
Impacto Ambiental

Qualquer alteração significativa (física, química, biológica) no meio
ambiente - em um ou mais de seus componentes - provocada por
ação humana (matéria ou energia). 

Podendo afectar:

 Saúde, segurança e o bem-estar da população;
 As atividades sociais e econômicas;
 A biota;
 As condições estéticas e sanitárias do Meio Ambiente;
 A qualidade dos recursos ambientais;



Exemplos de Geração de Impacto Ambiental

.........

DespejoDespejo de de ááguasguas residuresiduáárias rias industriaisindustriais semsem tratamentotratamento adequadoadequado

 ContaminaContaminaççãoão de de ááguasguas superficiaissuperficiais e e subterrâneassubterrâneas / / intoxicaintoxicaççãoão de de espespééciescies
aquaquááticasticas / / mortandademortandade de de peixespeixes porpor asfixiaasfixia..

Aterros sobre mangais p/ construção de obras civis

 Destruição de habitat para reprodução de organismos aquáticos.

Emanação industrial de gases tóxicos e/ou com poeiras
 Contaminação da atmosfera, geração de chuva ácida, intoxicação de pessoas / 
animais / plantas.

Confinamento de resíduos tóxicos de forma inadequada
 Infiltração de lixiviado no solo  contaminação de águas subterrâneas.



Actividade Industrial

• Gera produtos e empregos aumenta bem-estar da humanidade

• Potencialmente gera impacto negativo sobre o meio-ambiente.

Interesse comum: Auferir o bem-estar proporcionado pela

produção industrial sem impactar o meio-ambiente.



Qualidade de Gestão Ambiental e a Norma ISO 14000

Um Sistema de Gestão Ambiental deverá ser concebido 
de modo a:

 Identificar e avaliar os efeitos ambientais resultantes 
das actividades, produtos e serviços da empresa.

 Identificar e avaliar os efeitos ambientais resultantes 
de incidentes, acidentes e situações potenciais de 
emergência.

 Identificar os requisitos legislativos e normativos 
relevantes.

..........



 Permitir que as prioridades sejam identificadas e que 
os objetivos e metas ambientais sejam 
estabelecidos.

 Facilitar o planejamento, controle, monitoramento, 
auditoria e revisão das atividades.

 Ser capaz de evoluir para adequar-se às 
circunstâncias em alteração.



Registros de Gestão Ambiental
 São a prova contínua do sistema de gestão ambiental. 

Além do registro de requisitos legais e normativos, o 
registro dos efeitos ambientais e os relatórios de 
auditorias e revisões deverão conter:

 Detalhes de quaisquer falhas no cumprimento da 
política, incidentes, acidentes e reclamações e das 
ações corretivas tomadas.

 Informações adequadas sobre fornecedores e 
contratantes.

..........



 Relatórios de Inspeção e Manutenção.

 Identificação de produtos e composição de dados.

 Monitoramento de dados.

 Registros de treinamento ambiental. 



Monitoramento Ambiental

 Diagnóstico - preferivelmente antes do início da 
atividade industrial.

 Monitoramento regular - além de prover o registro 
das emissões e impactos sobre corpos receptores, 
deve permitir aferir o grau de impactação da 
operação industrial sobre a qualidade de água, ar, 
solo e sub-solo, em vários pontos da região sob 
influência.



Exercício de monitoramento 
permite:

 a avaliação da qualidade dos sistemas de controle 
da poluição,

 proceder a auditorias de gestão, 

 realizar análises de riscos,

 estabelecer os planos de contingência para atuação 
em eventuais situações fora de conformidade e 
emergenciais.


