meio Ambiente IT-MA004 Prevenc;iio de lncendio 
Meio Ambiente IT-MA005 Contehc;iio Derramamentos Area Produtiva 

Meio Ambiente IT-MA006 Contenc;ao Derramamentos Area Tanques 

Meio Ambiente IT-MA007 Kit de Emergencia 

Meio Ambiente IT-MA008 Coleta Seletiva 

Meio Ambiente IT-MA009 Gerenciamento de Residues 

Meio Ambiente IT-MA010 Descarte de Oufmicos Laborat6rio/Retenc;ao 

Seguran~ e Saude IT-SS0001 EPI 

Seguran~ e Saude IT-SS0002 Ergonomia 

Seguran~ e Saude IT-SS0003 PPRA 

Seguran~ e Saude IT-SS0004 PCMSO 

Seguran~ e Saude IT-SS0005 CIPA 

Seguran~ e Saude IT-SS0006 PCHS 

Seguran~ e Saude IT-SS0007 Kit Emergencia 

Seguran~ e Saude IT-SS0008 Caldeiras e Vasos de Pressao 

Seguran~ e Saude IT-SS0009 Brigada de lncendio 

Seguran~ e Saude IT-SSO 010 Preparac;ao e atendimento a Emergencias 
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ANEXO 3 - POLiTICA INTEGRADA DA EMPRESA MICRO QUiMICA 



POLiTICA DA QUALIDADE, SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL 

E MEIO AMBIENTE 

37 

A Micro Quimica Industria e Comercio Ltda., buscando o desempenho 

empresarial competitive na fabricac;ao de produtos quimicos, compromete-se 

em: 

~ Satisfazer a seus clientes, fornecendo produtos e servic;os de assistencia 

tecnica com qualidade; 

~ Promover a parceria com seus fornecedores; 

~ Promover a integra«;ao com seus colaboradores; 

~ Garantir o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicaveis a 
qualidade, seguranc;a e saude ocupacional e meio ambiente; 

~ lmplementando ac;oes de melhoria continua da eficacia do Sistema 

lntegrado de Gestao; 

~ Assegurar a prevenc;ao da poluic;ao. 

Revisada em: 15.6.2005 
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ANEXO 4- PROGRAMA AMBIENTAL E DE SSO DA EMPRESA MICRO QUiMICA 



ITEM ENTRADA 
1 MAI/05 

2 MAI05 

3 MAI/05 

4 ABR/05 

5 ABR/05 

PROGRAMAS AMBIENTAIS E DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL 
I - OBJETIVOS AMBIENTAIS 

OBJET/VO INDICADOR/ METAl PRAZO MElOS/ RECURSOS RESPONS. STATUS 
Realizar levantamento dos aspectos e Meta: Cobrir minimo 95% dos Utilizar a dlvlsao setorial da f~brica, Mambos do Realizado 
impactos ambientais da Micro Quimica atividades das ~reas e distribuir as ~reas entre os Grupo Gestor, JUN/05 

Prazo: JUL/05 membros do grupo gestor, 
Utilizer as planilhas de AI (MA) e PR 
@S~ . . . 

Evitar a contaminac;ao do solo nas Meta: Atender todas as areas Utilizaoao de sistema de contenoao Resp. Manut. Concluido em 
~reas de recebimento de material a aplic~veis de vazamentos dos engates - Coord. Prod. AG0/05 
granel ou fracionado. Prazo: AG0/05 recebimento a granel e 

disponibillzaoao de Kits de 
emerg~ncla nas ~reas de 
recebimen1() I!! aranel e fr!llcionad(). 

Regularizac;ao do sistema de descarte Meta: Obter CADRI Atraves de formul~rio especlfico e Coord. Concluido em 
de lampadas junto a CETESB Prazo: AG0/05 documentac;ao necessaria, dar Compras 29/9/05 

entrada ao pedido de CADR junto ~ 
Cates b. 

Controlar a destinac;ao e reduzir a Metas: Meios: 
gerac;ao de residues s61idos 1) Atingir 95% de efici~ncia 1) Campanha lnteragir que monitora GestoreS/ Em execuc;ao. 

do sistema de destinac;ao do o descarte e o controle da coleta Pessoalda 
residue reciclfwel (Coleta pela Cooperative Limpeza/ 
Seletiva) Manutenc;ao 
2) Reduzir em 10% o volume 2)Atraves de lmplementay!o de 
de residue gerado na ETE produc;ao de Iotas econOmicos de Assist. Tee MA Esta sendo 
(Lodo) produtos de grande demanda em executado para 4 
Prazo: Ano 2005 quantidades fracionadas, reduzindo produtos, 

a freqo~ncla do uso de baldes e, podendo ser 
conseqoentemente dlmlnuic;ao de ampliado para 
efluente p~ra tratamento{resldup, mais itens. 

Reduzir im pacto/ alterac;ao das aguas Meta: Meios: Coord. Esta sendo 
da rede publica Reduzir 10% do volume Atraves de lmplementa9ao de Produc;ao executado para 3 

gerado de efluente a ser produc;ao de lotes econOmicos de Encarregado produtos, 
tratado pela ETE produtos de grande demanda em Produc;ao podendo ser 

quantidades fracionadas, reduzindo ampliado para 
a freqo~ncla do uso de baldes e, mals itens. 
conseqoentemente dlmlnuic;ao de 
efluente para tratamento. 

w 
'-a 



ITEM 
1 

2 

3 

4 

PROGRAMAS AMBIENTAIS E DE SEGURANCA E SAUCE OCUPACIONAL 
II- OBJETIVOS DE SSO 

ENTRADA I OBJETIVO INDICADORI META/ PRAZO ME/OS/ RECURSOS RESPONS. STATUS 
MAR/05 Adequar controle/ monitoramento de Meta: Atualizar Sistema e Obter Contratagao de empresa Sup. Manut. Laudos Tecnicos 

Equipamentos de Protegao contra laudo tecnico de atendimento a especializada. Preferencialmente Compras, de AG0-05 
descargas atmosfericas (Para-Raios}. todos os pontos da Fabrica. empresa que ja fornece esse Tecnico 

Prazo: JUN/05 servigo a MQ. Seguranga 
MAR/05 Obter atualizacao do laudo das Meta: Mapeamento de toda a Sup. Manut. Concluldo. Laudo 

instalag5es eletricas. rede eh§trica. Contrata<;f:io de servi<;o por empresa Coord. entregue em 
Prazo: ABR/05 especializada. Compras Jun/05. Emitido 

Plano de A<;f:io 
para adeqi.Jagao. 

ABR/05 Desenvolver e melhorar eficacia dos lndicador/Meta Cumprimento das atividades CIPA/ Atividade dos 
programas de SSO: PPRA/ PCMSO, Reduzir necessidade de programadas (treinamento, Superv. RH, programas de 
PCHS, CIPA. atendimento medico, pela conscientiza<;ao, adequagao das SSO sendo 

melhoria na qualidade de vida instala<;Oes/ ambiente, exames cumpridas. 
do colaborador, decorrente da peri6dicos}; busca de outros Conv~nio medico 
eficacia dos programas de SSO beneflcios como conv~nio medico- ja implementado, 
Meta: 30% de redugao odontol6gico. Conv~nio 
Prazo: 2005 odontol6gico-

proposta em 
avaliacao. 

ABR/05 Preven<;f:io de acidentes e lndicador/ Meta: Atraves de treinamentos tecnicos e CIPA/ RH/ Realizados 
capacita<;ao para com bate a situagao Participagao dos brigadistas/ pratico dos brigadistas; Fornecedor de treinamentos 
de emerg~ncia. colaboradores nas ativldades treinamentos internes e simulag5es Services de te6ricos e praticos 

programadas. praticas para brigadistas e sso para brigadistas; 
Meta: Mlnlmo 90% participagao colaboradores. Simulacoes de 
Prazo: 2005 abandono e 

primeiros 
socorros. 
1° Treinamento 
Abandono: Jun/05 
28 Treinamento 
Abandono e 
Primeiros 
Socorros: 
Out/05. 

-- --··-·---- ··---

..j::.._ 
0 



PROGRAMAS AMBIENTAIS E DE SEGURANCA E SAUCE OCUPACIONAL 
II- OBJETIVOS DE SSO 

ITEM ENTRADA I OBJETIVO INDICADORI METAl PRAZO ME/OS/ RECURSOS RESPONS. STATUS 
5 ABR/05 Regularizac;ao dos demais vasos de Meta: Regularizar todos os Atraves de contratac;ao de empresa Assist. Teen. Concluldo. 

pressao existentes na empresa. vasos em uso. especializada que fara a inspec;ao e Superv. MA Laudos I 
emissao dos laudos e livros de Coord. SIG documentac;ao 

Prazo: MAI/05 manutenc;ao e controle datados de 
04/6/05 

5 ABR/05 Quantificac;ao dos agentes quimicos Meta: Contratac;ao de empresa Superv. Medic;Oes 
cuja insalubridade e caracterizada p/ Cumprir amostragem adequada especializada para realizaoao das Compras realizadas (3 
limites de exposic;ao e inspec;ao nos nas areas estabelecidas no medic;Oes e elaborac;ao do Coord. SIG amostras cada 
locais de trabalho PPRA respective laudo. elemento) 

Laudo emitido em 1 

20/5/05. 
7 ABR/05 Obter Laudo de Acustica Ambiental Meta: Atraves de empresa especializada Superv. Medic;Oes 

Laudo com medic;Oes do para efetuar as medii(Oes e fornecer Compras realizadas. Laudo 
entorno da fabrica laudo Coord. SIG datado de 27/4/05 
Prazo: ABR/05 

8 JUN/05 Obter laudo das pontes rolantes Meta: Atraves de contratac;ao de empresa Superv. Laudo datado de 
existentes (talhas) para atendimento Adequac;ao do equipamento e especializada, que fara a inspeyl!lo Compras 10/4/05 
da NR 11 da mao-de·obra para operar OS dos e manutenoao dos Coord. SIG 

equipamentos equipamentos e emitira laudos e Superv. Manut. Treinamento 
efetuara o treinamento dos realizado em 
operadores. 10/04/05 

9 Ago/05 lmplementar aooes de adequac;ao ao Meta: Utilizac;ao dos servic;os de Superv. Manut. Pintura realizada 
atendimento da NR 11 quanto as Pintar as barras das talhas na manutenc;ao da MQ, para realizac;ao Em 12/8/05. I 

talhas (pontes rolantes) mencionadas cor amarela e pintar o chao, desse servioo. 
no laudo. obedecendo os limites de 

I seguranca de 60 a 80 em. 
-

.j:.>. -
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Descrever a estrutura do Sistema Integrado de Gestao no atendimento aos requisitos 
da NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:99, aplicaveis a 
Micro Quimica Industria e Comercio Ltda. 

1.1. Considera~oes Gerais 

Apresenta~io da Empresa 
A Micro Quimica Industria e Comercio Ltda., foi estabelecida em 11 de junho de 
1984, atuando no mercado de fabrica~ao de oleos lubrificantes, detergentes e 
desengraxantes industriais. Durante todos esses anos vern comercializando seus 
produtos atraves de vendas diretas ou atraves de seus representantes. 
Na data desta edi<;ao a empresa conta com aproximadamente 71 funcionarios. 
A Micro Quimica esta localizada no seguinte endere<;o: 
Rua Projetada, n° 225, Jardim Uniao, Diadema- SP, CEP 09970-000 

Telefone: (011) 4057-3400 
Fax: (011) 4057-3822 
E-mail: mquimica@micro-quimica.ind. br 
Home page: http:// www.micro-quimica.ind.br 

Diretoria Comercial: zzzzzzzzzzzz:zzz:zzz:z:z 
Diretoria Tecnica: yyyyyyyyyyyyyyy 

1.2. Aplica~io 

Todas as areas envolvidas nos processos identificados como Sistema Integrado de 
Gestao. 

2. Referencia Normativa 
NBR ISO 9001, versao 2000 
NBR ISO 14001, versao 2004 
OHSAS 18001, versao 1999 

3. Termos e Defini~oes 

• Sistema integrado de gestio: sistema que estabelece politica e objetivos da 
qualidade, meio ambiente e de seguran<;a e saude ocupacional, recursos 
necessarios para atingir esses objetivos, eo controle exercido sobre as atividades 
da organiza<;ao no que diz respeito a qualidade, meio ambiente, seguran<;a e saude 
ocupacional. 

• Processo: Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que 
transformam insumos ( entradas) em produtos (saidas). 
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• Abordagem de Processo: Representa~ao do inter-relacionamento dos processos 
chaves. 

• Planejamento do SIG: Parte da gestao da sistema integrado focada no 
estabelecimento da politica da integrada, a qual especi:fica os recursos e processos 
operacionais necessarios para atender os objetivos da Qualidade, Meio Ambiente 
e de Seguran~a e Saude Ocupacional (Qualidade!MA/SSO). 

• Meio ambiente: circunvizinhan~a em que uma organiza~ao opera, incluindo ar, 
agua, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-rela~oes. 

• Aspecto ambiental: elemento das atividades, produtos ou servi~os de uma 
organiza~ao que pode interagir como meio ambiente. 

• Impacto ambiental: qualquer modi:fica~ao do meio ambiente, adversa ou 
benetica, que resulte, no todo ou parte, das atividades, produtos ou servi~os de 
uma organiza~ao. 

• Seguran~a e Sande Ocupacional: condi~oes e fatores que afetam o bern estar 
dos empregados, trabalhadores temporarios, pessoal contratado, visitantes e 
qualquer pessoa nas areas de trabalho. 

• Acidente: Evento indesejavel que leve a morte, doen~a, ferimento, danos ou 
outro tipo de perda. 

• Perigo: Fonte ou situa~ao com potencial de causar danos em termos de lesao ou 
doen~a, danos a propriedade, danos ao meio ambiente de trabalho, ou uma 
combina~ao destes. 

• Risco: Combina~ao da probabilidade e consequencia da ocorrencia de urn evento 
perigoso. 

• MA/SSO - Meio Ambiente I Seguran~a e Saude Ocupacional 
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4. Sistema de Gestio da Qualidade/ Meio Ambiente e de Seguran~a e Sande 
Ocupacional 

4.1 Mapa dos processos principais do Sistema Integrado de Gestio da Micro 
Quimica. 

A estrutura da documenta9ao do Sistema Integrado de Gestao da Micro 
Quimica compreende os seguintes niveis: 

1° Nivel -Manual do SIG 
2° Nivel - Procedimentos Documentados requeridos pela NBR ISO 

9001:2000, NBR ISO 14001:04 e OHSAS 18001:99 
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3° Nivel- Instru~oes de Trabalho (IT-Q; IT-MA; IT-SSO;IT-EI) 
- Instru~oes Operacionais (10-Q) 
- Pianos da Qualidade Clientes Especiais 

4° Nivel - Metodos Analiticos (MAMQ) 
- Instru~oes Manuten~io (IMMQ) 
-OP 

5° Nivel- Registros 

4.2.2 Manual do SIG 

0 Manual do Sistema Integrado de Gestao da Micro Quimica abrange os 
requisitos da Norma NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:04 e OHSAS 
18001:99, e referencia os Procedimentos do Sistema, Instruyoes de Trabalho e 
Instruyoes Operacionais, quando aplicaveis. 

a) Escopo do Sistema de Gestio da Qualidade dentro do SIG. 

Desenvolvimento, fabricayao, comercializayao e assistencia tecnica de produtos 
quimicos para processos industriais. 
Development, manufacture, marketing, sale and technical support for the use of 
chemical products for industrial processes. 
Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Beratung fiir die Anwendung chemischer 
Produkte fiir industrielle Prozesse. 

b) Escopo do Sistema de Gestio Ambiental dentro do SIG. 

Area industrial da Micro Quimica, incluindo area construida e area livre 
localizada em Diadema. 

c) Escopo do Sistema de Gestio de Seguran~a e Saude Ocupacional dentro do 
SIG. 
Todos os colaboradores, :funcionarios e prestadores de serviyos, que executam 
atividade na Micro Quimica. 

Exclusoes: 

Ate a vigencia deste Manual, a Micro Quimica considera como nao aplicavel o 
seguinte elemento da NBR ISO 9001:2000: 
);> Elemento 7.5.2- Motivo: A Micro Quimica nao possui processos especiais. 

0 proceSSO de produyaO e concluido e 0 produto final e verificado atraves de 
analises laboratoriais os quais garantem o atendimento aos requisitos do 
cliente. 

d) Procedimentos Documentados 
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Os Procedimentos documentados requeridos pela NBR ISO 9001 :2000, pela 
NBR ISO 14001:04 e pela OHSAS 18001:99 estao estabelecidos, documentos e 
mantidos: 

• PSIG 001 CD - Procedimento de Controle de Documentos 
• PSIG 002 CR - Procedimento de Controle de Registros 
• PSIG 003 AI - Procedimento de Auditoria Intema 
• PSIG 004 NC - Procedimento de Controle de Produto Nao-Conforme 
• PSIG 005 ACP - Procedimento A~ao Corretiva e A~ao Preventiva 
• PSIG 006 AI-PR - Aspectos e Impactos, Perigos e Riscos 
• PSIG 007 RL - Requisites Legais 
• PSIG 008 TR - Competencia, Treinamento e Conscientiza~ao 
• PSIG 009 CM- Comunica~ao 

e) Descri~io da intera~io entre os processos do sistema de gestio da qualidade 
0 sistema de Gestao da Qualidade da Micro Quimica define como principais os 
seguintes processes: Vendas, Compras, Projeto e Desenvolvimento, Produ~ao, 
Entrega de Produtos, Recursos Humanos, Controle de Documentos e Gestao do 
Sistema da Qualidade, que interagem conforme Figura do Item 4.1, e conforme 
descri~ao a seguir: 
• 0 processo Vendas tern a responsabilidade basica de identificar as 

necessidades e os requisitos dos clientes, realizar as atividades de vendas, 
prestar servi~os de assistencia tecnica, monitorar a satisfa~ao dos clientes, 
comunica~ao com os clientes, desenvolver novos clientes. 

• As informa~oes obtidas junto aos clientes, possibilitam o processo de Projeto 
e o Desenvolvimento desenvolver produtos com especifica~oes adequadas ao 
desempenho esperado pelos clientes. 

• No processo Produ~io, as especifica~oes dos produtos sao traduzidas em 
parfunetros de controle de processo, que por sua vez sao utilizados para 
orientar a fabrica~ao dos produtos. Cabe ainda ao processo Produ~ao 

identificar e manter os recursos materiais necessarios a fabrica~ao dos 
produtos, atraves de controle de estoque de materia-prima, manuten~ao de 
equipamentos, intera~ao com o Laborat6rio que monitora a calibra~ao de 
instrumentos de medi~ao, executa os processos de inspe~ao e ensaios, e 
homologa~ao de materias-primas. 

• Especifica~oes tecnicas sao de:finidas para as materias-primas e embalagens 
para que o processo Compras possa adquirir os materiais adequados ao 
processo Produ~ao. Cabe ao processo Compras identificar os fomecedores, 
analisar sua qualifica~ao e avalia-los. Esse processo tambem tern a 
responsabilidade e monitorar o recebimento de materiais, que e executado 
pelo setor de Recebimento, o qual, ap6s analises pertinentes ira armazena-los 
de modo adequado ate a sua utiliza~ao. 

• Os produtos fabricados sao entregues aos clientes atraves do processo 
Entrega de Produto que abrange o armazenamento e a expedi~ao do produto 
acabado. A entrega dos produtos e realizada por empresas contratadas 
(terceiros) as quais sao homologadas atraves de questionario de auto-

MSIG - Folha 6 -

48 



MANUAL DO SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTAO- SIG 

MSIG - REV. oo 

avalia~ao, sendo que seus servi~os sao monitorados diariamente e as 
informa~oes sobre roteiro de entregas sao disponibilizadas ao Departamento 
de Vendas. A consolida~ao de resultados de desempenho sao submetidos, 
semestralmente, a Analise Critica atraves de relat6rios. 

• Cabe a Alta Dire~ao, atraves de seu Representante e com o auxilio dos 
responsaveis pelos setores, avaliar a eficacia dos processos, atraves da analise 
dos seus indicadores, que entre outros inclui dados sobre a satisfa~ao dos 
clientes e, portanto, identificar melhoria, de acordo com o Sistema Integrado 
de Gestio. Esse processo abrange o estabelecimento, a documenta~ao, 

implementa~ao e manuten~ao do SIG em conformidade com os requisitos 
normativos pertinentes. 

• As informa~oes necessarias a execu~ao efetiva das atividades da Micro 
Quimica sao administradas de acordo com o processo Controle de 
Documentos, que abrange a emissao de procedimentos, instru~oes de 
trabalho, instru~oes de opera~ao, instru~oes de manuten~ao, instru~oes de 
seguran~a, metodos analiticos; controle de documentos como normas, 
legisla~oes e demais documentos aplicaveis aos sistema integrado de gestao 
incluindo os registros. 

• Os responsaveis pelos diversos setores, a partir de avalia~oes de seus 
subordinados, apontam a necessidade de treinamentos com vistas a melhorar a 
competencia das pessoas e ampliar a eficacia dos processos. As a~oes estao 
previstas no processo Recursos Humanos. 

• A Alta Dire~ao, atraves do planejamento de melhorias disponibiliza recursos 
para adequa~ao da Infra-Estrutura. 

• Os aspectos ambientais sao identificados e a~oes de controle sao estabelecidas 
de modo a minimizar ou mitigar seus impactos, da mesma forma que os 
perigos a Seguran~a e Saude Ocupacional sao apontados e os riscos sao 
controlados atraves de meios estabelecidos pelo sistema integrado de gestao. 
A operacionaliza~ao e realizada atraves da Gestio Al-MA e PR-SSO. 

• 0 Controle de Atendimento a Requisitos Legais e outros requisitos 
aplicaveis ao SIG e realizado conforme descrito em procedimento especifico, 
sendo que periodicamente e checado o atendimento aos requisitos 
identificados como tambem inclui novos requisitos. 

4.2.3 Controle de Documentos 
0 controle dos documentos do Sistema Integrado de Gestao esta definido no 
procedimento PSIG-001 CD, o qual estabelece controles para: 
a) aprova~ao de documentos quanto a sua adequac;ao antes de sua emissao; 
b) analise critica, atualiza~ao e reaprovac;ao de documentos; 
c) identifica~ao de altera~oes/ revisoes de documentos; 
d) disponibiliza~ao de documentos pertinentes nos locais de uso; 
e) legibilidade e pronta identificac;ao de documentos; 
f) identificac;ao e distribuic;ao de documentos de origem externa; 
g) garantia da nao utiliza~ao de documentos obsoletos e a identifica~ao 

adequada nos casos em que forem retidos por qualquer prop6sito. 
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0 controle dos registros do Sistema lntegrado de Gestao esta de:finido no 
procedimento PSIG 002 CR, o qual estabelece controles para: 

);;> identi:ficayao 
);;> armazenamento 
);;> proteyao 
);;> recuperayao 
);;> tempo de retenyao 
);;> descarte dos registros 

5. Responsabilidade da Diret;ao 

5.1 Comprometimento da Diret;ao 

0 comprometimento da alta direyao para como desenvolvimento, implementayao e 
melhoria continua do sistema integrado de gestao, e evidenciado atraves das 
seguintes atividades: 

);;> Comunicayao aos setores da organizayao sobre a importancia do atendimento 
aos requisitos dos clientes e quando aplicaveis, requisitos regulamentares e 
estatutarios 

);;> Estabelecimento da politica e objetivos do SIG; 
);;> Conduyao de analises criticas pela alta direyao; 
);;> Disponibilizayao de recursos. 

5.2 Foco no Cliente/ Requisitos Legais e Outros Requisitos 

A alta direyao estabelece e monitora atividades que asseguram a satisfayao das 
necessidades e expectativas de seus clientes. 

Quando solicitado pelo cliente, e elaborado urn Plano da Qualidade especifico que 
contem diretrizes para o atendimento aos requisitos do mesmo, o qual podera se 
reportar aos documentos aplicaveis do sistema de gestao da qualidade, como tambem 
conter procedimentos especificos para o seu atendimento. 

Os Requisitos Legais e outros requisitos aplicaveis a Qualidade, Meio Ambiente e 
Seguranya e Saude Ocupacional sao controlados conforme sistematica estabelecida 
no procedimento PSIG 007 RL. 

5.3 Politica do Sistema Integrado de Gestao da Micro Quimica 

Missao: 
"0 compromisso da Micro Quimica e a satisfayao completa das necessidades e 
expectativas de seus clientes, oferecendo-lhes produtos e serviyos perfeitos, de alta 
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qualidade, que atendam ou excedam as especi:ficayoes exigidas ao prop6sito a que 
se destinam". 

5.3.1 Defini~ao da Politica 

A Micro Quimica., atraves de sua Alta Direyao, em reuniao no dia 10/01/06, declara 
revisao de sua Politica da Qualidade, Meio Ambiente e Seguranya e Saude 
Ocupacional, que passou a ter o seguinte texto: 

"A Micro Quimica Industria e Comercio Ltda., buscando o desempenho 
empresarial competitivo na fabrica~ao de produtos quimicos, compromete-se 
em: 

+ Satisfazer a seus clientes, fornecendo produtos e servi~os de assistencia 
tecnica com qualidade; 

+ Promover a parceria com seus fornecedores; 
+ Promover a integra~ao e a capacita~ao de seus colaboradores; 
+ Garantir o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicaveis a 

qualidade, meio ambiente e seguran~a e saude ocupacional; 
+ Implementar a~oes de melhoria continua da eficacia do sistema integrado 

de gestao e preven~ao da polui~ao". 

A politica do Sistema lntegrado de Gestao de:finida pela alta direyao e comunicada 
e entendida por toda a organizayao. E tambem objeto de analise critica peri6dica, a 
qual sinaliza a manutenyao de sua adequayao com vistas ao aprimoramento do 
sistema de gestao e aderencia as necessidades de seus clientes, e atendimento aos 
requisitos Ambientais e de Seguranya e Saude Ocupacional. 

5.4 Planejamento da Qualidade 

5.4.1 Objetivos da Qualidade, Meio Ambiente e Seguran~a e Sande Ocupacional: 

Com base na sua Politica da Qualidade, Meio Ambiente e Seguranya e Saude 
Ocupacional, a Micro Quimica, atraves de sua Alta Direyao, em ata de 
10/0112006, confirma os seguintes objetivos: 

[1. Produzir e fomecer produtos que atendam as necessidades de seus clientes; l 
j2.- cumprl.r os prazos de entrega dos produtos; ---------·---------~ 

~ Alcanyar a satisfayao dos clientes; ------ --- ----- ---l 
~~ ~ 
[ 4. Prestar assistencia tecnica aos seus clientes quanto a recomendayao e uso de i 

; __ __ s_~~~--1?!_<?~~~~~; __ _____ - ---- ----------- --- - ------------------- ... - -- ------ -- --- _ _j 
1

1

· 5. Desenvolver parceria com seus fomecedores buscando alcanyar beneficios i 
, mutuos, promovendo sua conscientizayao e o envolvimento quanto a I 
[ seguranya e saude ocupacional e prevenyao da poluiyao. ____________ j 
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~ Proporcionar- aoscolaboradores-- coflhecimento-e h ahilidades,--atra;es de I 
L treinamentos, de modo a melhorar sua competencia; _________ ________ ) 
[7. Desenvolver e melhorar a eficacia dos programas de Saude e Seguran~a [ 

~ Ocupacional; ------------------------- -~-------------------------------1 
i 8. Preven~ao de acidentes e capacita~ao para combate a situa~ao de 1 

~I emergencia; i 
____,,I 9. Controlar a destina~ao e reduzir a gera~ao de residuos s6lidos; ! 

>------------------. --------------------------- -----------------~· 

j1 0. Reduzir impacto/ altera~ao das aguas da rede publica. I 
L - - -- -----~ 

[11. Controle do cumprimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicaveis i 
L___-------~--- ---------~-----------~-------~ 

5.4.2 Planejamento do Sistema Integrado de Gestio 

A Micro Quimica considera que seu planejamento da qualidade e de gestao 
ambiental e de seguran~a e saude ocupacional, e a propria ado~ao de seu Sistema 
Integrado de Gestao no padrao NBR ISO 9001 versao 2000 como base estrutural 
para inclusao dos requisitos das normas NBR ISO 14001:04 e OHSAS 18001:99, 
destacando as seguintes entradas e saidas desse planejamento: 
• Entradas: 
~ Defini~ao dos objetivos e metas baseados em sua politica da qualidade, meio 

ambiente e de seguran~a e saude ocupacional; 
~ Defini~ao dos processos necessarios para atingir e:ficaz e e:ficientemente esses 

objetivos; 
~ Avalia~ao peri6dica de dados de desempenho de seus processos e de seus 

produtos; 
~ A valia~ao das necessidades dos clientes; 
~ A valia~ao das necessidades para atendimento aos requisitos Ambientais e de 

Seguran~a e Saude; 
~ Identifica~ao de Aspectos e de:fini~ao dos impactos significativos ao meio 

ambiente; 
~ Identifica~ao de perigos e avalia~ao dos riscos para implementa~ao de 

medidas de controle; 
~ Oportunidades de melhorias do sistema integrado de gestao. 

• Saidas: 
~ De:fini~ao de responsabilidade e autoridade pelos processos e atividades 

ambientais e de seguran~a e saude ocupacional, e por suas melhorias; 
~ Aprova~ao de recursos :financeiros ou in:fra-estrutura para as melhorias das 

atividades e dos processos; 
~ De:fini~ao de indicadores para avalia~ao das melhorias dos processos e dos 

produtos e das atividades estabelecidas para o atingimento dos objetivos e 
metas ambientais e de seguran~a e saude ocupacional 
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• A integridade do sistema integrado de gestao da Micro Quimica e mantida 
quando mudan~as nesse sistema sao planejadas e implementadas. A Micro 
Quimica planeja pequenas e grandes mudan9as que incluem atividades de 
controle dessas mudan9as: 
~ Introdu~ao de novas tecnologias e altera~oes de processes; 
~ A9ao corretiva e preventiva; 
~ Programa de gestao da qualidade, ambiental e de seguran9a e saude 

ocupacional; 
~ Analise critica do sistema integrado de gestao. 

5.5 Responsabilidade, autoridade e comunica~ao 

5.5.1 Responsabilidade e autoridade 
As responsabilidades, autoridade e inter-rela~ao dos colaboradores com fun~oes 
executivas no SIG sao diagramadas na Estrutura Organizacional, Anexo I e 
Anexo ll. 
Em suma, cabe a Alta Dire9ao fazer a gestao estrategica e analise critica do SIG e 
aos responsaveis das areas a condu9ao tatica e operacional de cada area, sendo
lhes conferida autoridade para tomada de decisao necessaria para assegurar a 
satisfa9ao dos clientes e o atingimento das metas para alcan~ar os objetivos da 
qualidade, meio ambiente e seguran~a e saude ocupacional de acordo com a 
diagrama9ao da Matriz de Responsabilidade, Anexo IT. 

5.5.2 Representante da Dire~ao 
A coordenadora do sistema integrado de gestao e a representante da dire9ao, que 
independente de outras fun9oes, tern autoridade e responsabilidade para garantir a 
implanta9ao e o born funcionamento do sistema integrado de gestao baseado nas 
normas NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:1999. 
A representante da administra9ao deve relatar o desempenho do sistema integrado 
de gestao da Micro Quimica nas reunioes de analise critica pela administra9ao e 
assegurar a promo~ao da conscientiza~ao sobre os requisites do cliente bern como 
os requisites ambientais e de seguran9a e saude ocupacional, em toda a 
organiza9ao. 

5.5.3 Comunica~ao 

A Micro Quimica estabelece sistematica de comunica9ao atraves do 
procedimento PSIG 009 CM, no qual se define as formas e caminhos utilizados 
para fazer tluir informa9oes pertinentes da Qualidade, MA e SSO, em todos os 
sentidos da organiza~ao intema e extemamente. 

5.6 Amilise Critica pela Dire~ao 

5.6.1 Generalidades 
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0 sistema integrado de gestao da Micro Quimica e analisado atraves de reunioes 
de aruilise critica, as quais sao conduzidas semestralmente ou em intervalos 
maiores ou menores a criterio da Direc;ao ou de seu representante, quando da 
necessidade de avaliac;ao da eficacia do sistema, auditoria interna, ac;oes 
corretivas, disponibilizacyao de recursos ou outro fator determinante no born 
desempenho do sistema. 

5.6.2 Entradas para amilise critica 
As informac;oes abaixo sao consideradas entradas para analise critica do sistema 
de gestao da qualidade Micro Quimica: 
~ lndicadores da politica e objetivos da Qualidade, MA e SSO; 
~ Acyoes decorrentes de aruilises criticas anteriores pela direc;ao; 
~ Resultado de auditorias internas da Qualidade, MAe SSO e das avaliacyoes 

do atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela organizacyao; 
~ Comunicac;ao(oes) proveniente(s) de partes interessadas extemas, incluindo 

reclamac;oes; 
~ Desempenho ambiental e de SSO da organizac;ao; 
~ Extensao na qual foram atendidos os objetivos e metas; 
~ Controle de Nao-Conformidades e situac;ao das ac;oes corretivas e 

preventivas; 
~ Mudancya de circunstancias, incluindo desenvolvimentos em requisitos 

legais e outros relacionados aos aspectos ambientais e de SSO; 
~ Recomendacyoes para melhoria. 

5.6.3 Saidas da analise critica 
Os itens abaixo sao caracterizados como saidas da aruilise critica, as quats 
determinarao acyoes por parte da direc;ao: 

~ · Melhoria da eficacia do sistema integrado de gestao e processos; 
~ Melhoria dos produtos x requisitos dos clientes 
~ Necessidade de alteracyoes na politica, objetivos e outros elementos do 

sistema de gestao da Qualidade, MA e SSO, consistentes com o 
comprometimento com a melhoria continua; 

~ Necessidade de disponibilizacyao de recursos. 

6. Gestio de recursos 

6.1 Provisao de recursos 

A Micro Quimica determina e prove os recursos necessarios para manutenc;ao do 
sistema integrado de gestao, proporcionando melhoria continua em sua eficacia, 
aumentando assim a satisfac;ao de seus clientes e partes interessadas e alcanc;ando os 
objetivos ambientais e de segurancya e saude ocupacional. 

As necessidades de recursos sao apontadas com base na analise dos resultados dos 
indicadores estabelecidos para a qualidade, meio ambiente e seguranc;a e saude 

MSIG- Folha 12-

54 



MANUAL DO SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTAO- SIG 

MSIG - REV. oo 

ocupacional, sendo que o criterio de provimento dos recursos leva em conta as 
prioridades, o atendimento a requisitos legais e as disponibilidades financeiras. 

6.2 Recursos humanos 

A atribui~ao de responsabilidades formais (previstas na Descri~ao e Especifica~ao 
de Cargos) e informais, e feita com base na educa~ao, treinamento, habilidades e 
experiencias requeridas. As competencias necessarias para o pessoal que executa 
trabalhos que afetam a qualidade dos produtos e/ ou cujas tarefas possam criar 
impactos significativos sobre o meio ambiente e a seguran~a e saude ocupacional, 
estao definidas nas Descri~oes de Cargos. 

As necessidades de treinamentos sao apontadas a partir de: 
~ Analise dos resultados dos indicadores da qualidade, com a finalidade de 

melhorar a competencia das pessoas e eficacia dos processos 
~ ldentifica~ao das tarefas que possam criar urn impacto significativo sobre o 

meio ambiente; 
~ Identifica~ao de tarefas que possam ter impacto sobre a seguran~a e saude 

ocupacional 

Os treinamentos realizados passam por avalia~ao posterior para verifica~ao de sua 
eficacia. 

Os colaboradores que possuem cargos de lideran~a sao orientados para 
continuamente estimular os seus liderados quanto a: 
~ Importancia e ao compromisso de todos na satisfa~ao das necessidades dos 

clientes externos e internos do proximo processo; 
~ Importancia da conformidade com a politica e requisitos do SIG; 
~ Dos impactos ambientais significativos e das conseqiiencias de SSO de suas 

atividades e dos beneficios ao meio ambiente e a seguran~a e saude 
ocupacional, resultantes da melhoria do seu desempenho pessoal; 

~ Das potenciais conseqiiencias da inobservancia de procedimentos operacionais 
especificados. 

Os novos colaboradores passam por treinamento de integra~ao o qual inclui 
treinamentos no Sistema Integrado de Gestao, politica e objetivos do sistema, 
requisitos especificos dos clientes, requisitos de MA/SSO, e outros especificos da 
area de trabalho em que ira atuar. 

0 RH coordena a manuten~ao de registros da educa~ao, experiencia, treinamento e 
qualifica~ao dos colaboradores. 

A operacionaliza~ao das atividades de treinamento esta definida no procedimento 
PSIG 008 TR e resumidas no Fluxograma a seguir: 
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FLUXOGRAMA TREINAMENTO 

Recebe 
Solicita~o 

Avalia 
fomecedor 

Preenche 
solicita~o 

Nao 
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A alta dire<;ao prove recursos apropriados a obten<;ao de conformidade do produto e 
satisfa<;ao dos clientes, como tambem para alcan<;ar os objetivos de MA/SSO, a 
partir da ancllise dos resultados dos indicadores definidos pelo SIG: 

a) Esses meios incluem, entre outros: 
a. espa<;o fisico; 
b. edifica<;oes; 
c. equipamentos; 
d. EPI's; 
e. uniformes, 
£ computadores e sistemas aplicativos; 
g. Softwares que constituem o sistema informatizado da Micro Quimica: 

Sistema ACIF ( operacionaliza Controle de Produ<;ao ); Sistema MQ 
( operacionaliza: Vendas, Faturamento, Financeiro ); Sistema Contabil; 
Sistema de Compras e Sistema Folha de Pagamento. 

Sistematica de manuten<;ao para assegurar que a in:fra-estrutura continue a 
atender a necessidades da organiza<;ao esta definida e e realizada conforme 
IT-O 004. 
Quanto aos dados armazenados nos softwares mencionados no item g), a 
integridade dos seus dados e garantida pelo sistema de backup diario, realizado 
pela Administradora Intema de Rede; 

b) A avalia<;ao da infra-estrutura em rela<;ao as necessidades e expectativas das 
partes interessadas, atendimentos a requisitos de MA/SSO, e necessidade de 
aquisi<;ao de novos equipamentos, e realizada por ocasiao de reunioes de ancllise 
critica ou pela Alta Dire<;ao quando de situa<;oes emergenciais; 

6.4. Ambiente de trabalho 

A alta dire<;ao, atraves da ancllise dos resultados dos indicadores da qualidade, meio 
ambiente e de seguran<;a e saude ocupacional e, tambem, por ocasiao de reunioes de 
analise critica ou pela Alta Dire<;ao quando de situa<;oes emergenciais, avalia e prove 
recursos para eliminar ou controlar fatores humanos e fisico desfavoraveis ao 
ambiente de trabalho. 

7. Realiza~ao do produto e Controle Operacional 

7.1 Planejamento da realiza~ao do produto e con troles operacionais 
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0 sistema integrado de gestao da Micro Quimica, definido neste manual, contempla 
o planejamento da realiza~ao do produto, como tambem identi:fica as opera~oes e 
atividades associadas aos riscos a saude e aos aspectos ambientais signi:ficativos de 
acordo com sua politica, objetivos e metas. Essas atividades sao executadas em 
condi~oes especificas que estao definidas nos procedimentos e instru~oes das areas 
operacionais da organiza~ao. 

7.2 Processos relacionados a clientes 

A Micro Quimica busca identi:ficar continuamente as necessidades e expectativas 
dos clientes, atraves das visitas realizadas por seus representantes comerciais, 
requisitos estatutarios e regulamentares relacionados aos produtos, tabula~ao de 
pesquisa de satisfa~ao coordenada pelo Representante da Dire~ao. 

0 primeiro contato do cliente e registrado e monitorado atraves do Controle de 
Primeiro Contato, o qual ap6s primeira aquisi~ao de produto, passa a pertencer ao 
quadro de clientes da Micro Quimica. 0 atendimento as necessidades dos clientes 
quanto a chamada de visitas dos representantes, solicita~ao de indica~ao de produto, 
solicita~ao de literatura, reclama~oes etc., sao monitoradas pelo Dep. de Assistencia 
Tecnica. 

Os processos relacionados aos clientes Micro Quimica estao definidos de maneira 
mais ampla no fluxograma a seguir. 
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FLUXOGRAMA DO PROCESSO VENDAS 

Consulta do 
Cliente 

Sim 

Solicita dados 
sobre o produto 

In forma 
Cliente 

Sim 
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7.2.1 Aspectos e Impactos ao Meio Ambiente e Perigos e Riscos a Seguran~a e Sande 

Os processos, produtos e servivos sao analisados para a verificavao de sua interavao 
com as questoes ambientais e de seguranva e saude ocupacional, estabelecendo 
medidas de controle de acordo com a significancia. 

Os aspectos e impactos decorrentes de suas atividades, produtos e servivos sao 
identificados e avaliados conforme procedimento PSIG 006 AI-PR, como objetivo 
de determinar os impactos significativos, que possam ser controlados e que serao 
considerados na definivao dos seus objetivos e metas do seu sistema integrado de 
gestao. Essas informav5es sao atualizadas sempre que ocorrem mudanvas nos 
processos, produtos ou servivos. 

7 .2.2 Requisitos legais e outros requisitos 

A legislavao aplicada ao meio ambiente e a seguranva e saude ocupacional e 
controlada conforme definido no procedimento PSIG 007 RL, o qual detalha o 
mecanismo de identificas;ao, atualizas;ao e avalias;ao peri6dica do atendimento aos 
requisitos legais e outros requisitos aplicaveis aos aspectos de ambientais e de 
seguranva e saude ocupacional de suas atividades, produtos e servivos, hem como a 
forma de assegurar o atendimento a essa legislavao. 

7 .2.3 Comunica~ao com as partes interessadas externas 

A Micro Quimica estabelece sistematica para recebimento, documentavao e 
resposta a comunicavao pertinentes das partes interessadas extemas, atraves do 
procedimento PSIG 009 CM, no qual se define as formas e caminhos utilizados 
para fazer fluir informav5es pertinentes da Qualidade, MAe SSO. 
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7.3 Projeto e desenvolvimento 

0 processo de projeto e desenvolvimento necessanos para responder e:ficaz e 
e:ficientemente as necessidades e expectativas dos clientes da Micro Quimica, 
levando em considera~ao os requisitos ambientais e de seguran~a e saude 
ocupacional, esta definido de urn modo mais amplo na fluxograma abaixo. 

Desenvolvimento do 
projeto/ Definic;ao 
de dados tipicos 

Analise critica do 
Desenvolv . do 

Projeto 

Encaminha ficha de 
formulac;ao com 
instruc;oes para a 

produc;ao 

Confecc;ao da Amostra 

Denominac;ao AM 

Envio da Amostra 
para teste no cliente 

Denom inac;ao oficial 
dQ, produto I Cadastro 

do produto 

Define especificac;ao 
completa do produto 

pela analise da 
1" batelada 

10- 07 

Alterac;ao do 
Projeto 

N!io 
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0 processo de aquisi9ao de materiais produtivos e/ ou equipamentos e servi9os que 
afetam a qualidade dos produtos, esta definido de uma maneira mais ampla nos 
fluxogramas a seguir. 
Na IT-O 007 - Homologa9ao e Avalia9ao de Fomecedores de Materia-Prima, 
Embalagens e Servi9os de Transporte, estao definidas as diretrizes da empresa na 
contrata9ao de fomecedores de servi9os e produtos, visando reduzir os impactos 
ambientais significativos dos servi9os executados em sua unidade fabril como 
tambem incentivar seus fomecedores na redu9ao desses impactos. 

Necessidade de 
Compra (RCPC) 

Fluxograma Geral das Atividades de Aquisicao 

IT-O 007 

Preenchimento de 
Relatllrlo de 
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Fluxograma de Recebimento de Materiais Produtivos 

Recebimento de 

Confere N. Fiscal 
como pedido 

ldentifica~ao do 
Material 

EmitirRRM 
para o Laborat6rio 

Alocar o material 
na area de Analise 

ldentificar como 
Aprovado 

Nao 

Nao 

ldentificar como 
Aprovado Condcional 
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Fluxograma de Recebimento de Embalagens 

Recebimento de 
Materia is 

Confere N. Fiscal 
como pedido 

lnspecionar por 
amostragem 

confrontando com 
a especifica~ao 

Sim 

Alocar o material 
na area de 

embalagens 

Nao 

Nao 
Emitir RRMP 
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7.5 Produ~ao e fornecimento de servi~o 

7.5.1 Controle de produ~io e fornecimento de servi~o 

10-0 002 

10-0 004 
10-0 005 

10-0 004 

10-0 001 

10-0 005 

0 processo produtivo da Micro Quimica esta definido de maneira mais ampla no 
fluxograma abaixo e seu detalhamento esta contemplado nas diversas Instruc;oes 
nele apontadas: 

ED Recebe Pedjj 

Emite OP/ RMP 
para fabrica 

Setor de Pesagem 
recebe RMP 

Efetua Pesagem 

Encaminha para a 
Area Produtiva 

Produc_tao do 
Material 

Coleta I Analise 
da amostra 

Envase e 
I d entif ica c;ta o 

Sin 

Inform a 
Cliente 
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7 .5.2 Valida.;ao dos processos de produ.;ao e fornecimento de servi.;o 

Elemento Nao Aplicavel. 
Atraves de auditorias intemas e analises criticas, avalia-se periodicamente a 
aplicabilidade do requisito, o qual vindo a ser incorporado, sera implementado e 
constituira objeto de revisao deste Manual. 

7 .5.3 Identifica.;ao e rastreabilidade 

Os produtos sao identificados por meios adequados desde sua entrada, ao longo do 
processo produtivo, ate estar disponibilizado para entrega ao cliente. A sistematica 
de identificayao e rastreabilidade esta definida na IT -0 002. 

7 .5.4 Propriedade do Cliente 

A propriedade do cliente disponibilizada para uso da Micro Quimica, e identificada, 
tern sua integridade mantida, e seu uso cumpre os requisitos definidos pelo cliente. 
Qualquer ocorrencia que venha a tomar a propriedade do cliente inadequada para 
uso e imediatamente comunicada ao cliente e registros sao mantidos, conforme 
sistematica estabelecida na IT-O 008. 

7 .5.5 Preserva.;ao do Produto 

A sistematica de preservayao da conformidade do produto acabado, materia-prima e 
embalagem, esta definida na IT -0 005. 

7.6 Controle de dispositivos de medi.;ao e monitoramento 

A sistematica de controle de dispositivos de mediyao e monitoramento, necessarios 
para evidenciar a conformidade do produto com os requisites determinados, bern 
como aqueles aplicados a mediayao e monitoramento de caracteristicas ambientais e 
de seguranya e saude ocupacional, esta definida na IT-O 001 . 

8. Medi~ao, analise e melhoria 

8.1 Planejamento 
A Representante da Direyao coordena a coleta, organizayao e tratamento dos 
resultados dos indicadores dos objetivos da Qualidade, MA e SSO. As reunioes de 
analise critica monitoram os resultados de modo a demonstrar: 
a) a conformidade dos produtos que estao sendo entregues aos clientes; 
b) a conformidade com os requisitos estabelecidos para MAe SSO 
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A satisfac;ao dos clientes e monitorada atraves de Pesquisa de Satisfac;ao de Clientes, 
composta de urn questionario contendo questoes relativas a percepc;ao do cliente 
sobre o atendimento aos seus requisitos e expectativas. A pesquisa e realizada 
semestralmente e objeto de analise nas reunioes de analise critica pela Alta Direc;ao 
a cada fechamento do semestre. A pesquisa podera ser disparada a qualquer tempo, 
a criterio da Alta Direc;ao, quando houver a necessidade de constatac;ao da satisfac;ao 
do cliente em casos especificos. 
A satisfac;ao do cliente e, tambem, monitorada atraves de Registros de Nao
Conformidades - RNC que sao abertos quando de devoluc;oes de produtos. 

8.2.2 Auditoria lnterna 

As auditorias internas do sistema integrado de gestao sao planejadas em reunioes de 
analise critica, e realizadas para determinar se o SI G permanece em conformidade 
com os requisitos da NBR ISO 9001 :2000/ NBR ISO 14001 :96 E OHSAS 18001 :99 
e com os requisitos do sistema de gestao estabelecido pela Micro Quimica e, se esta 
mantido e implementado eficazmente. 

Os programas sao elaborados com base na situac;ao atual de cada processo e na sua 
importancia, bern como resultados de auditorias anteriores. A selec;ao dos auditores e 
a execuc;ao das auditorias e coordenada pelo representante da direc;ao e auditor lider 
intemo, o qual assegura a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria, 
garantindo que os auditores nao auditam suas pr6prias areas de trabalho. 

A operacionalizac;ao das auditorias intemas do sistema integrado de gestao e 
documentada no procedimento PSIG 003 AI. 

8.2.3 Medi~ao e monitoramento de processos 

A Micro Quimica mede e monitora seus processos atraves de indicadores que sao 
avaliados periodicamente em reunioes de analise critica. 

8.2.4 Medi~ao e monitoramento do produto 
Os materiais recebidos a serem utilizados na fabricac;ao dos produtos sao analisados 
de modo a se assegurar que estao em conformidade com as especificac;oes. 
Ao final do processo produtivo, OS produtos fabricados sao tambem analisados de 
modo a se garantir sua conformidade com as especificac;oes estabelecidas. Quando 
solicitado pelo cliente, sao emitidos eletronicamente, com dispensa de assinatura, 
Certificados de Conformidade do Produto. Quando aplicavel, sao realizadas analises 
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tambem durante o processo. A sistematica de medi~ao e monitoramento do produto 
esta de:finida nos fluxogramas a seguir: 

Fluxograma de Medicio e Monitoramento do Produto (PA) 

Coleta da 
amostra 

Separar ficha 
de analise 

Analisar 
confrontando com 

o espec-ificado 

Coleta da 
amostra 

Separar 
ficha de 

acompanhamento 

Continua 
processo 
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Fluxograma de Medicio e Mon itoramento do Produto (MP) 

I0-0 001 

IT-O 003 

IT-O 006 
IT-O 002 

Coleta da 
amostra 

Separar ficha 
de analise 

Analisar 
confrontando com 

o especificado 

Sin 

Enviar RRM 
para os setores 

Sin 

Enviar RRM 
para os setores 

Emitir RRMP 

Comunicar 
Fornecedor 
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A medi9ao e o monitoramento das caracteristicas prmctpats das opera9oes e 
atividades que possam ter impactos sobre o meio ambiente como tambem riscos para 
a seguran9a e saude ocupacional, sao realizados a partir do levantamento de aspectos 
e Impactos I Perigos e Riscos estabelecidos no procedimento PSIG 006 AI-PR, 
como tambem controles estao definidos nas instru9oes documentadas IT -SSO 003 
- Programa de Preven9ao de Riscos Ambientais - PPRA e IT -SSO 004 - Programa 
de Controle Medico de Saude Ocupacional- PCMSO. 

Objetivos e metas ambientais e de SSO sao definidos, medidos e avaliados 
periodicamente atraves de reunioes de aruilise critica. 

0 atendimento a requisitos legais e outros requisitos e avaliado periodicamente, 
conforme sistematica definida no procedimento PSIG 007 RL. 

Os equipamentos de medi9ao e monitoramento sao controlados, calibrados e 
mantidos conforme instru9ao de trabalho IT-O 001 e I0-0 003. Sistematica para 
assegurar o atendimento a requisitos legais e outros requisitos aplicaveis a 
Qualidade, Meio Ambiente e Seguran9a e Saude Ocupacional esta definida no 
procedimento PSIG 007 RL. 

8.3 Nao Conformidade e Prepara~ao de Atendimento a Emergencias 

8.3.1 Controle de produto nao-conforme 

Os produtos nao-conformes sao identificados e segregados em local apropriado de 
modo a impedir seu uso ou entrega nao intencional. 

Caso seja detectada ocorrencia de produto nao-conforme ap6s entrega ao cliente, os 
responsaveis envolvidos tomam a9oes apropriadas de modo a salvaguardar os 
interesses do cliente. 

A operacionaiiza9aO de tratamento das nao-conformidades e detalhada no 
Procedimento PSIG 004 NC. 

8.3.2 Prepara~ao de Atendimento a Emergencias 

A Micro Quimica mantem pianos especificos de atendimento a emergencias de 
qualquer natureza, incluindo as de carater ambiental e para identificar o potencial e 
atender a incidentes e situa9oes de emergencia, bern como para prevenir e minimizar 
doen9as e lesoes que possam afetar a seguran9a e a saude das pessoas que exercem 
atividades dentro da empresa. 
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Esses pianos estao definidos nas instruyoes de trabalho IT-MA 002 e IT-SSO 010, 
os quais passam por ancilises criticas peri6dicas, em particular ap6s ocorrencia de 
acidentes, incidentes ou situayoes de emergencia. 

8.4 Amilise de dados 

Os dados dos indicadores de processos/ atividades sao coletados por cada setor e 
tratados de forma apropriada. Os resultados consolidados sao enviados para o 
Representante da Direyao e apresentados em reunioes de analise critica, para serem 
criticados e determinadas as necessidades disponibilizayao de recursos, ayoes 
corretivas, ayoes preventivas e/ou oportunidades de melhoria quanto aos seguintes 
aspectos: 

~ satisfayao ou insatisfa9ao de clientes 
~ conformidade com requisites dos clientes 
~ eficacia e eficiencia dos processes, produtos e suas tendencias 
~ Indicadores de entregas 
~ Desempenho dos fomecedores 
~ Desempenho de MAe SSO frente aos padroes legais e aos objetivos e metas 

estabelecidos. 

8.5 Melhorias 

8.5.1 Planejamento para melhoria-contiaua 

0 planejamento da melhoria continua, coordenado pela Representante da Dire9ao 
estruturado com base na Politica e Objetivos da Qualidade, MA e SSO, e analise de 
dados coletados para Aruilise Critica do SIG, isto inclui informayoes sobre auditorias 
intemas da qualidade, a9oes corretivas, a9oes preventivas e outros processes 
administrativos e :financeiros da Micro Quirnica. 

8.5.2 A~io Corretiva e A~io Preventiva 

As causas de nao-conformidades, Acidentes, Incidentes, reais ou potenciais, sao 
documentadas e investigadas, sendo tomadas a9oes corretivas para impedir ou 
mitigar, na propor9ao apropriada, a re-ocorrencia das nao-conformidades 
identificadas. 

A operacionaliza9ao das a9oes corretivas e preventivas e detalhada no Procedimento 
PSIG 005 ACP. 

Tabela de Correspondencia entre os itens do Manual referentes a ISO 9001:2000, 
ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:1999. 
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Realiza~tilo do produto e 4.4 Jmplementa~tilo e opera~tilo 4.4 
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Validaviio de processos de 
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rastreabilidade 
Propriedade do cliente 
Preservayao do produto 

Controle de dispositivos de 4.5.1 Monitoramento e medifYlio 4.5.1 
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perigos e avaliafYliO e 
controle de riscos 
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sso 
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1. OBJETIVO 

Este procedimento visa estabelecer os procedimentos para identificayao dos aspectos 
ambientais e perigos associados as atividades, produtos ou serviyos desenvolvidos pela Micro 
Quimica, de forma a determinar aqueles que possam ter impactos significativos sobre o meio 
ambiente e riscos a seguranya e saude no trabalho. 

2. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

E de responsabilidade da Alta Direcio e sua Representante: 
~ De:finir o grupo gestor, cujos membros que atuarao como responsaveis por grupos de 

trabalho em areas definidas e coordenarao o levantamento de aspectos e impactos 
ambientais/ perigos e riscos a saude e seguranya, atraves de preenchimento de formularios 
especi:ficos; 

~ Dar treinamento aos membros do grupo gestor; 
~ Dar suporte aos grupos que estao executando as atividades de identificayao dos aspectos e 

impactos ambientais; 
~ Analise critica preliminar. 

E de responsabilidade dos Membros do Grupo Gestor: 

~ Monitorar as atividades de levantamento de aspectos e impactos I perigos e riscos de seu 
grupo de competencia; 

~ Solicitar/ ministrar treinamento complementar quando necessario ao seu grupo de 
competencia. 

E de responsabilidade do Dep. Compras: 

~ Emitir "Autorizayao de Trabalho" para terceiros prestadores de serviyos esporadicos, 
definindo os aspectos e perigos das atividades a serem exercidas bern como os requisitos e 
ayoes mitigadoras dos impactos e riscos. 

3. DEFINICOES 

Aspecto Ambiental: elemento das atividades, produtos ou serviyos de uma organizayao que 
pode interagir como meio ambiente. 

Impacto Ambiental: qualquer modificayao do meio ambiente, adversa ou benefica, que 
resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviyos de uma organizayao. 

Perigo: fonte ou potencial para provocar danos em termos de lesao, doenya, danos a 
propriedade, dano ao meio ambiente, ou a uma combinayao destes. 

Risco: combinayao da probabilidade de ocorrencia e da conseqiiencia ( dano) de urn 
determinado evento perigoso. 
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Identificacao de perigos/ aspectos: processo de reconhecimento que urn perigo/aspecto existe, 
e da defini<;ao de suas caracteristicas. 

Avaliacao de gran de importincia: processo de estimativa de magnitude dos riscos de SSO/ 
impactos ambientais em :fun<;ao de sua significancia, que pode levar ou nao a elabora<;ao de urn 
plano de a<;ao para seu controle, elimina<;ao ou minimiza<;ao. 

Analise critica: avalia<;ao formal do plano de a<;ao considerando-se os recursos humanos, 
tecnol6gicos e economicos, para a elimina<;ao ou :minimizayao de urn impacto ou risco. 
Legislacao aplicavel: para as avalia<;oes de grau de importancia, sao consideradas aplicaveis as 
legisla<;oes e regulamenta<;oes que especificam condi<;oes que, se nao atendidas trarao 
penalidades. 

Periodicidade da identificacao e avaliacao: sempre que necessario, por altera<;ao de processo 
ou de materias-primas, ou em caso de processos ou servi<;os novos. 

4. PROCEDIMENTO 

4.1 Atividade Preparatoria 

Urn grupo composto pelos gestores ambientais e de saude e seguran<;a e responsaveis das areas 
os quais devem delimitar as areas abrangencia de seu processo ou servi<;o para nao haver 
sobreposi<;ao ou falta de identifica<;ao de aspectos/perigos em alguma atividade. 

4.2 Identifica~ao dos aspectos/perigos e impactos/riscos 

E recomendavel que a identifica<;ao de aspectos/perigos e impactos/riscos considere: 
~ Situa<;oes passadas, presentes e potenciais bern como a possibilidade de exposi<;ao legal 

ou regulamentar; 
~ Atividades, opera<;oes e processos, incluindo processo de fabrica<;ao, processos de 

tratamento e disposi<;ao de efluentes/ residuos, utilidades, armazenamento de materias
primas e produtos, transporte, projeto e desenvolvimento, manuten<;ao, laborat6rio, 
administra<;ao, incluindo in:fra-estrutura, compras, atividades dos prestadores de servi<;os 
e fomecedores; 

~ Produtos incluindo materias-primas, embalagens e produtos acabados; 
~ Subprodutos, incluindo emissoes atmosfericas, efluentes liquidos, esgoto sanitario e 

aguas pluviais, residuos liquidos, residuos s6lidos tais como: residuos de processo, 
residuos de embalagens, produtos nao-conformes ( obsoletos etc), sucatas em geral, lixo 
domestico, lixo escrit6rio e outros residuos; 

~ Uso de recursos (naturais ou nao), tais como, agua, energia eletrica, combustiveis e 
materias-primas; 

~ Ruidos, odores, poeira, vibra<;ao, impacto visual; 
~ Situa<;oes potenciais de emergencia; 
~ Outras questoes locais relativas ao meio ambiente 
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4.2.1 Fontes de Informa~io 

No processo de elabora~ao da lista de aspectos/impactos ambientais, o grupo multi:funcional 
deve se basear nas seguintes fontes de informa~ao, entre outras: 
» Conhecimento e experiencia dos integrantes do grupo; 
» Licen~as ambientais e autoriza~oes; 
» PPRA; 
» FISPQ de produtos e materias-primas 

4.2.2 Identifica~io e Avalia~io dos Aspectos e Impactos Ambientais: 

Para identifica~ao e avalia~ao dos aspectos e impactos ambientais, deveni ser utilizada a 
"Matriz de Identifica~ao de Aspectos e Impactos Ambientais" - Anexo I, onde: 

a) Area: Neste campo e identificada a area ou setor em que esta sendo feito o levantamento. 
b) Elaboracio/ Data: Neste campo deve ser indicado quem elaborou e data. 
c) Revisio/ Data: Neste campo deve ser indicado quem revisou e data. 
d) Folha N°: Neste campo deve se identificar o nmnero seqiiencial de folhas por area. 
e) N°: Neste campo e feita a identifica~ao numerica seqiiencial das atividades e/ou opera~ao. 
f) Atividade ou operacio: Descrever a atividade, produto ou servi~o que esta sendo avaliado. 
g) Aspecto Ambiental: Para cada atividade identificada levantar os aspectos ambientais e 

registrar em campo apropriado da matriz. 
h) lmpacto Ambiental: Para cada aspecto ambientallevantado, identificar o/os impacto/s e 

registrar no campo apropriado da matriz; 
i) Natureza: Classificar quanto a conseqiiencia ao meio ambiente, sendo: 

j) S"t - d 1 uacao 
Criterio 

N 

A 

Adversa (A) - Quando causar danos ou piorar a qualidade do meio ambiente. 
Ex.: contamina~ao etc. 

Benefica (B) - Quando significar melhora da qualidade do meio ambiente 
Ex.: Redu~ao de consumo, descontamina~ao etc. 

t o asoec ore lativ ti "d d o a a VI a e ou orocesso 
Classifica~io 

Aquelas especificadas para que as operac;oes se deem dentro das condic;5es esperadas 
de produtividade, qualidade e seguranc;a. Pode-se considerar como normais 
aqueles aspectos I perigos gerados em situac;oes operacionais rotineiras e 
plenamente previsiveis. 

Ex: consumo de combustive! por motor a diesel ou a gasolina, manutenc;ao 
programada, etc. 

Anormal, Aquelas originadas de falhas operacionais e ou de baixa ou alta 
produc;ao, ou ainda de paradas e partidas nao programadas, onde consumos, 
perdas ou poluic;ao, novas ou com niveis alem dos aceitaveis, existam ou 
possam existir. Podem ocorrer em situac;5es operacionais nao rotineiras, porem 
dentro de uma certa previsibilidade. 

Ex.: - desnecessaria de efluentes liquidos devido a equipamento etn1ssao 
desregulado, residuos de rescaldo de eventuais acidentes, etc. 
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k) T 

E 

emoora 

Emergencial, aquela situa9ao potencial em que urn acidente tern chances 
razoaveis de ocorrer. Ex.: vazamento acidental de gas, derramamento de 
oleos, explosoes I incendios, etc. 

lid d a e: 
Criterio Classifica~io 

PA Relaciona-se aos impactos decorrentes de atividades realizadas no passado 
PR Relaciona-se aos impactos decorrentes de atividades atuais da empresa. 
F Relaciona-se a impactos decorrentes de atividades futuras da empresa. 

1) Escala: E o criterio que se refere a magnitude/ grandeza do aspecto ambiental 

Pontua~io Classifica~io 

Local: Volumes/ Quantidades que podem causar impacto localizado no 
1 entomo do local de ocorrencia ou consumo em escala que nao interfere 

com as reservas externas. 
R~ional: Volumes/ Quantidades que podem causar imp acto que 

2 ultrapassa o local de ocorrencia, porem restrito aos limites da propriedade 
ou e restrito dentro de limites que podem ser de:finidos. 
Global: Volumes/ Quantidades que podem causar imp acto regional 

3 ultrapassando OS limites da propriedade OU afetando areas que nao podem 
ser de:finidas, ou consumos que, isoladamente, interferem 
signi:ficativamente nas reservas existentes. 

m) Severidade (SEV): E a periculosidade do aspecto ambiental, ou seja o grau de intensidade 
do impacto. 

Pontua~ao Classifica~ao 

Pode causar impactos reversiveis a curto prazo sem a9ao mitigadora. 
1 Imagem: lmpacto nao e percebido pelas partes interessadas e/ou nao e 

(Baixo) associado diretamente com a empresa. 
2 Pode causar impactos reversiveis a curto e medio prazo com acoes 

(Mooio) mitigadoras. 
Ima~em: lmpacto ambiental pode ser percebido a medio e a longo prazo. 

3 Pode causar impactos irreversiveis ou que exijam a9oes mitigadoras de 
(Alto) Iongo prazo e/ou economicamente inviavel. 

Imagem: Impacto ambiental percebido imediatamente e/ou diretamente 
relacionado com a empresa pelas partes interessadas. 

n) Probabilidade (PROB): Este criterio avalia a chance de ocorrencia do impacto: 

Pontua~io Classifica~io 

1 Improvavel. Baixa probabilidade de ocorrer o impacto. Nao ha registro de 
(Baixo) ocorrencia nos Ultimos 5 anos. 

2 Ocasional. Media pro babilidade de ocorrer o impacto. Ha hist6rico de 

(Medio) ocorrencia nos ultimos 5 anos. 



80 

IDENTIFICA<;AO DE PSIG: 006 AI-PR 

ASPECTOS/IMPACTOS AMBIENTAIS E REV.: 00 

PERIGOS I RISCOS DE SAUDE E SEGURAN<;A PAG.: 6/6 

3 
(Alto) 

Frequente. Alta probabilidade de ocorrer o impacto. Hist6rico de pelo 
menos 1 ocorrencia por ano ou M uma probabilidade de ocorrer pelo 
menos 1 vezJ ano. 

o) Fregiiencia (FREQ) : Neste campo sera de:finida a frequencia com que o aspecto pode se 
manifestar, conforme tabela a seguir: 

Pontuac;ao Classificac;ao 
1 A manifesta~ao do aspecto e esporadica I rara 
2 A manifesta~ao do aspecto e periodical regular 
3 A manifesta~ao do aspecto e continual intermitente 

p) Total (TOD: Neste campo sera colocado o resultado da soma dos pontos dados nos 
campos da escala, severidade, probabilidade, e frequencia. Ex.: ESC= 2, SEV = 1, PROB = 
2, FREQ = 1, o total sera TOT= 6. 

q) Resultado (RES): Neste campo e feita a classific~ao do impacto com base na pontua~ao 
total obtida, conforme tabela a seguir: 

Codi2o Classifica~ao Pontua~ao/Descrh;ao 

D Desprezivel Entre 4 e 7 pontos I Impacto sem relevancia. 
M Moderado Entre 8 e 10 pontos I lmpacto relevante. 
c Critico Entre 11 e 12 pontos I Impacto relevante e severo. 

A valiacao: Os itens a seguir de:finirao o tipo de tratamento a ser dado ao levantamento 
realizado. 

r) Filtro de Significancia (FT): Neste campo sera colocado o c6digo do criterio pelo qual os 
impactos ambientais moderados e criticos devem ser avaliados. Os impactos considerados 
despreziveis devem ser avaliados somente no filtro B, nao sendo necessario preencher os 
campos de significancia e controle. 

Os aspectos sobre os quais ha requisito legal, devem ser considerados como 
significativo. 
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C6digo Classificac;ao Descric;ao 
A Legisla9ao Legisla9t'>es Federais, Estaduais e Municipais;Licen9a de Opera9lio; 

Obs.: Comparando-se os aspectos ambientais como Registro da Legisla~iio 
e Licen~as Ambientais, se existir Legisla9lio aplicavel ao aspecto, indicar 
juntamente com a letra A, a letra referente ao grupo de leis que pertence. 
Ex.: AO - Grupo de leis referente a oleo, ... 
Grupos definidos: 
G: Aguas H: Borrachas/Plasticos 
1: Para-Raio L: Licenciamento 
M: Meio Ambiente 0: Oleos 
P: Pilhas/Baterias Q: Quimicos 
R:Ar S: Residuos S61idos 
T: Transporte U: Ruido 

B Requisitos da Compromissos, principios, politica ambiental e normas ABNT. 
Organiza9ao 

c Partes Interessadas Preocupa9ao de partes interessadas. 
D Outros Requisitos Implica9oes financeiras, economicas ou comerciais. 

s) Significancia (SG): Neste campo sera colocado o c6digo do criterio pelo qual a signi:ficancia do 
impacto sera avaliada, conforme tabela a seguir: 

Codi2o Classifica~io 
s Sim. 0 impacto e significativo, pois fere urn dos criterios do filtro de significancia/ 

requisito legal 
N Nao. 0 impacto nao e signi:ficativo, pois nao fere OS criterios do filtro de 

significancia. 

t) Controle (CT): Neste campo e indicado o c6digo que define se o impacto possui algum 
controle/a<;ao ja sendo realizado, conforme tabela a seguir: 

Codigo Classifica~io 

s Possui controle/a<;ao tomada. 
N Nao possui controle/a<;ao tomada. 

Nos casos em que nao houver controle/a<;ao tomada, ou em casos de reclama<;ao procedente de uma 
parte interessada, referente a impactos ambientais signi:ficativos causados pela organiza<;ao, devera 
ser aberto uma RNC. 

4.2.3 Identifica~io e A valia~io dos Perigos de Riscos a Sande e Seguran~a. 

Para identi:fica<;ao e avaliayao dos perigos e riscos de saude e seguran<;a, devera ser utilizada a 
"Matriz de Identi:fica<;ao de Perigos e Riscos de Saude e Seguran<;a" - Anexo II, onde: 

a) Area: Neste campo e identi:ficada a area ou setor em que esta sendo feito o levantamento. 
b) Elaboracio/ Data: Neste campo deve ser indicado quem elaborou e data. 
c) Revisio/ Data: Neste campo deve ser indicado quem revisou e data. 
d) Folha N°: Neste campo deve se identi:ficar o nlimero seqiiencial de folhas por area. 
e) N°: Neste campo e feita a identi:fica<;ao numerica seqiiencial das atividades e/ou opera9ao. 
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f) Situa(:ao (SIT): Este campo da matriz deve ser preenchido conforme tabela abaixo: 

Situa~ao Descri~ao 

Normal Sao perigos que necessariamente ocorrem toda vez que as atividades 
(N) rotineiras sao executadas 

Anormal Sao perigos que necessariamente ocorrem toda vez que as atividades nao 
(A) rotineiras (mas que sao necessarias a continuidade operacional sao 

executadas). 
Emergencial Sao situa~oes perigosas, indesejadas, nao intencionais, que apresentam 

(E) potencial de conseqiiencias a seguran~a e saude, que podem ser 
provenientes tanto de situa~oes rotineiras quanto de situa~oes nao 
rotineiras. 

g) Incidencia : Indica se o perigo esta direta ou indiretamente associado as atividades da 
empresa. 

Incidencia Descri~ao 

Direta 0 perigo associado a atividade da Empresa ou de firma contratada sob 
gerenciamento da Empresa. 

Indireta 0 perigo esta associado a atividade de terceiros fora da area de 
competencia da Empresa e que a Empresa pode no truiximo exercer 
influencia. 

h) Temporalidade: Indica o periodo de ocorrencia do perigo da qual decorre a conseqiiencia. 

Temporalidade Descri~ao 

Passada Conseqiiencia identi:ficada no presente, porem decorrente de atividade 
(P) desenvolvida no passado. 

Atual Conseqiiencia decorrente da atividade atual 
(A) 

Futura Relaciona-se a riscos decorrentes de atividades :futuras da empresa 
(F) 

i) Severidade 

Pontua~ao Criterio 
1 Reversivel de imediato 

(Baixa) Conseqiiencia de magnitude desprazivel ou restrita a area de ocorrencia 
ou totalmente reversivel com a~oes imediatas. A falha nao ira resultar 
em uma degrada~ao maior do sistema, nenhuma lesao grave e esperada, 
nao contnbuindo para urn aumento do risco ao sistema. 
Ex.: Lesoes pessoais leves solucionadas com pequenos curativos ou 
tratamento simples sem pr~iuizo das atividades laborais. 
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2 Reversivel com planejamento, tempo ou dispendio de recursos. 
(Media) Conseqiiencia de magnitude considenivel, que ultrapassa a area de 

ocorrencia, entretanto nao excede os limites do local, reversivel com 
a<;oes mitigadoras. 
Ex.: Danos pessoais ou problemas de saude que implique numa 
incapacidade temporaria de pequena magnitude. 

3 Irreversivel 
(Alta) Conseqiiencia de grande magnitude ou de grande extensao (ex.: alem 

dos limites do local) ou de conseqiiencias irreversiveis, mesmo com 
a<;oes mitigadoras. 
Ex.: Morte ou danos pessoais irreversiveis. 

j) Probabilidade 

Pontua~ao Criterio 
1 Pouco provavel de ocorrer. Menos de uma ocorrencia a cada 10 anos .. 

(Baixa) 
2 Provavel de ocorrer. Probabilidade de ocorrer menor que 1 vez por 

(Media) ano e maior que 1 vez a cada 10 anos 
3 Esperado que ocorra. Pelo menos uma ocorrencia por ano. 

(Alta) 

k) Risco: Soma dos pontos registrados nos campos Severidade e Probabilidade 

(R) = L (S + P) 

1) Reguisitos Legais: Campo informativo para identificar a legisla<;ao que se aplica ao perigo. 
( este item nao contribui para definir a significancia do perigo) 

m) Amilise de Significancia : 

Significancia Classifica~ao 

Nao Significativo Os perigos sao considerados Nao Significativos quando: Risco igual 
(N) ou menor que 3 

Significativo Os perigos sao considerados significativos quando: 
(S) Risco maior que 3 ou quando ha legisla<;ao aplicavel 

Gerenciamento dos Perigos Significativos 

A Tabela abaixo resume o gerenciamento a ser executado sobre os perigos significativos: 
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Severidade Probabilidade Risco Perigo A~lio 
1 2 Nao Significativo -

1 2 3 Nao Significativo -
3 4 Significativo Recursos da area ou Plano 

de Contingencia 
1 3 Nao Significativo -
2 4 Significativo Recursos da area ou Plano 

2 de Contingencia 
3 5 Significativo Recursos da area ou Plano 

de Contingencia 
1 4 Significativo Plano de Contingencia 

3 2 5 S ignificativo Plano de Contingencia 
3 6 Significativo INACEITAVEL 

n) Agentes de Riscos (AR) 

Os agentes de riscos serio definidos conforme abrevia~oes abaixo: 
F -Fisico 
Q-Quimico 
B - Biol6gico 
E - Ergonomico 
M- Mecfurico ou de Acidentes 

4.3. Atualizacao 

A atualizayao das informayoes relativas a aspectos e impactos ambientais I perigos e riscos de 
saude e seguranya, ocorre sempre que houver mudanya signi:ficativa nas atividades, sub
atividades ou operayaO da area coberta pelo levantamento. Esta atualizayaO e feita pelo grupo 
gestor juntamente como representante da direyao e as pessoas envolvidas da area. Anualmente 
e realizada uma revisao geral dos levantamentos dos aspectos e impactos/ perigos e riscos. Esta 
revisao e feita pelo proprio grupo gestor, que podera retificar os levantamentos existentes. 

4.4. AI-PR para Terceiros 

4.4.1 Tutelados 

Os aspectos ambientais e os perigos de SSO das atividades exercidas por terceiros dentro da 
empresa sao identificados dentro das areas em que atuam, e as ayoes mitigat6rias dos 
impactos e riscos sao comunicadas as partes interessadas e responsaveis, para que sejam 
cumpridas. Ex.: Disponibilizayao de EPI's. 

4.4.2 Nio Tutelados ou Esporadico 
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Os prestadores de servi((OS autonomos ou esponidicos serao comunicados a respeitos das 
condi((oes de MA/SSO, bern como as a((oes de conten((ao de impactos e riscos, como EPI's, 
atraves do formulario "Permissao de Trabalho", com antecedencia ao inicio das atividades. 

5. REGISTROS 

Planilhas de Aspectos e Impactos de MA 
Planilhas de Perigos e Riscos de SSO 
Autoriza((ao de Servi((o 
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-A IDENTIFICA<;AO E A V ALIA<;AO DOS ;;':;ell . . ,/ ., ·, ... 
~~ 

ASPECTOS E IMP ACTOS AMBIENTAIS 

AREA: 
Elabora~iio/ Data: 

Folba N' 
Revisilo/ Conferente!Data: 

ATIVIDADE/ OPERA<;:Ao ASPECTO AMBIENTAL IMP ACTO AMBIENTAL NAT SIT TEM 
EXAME AVALIA<;AO 

N• 
ESC SEV PROB FREQ TOT RES FT SG CT A<;:Ao 

r- -----
-· 
---

---- - -- - -
- '---· - --- 1--
1- ------ --------------·-r----- -~~· ----r---
- -- ----- ·--- ···- -------
-- r--- ··- .... . -
- -- -- . -- ---
- r-- ---

----

~ - r---
------ ----· -- --1--- --

--- ------ ---------1-----f----- ---- - - ____j 

I -- - ------ --- ----r---- ---r-----f---
,-- -- ------ ---- ----1-------- ---
- 1----------------------------- .. ----'--· -

--~ --· -
--

1-------·----------------- -
---·- - ·----- ·-- - - ----- --
1------------------ ·------------- ·-·-- ---- ----r---- ---· -------------· 

- --·----· ·- ------------·--------------- ---- -- '--- --- - -- _____ I 

- -------------------- --------·· -·------·- ---·-· -------1------------
1------- - --- ---- --- - --- ·-- -- ---- ·--

----------- ---· --· 
-- -

1- ---- - ------ 1----'-- - --
-- ·- - ----------- '----- - -----1-------------

-· ---· --1------ ----
··- ---- ------ r---· - --------

NATUREZA CLASSIFICA(:AO 1 2 3 ESC+SEV+PROB+FREQ FILTRO DE SIGNIFICANCIA (FT) 
TEMPORALIDADE 

A= Legisla~oes (A) Adversa I (B) Benefica Escala (ESC) Local Regional Global Resultado (RS) 

SITUA(:AO Severidade (SEV) Baixo Media Alto PA=Passado 4 -7 = Desprezivel (D) B = Requisitos da Organiza~iio 

A-Anormal C = Partes Interessadas 

N=Norrnal 
Probabilidade (PROB) Baixo Media Alto PR = Presente 8 - 10 = Moderado (M) D = Outros Requisitos 

E = Emergencial Frequencia (FREQ) Baixo Media Alto F =Futuro 11 - 12 = Critico (C) SIGNIFICANCIA (SG) I CONTROLE (CT) =SIN 
00 
'I 
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.. _A IDENTIFICA<;AO DE PERIGOS E RISCOS 
'lllimicu ,!J ---, 

~ ..... _ DESAUDEESEGURAN<;A 

AREA: Elabora~ilo/ Data: 
Folha N° 

FUN(:AO: Revisilo/ Conferente/Data: 

CARACTERIZACAO E AV ALIACAO 
AR ATIVIDADEI TAREFA PERIGO CONSEQUENCIA SEV PROB RISCO LEG SIGN. ACAO SIT INC TEMP 

A B A+B SIN SIN 
--·------ ·--,---.... -· 

1¥1 -----------------1 

I tf --· ... -
--·· -· 

- ------·-··· 
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----- -
! --··· 
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--- .. ··- -1-- ------·-
-- ---1--- ... _ _____l_ .. ...( --· 

--- - .. i 
I ---- ' - -- ---t- ---------

-
I 

- =$- -1 I 
---- ---------

... -- --------

+ 
I 

----·-··-__ t_ ........ I + --· -----r- .. -
I 

± 
-------· 

.. I -=+ ---
---

--- ~ 

.. -------·-. . =r ---- _- F + I ~----+------· -------- - -· i I ___ ·-·-
---- .... -+---- -- -- I .. ·-r---- ------

i ....... i I ~- __ L,.__ ----------________ _L_ I I I 

I 

---
I -g I I L= --- ------ -+·---- ------·-

-- ·- --- -- ----
-- ---- ··- ·t== -----------
--------- --· -·--- ... ---- ----

---------- ·-·· f-· -, - ------
... ------- ----· - ---------

·----- - I ----r-·--+----
I 

------- - r--
---- -·· =+= - --_ .. _. +-+-r---=f-j -----------

----
___ .. _ 

-·-- -------
______ j___ 

... ------
AGENTE DE RISCO (AR) : F1SICO (F) - QU1MICO (Q) - BIOL<)GICO (B) - ERGONOMICO (E) - MECANICO O U ACIDENTE (M) 

SITUACAO (SIT) INCIDENCIA (INC) TEMPORALIDADE SEVERIDADE PROBABILIDADE SIGNIFICANCIA 
A-ANORMAL D - DIRETA P-PASSADA Baixa 1 Baixa 1 N - SIGNIF. Risco igual ou menor 3 
N-NORMAL 1-INDIRETA A - ATUAL Media 2 Media 2 S - SIGNIFICATIVO Risco maior que 3 

E - EMERG£NCIA F - FUTURA Alta 3 Alta 3 Legislac;:ao aplicavel 
00 
\0 
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::c..:;rca AA CONTROLE DE ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAlS 

FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL 

LEGISLACAO COMENTARIOS 
AREA APLJCAVEL(X) CONTROLE DA APLJCACAO (<>) Atendlmento AnAlise Crltlca 

N' 
DATA 

ASSUNTO 

Tlpo N' INDL MAN EXP REC ADM VEN. LAB P&D COMP RH TERC. CONHEC. (A)· (N) Data: 

1 Lei Estadual 997 31/05196 Ar, Agua, Solo, Disp6e sobre o controle da polliQAo do meio ambiente. x<> X A 

2 Decreto Estadual 8.468 08/09/76 Ar, Agua, Solo, Aprova o regulamento da Lei n" 997, de 31/05/76 x<> X A 
Ar, Agua, Solo, Regulamenta dispositivos da lei 9.509 de 20103/1997, referentes ao 

3 Decreto Estadual 47.397 04/12/02 licenclamento ambiental, estabelece prazos de vaHdade para cads modalidade A 
Ruido de lcenciamento ambiental e condic6ea para renovacAo ... x<> 

Ar, Agua, Solo, Regulamenta disposltivos da lei 9.509 de 20/03/1997, referentes ao 
4 Decreto Estadual 47.400 04/12/02 licenclamento arnbiental, estabelece prazos de validade para cada modalidade A 

Ruido de Hcenciamento ambiental e condicOes para renovacAo ... x<> 

5 Decreto Federal 3.179 21/09199 
Fauna/ Flora, Disp6e sobre a especificaQAo das sanQoes apllcAveis as condutas e etividades 

A 
PoluiQAo em geral lesivas ao maio ambiente e da outras provldtnclas. X x<> X 

Decreto Federal 
MAISSO Promulga a ConvenQaO n" 170 da OIT, relative a SeguranQa na UtilizaQAO de 

A 
6 2.657 03/07/98 Produtos Quimicos no Trabalho. X X X X <> 

7 Decreta Estadual 28.313 04/04/68 Ar 
A~era redaQ~o de dispositivos e acrescerta outros ao Regulamento aprovado 

A 
palo Decreto n" 8.488 de 08/09/78 e da owas provid6nclas. x<> X 

Decreto Estadual 6.911 11/01/35 
Produtos Aprova o regulamento para fiscalizaQAo de explosives, armas e muniQOes 

8 A 
Controlados x<> X x<> 

Decreta Estadual 19.942 19/11/82 
Produtos Acrescenta dlspositivos ao Regulamento para FiscalizaQ~o de Explosives, 

9 A 
Controlados Armas e MunicOes aprovado pelo Decreto 6.911 de 19/01/35. x<> X x<> 

10 Decreto Federal 3.885 20/11/00 
Produtos Da nova reda~i!o ao Regulamento para FiscalizaQI!c de Produtos Controlados 

Controlados CR-1051 
A x<> X x<> 

11 Comunicado 09/08/03 
Produtos PubllcaQilo atualizada da re!aQiio de produtos Qulmicos Controlados e 

Controlados Comunicado do Setor relative o publicado no D.O de 30/9199. 
A 

x<> X x<> 
Produtos Estabelece normas de controle e flscalizaQ~o sobre produtos qulmicos que 

12 Lei Federal 10.357 27/12/01 A 
Controlados direta OU indiretamenie DOSSSm ser destinados a elaboraclo llicita de ... x<> X x<> 

Produtos Regulamenta a Lei n• 10.357 de 27/12/01, que estabelece normas de controle e 
13 Lei Federal 4.282 10/06/02 A 

Controlados fiscafizaQAo sobre produtos qulmicos que direta ou indiretamenie .. x<> X x<> 
Produtos CondiQOes gerais para habilitaQaO para exerclcio de atividadeS com produtos 

14 laria do Ministerio J" 1.274 25/08/03 A 
Controlados s\!i!litos a controle e fiscanzacAo do Deoartamento de Pollcia Federal x<> X X X x<> 

Alters a Lei 6.938, de 31/08/81, que disp6e sobre a Politics Naclonal do Maio 
15 Lei Federal 10.165 27/12/00 Geral Ambiente, seus fins e mecanlsmos de formuiaQAo e apllcaQAo, e da outras A 

provid6ncias. X 

lnstruQi!O Normativa Espacifica que as passoas flslcas e juridicas que dedi<:am a consultoria tecnica 
18 10 17/08/01 Solo relaclonada a questOes ambientsis e a IndUstria e comerclo de equipamentos, A 

IBAMA aoarelhos e .. x<> X x<> 

17 Lei Federal 6.803 02/07/80 Geral 
Disp6e sobre as diretrizes b&sicas para o zoneamento industrial nas areas 

A 
crlticas de DOiuicAo e da outras providtncias. X 

18 Lei Federal 6.938 31/08/81 Geral 
DispOe sobre a Politics Naclonal do Meio Ambients, seus fins e mecanismos de 

A 
formulaQI!o e apllca.,;ig e d8 outras providtncias. X 

Discipline a aQ~o civil p<lblica de responsabiHdade por danos causados ao meio 
19 Lei Federal 7.347 24/07/85 Geral ambiente, ao consumidor, a bens e dlreitos de valor artistico, estetico, hlst6rico, A 

turlstico e de outras provid6ncias X 

Alters a Lei 6.938, de 31/08/81, que disp6e sobre a Politics Naclonal do Meio 

20 Lei Federal 7.804 18/07/89 Geral Ambiente, seus fins e mecanismos de formulaQI!o e apllcaQ~o, a Lei 7.735, de A 

22/02/89 a Lei rf 6.803, de 02/06/80, e da outras providancias. X 
-----
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