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Resumo 

A identificação de Aspectos e Impactos Ambientais de uma organização é um 

requisito da norma NBR ISO 14001:2004 para o planejamento do Sistema de 

Gestão Ambiental. Trata-se de uma ferramenta de análise que dá subsídio para 

identificar a realidade do desempenho ambiental atual da organização e fornece 

informações para subsidiar decisões de objetivos e metas com intuito de mitigar ou 

minimizar os impactos ambientais por ela gerados. Este trabalho tem o objetivo de 

identificar e documentar os aspectos e impactos ambientais decorrentes das 

atividades exercidas na Faculdade de Engenharia de Sorocaba e classificá-los 

quanto ao nível de significância. Pode constituir não só um diagnóstico ambiental 

detalhado como a base para a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental na 

organização. 
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Introdução 

Considerando o cenário mundial atual caracterizado pelo avanço tecnológico, 

as questões relacionadas à preservação ambiental têm sido objeto de maior atenção 

nas últimas décadas (CAMPOS e MELO, 2008). 

Nesse contexto, surge a necessidade de implantação de um Sistema de 

Gestão Ambiental por organizações que pretendem gerenciar e controlar suas ações 

sobre o meio ambiente (CAMPOS e MELO, 2008). 

 A Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais de uma organização, por 

sua vez, quando realizada com uma metodologia eficaz, permite a obtenção de 

informações das atividades que causam impacto ao meio ambiente e, 

consequentemente, é possível determinar sua significância através de critérios pré-

estabelecidos. Também permite averiguar o atendimento à legislação vigente. Trata-

se, portanto, não só de diagnóstico ambiental detalhado como a base para a 

implantação de um Sistema de Gestão Ambiental na organização. 

 

Objetivos 

Identificar e documentar os aspectos e impactos ambientais decorrentes das 

atividades exercidas na Faculdade de Engenharia de Sorocaba e classificá-los 

quanto ao nível de significância. 

 



Metodologia 

 Etapa 1: Identificação das atividades, produtos e/ou serviços da empresa; 

 Etapa 2: Identificação dos Aspectos Ambientais associados às atividade, 

produtos e/ou serviços relacionados na etapa 1; 

 Etapa 3: Identificação dos Impactos Ambientais associados aos Aspectos 

Ambientais relacionados na Etapa 2; 

 Etapa 4: Classificação dos Aspectos e Impactos Ambientais quanto à sua 

significância. 

 

Desenvolvimento 

Para fins de identificação dos aspectos e impactos ambientais da Faculdade 

de Engenharia de Sorocaba, dividiu-se a organização nos seguintes setores: 

 Portaria 

 Aulas teóricas 

 Laboratórios de química 

 Laboratório de Física 

 Laboratório de elétrica 

 Laboratório de informática 

 Laboratório de Topografia 

 Laboratório de Hidráulica 

 Canteiro Escola 

 Biblioteca 

 Quadras esportivas / academia 

 LEMAT (Laboratório de Solos e Materiais) 

 Estacionamento 

 Área Verde 

 Cantina 

 WC/Vestiários 

 Administrativo/Financeiro 

 Oficina Mecânica 

Ao percorrer pela faculdade para identificação dos setores, fez-se uma análise 

preliminar dos aspectos e impactos ambientais inerentes às atividades executadas, 

o que possibilitou o preenchimento inicial do Quadro de Identificação de Aspectos e 



Impactos Ambientais. Trata-se de uma primeira análise, considerada generalizada, 

onde é possível identificar os dados necessários através da observação visual, sem 

necessidade de conhecimento aprofundado dos processos de cada setor.  

 

 

Resultados Preliminares 

O Quadro de Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais representa a 

compilação dos dados que já foram obtidos e aqueles que ainda serão preenchidos. 

Nele já foram disponibilizados os resultados dos Aspectos e Impactos Ambientais da 

análise preliminar supracitada. 

Considerando o levantamento por ora realizado, foi possível perceber que 

existem aspectos ambientais identificados em mais de um setor da FACENS, como 

por exemplo: consumo de energia elétrica, consumo de água e geração de resíduos 

sólidos.  

Além disso, alguns impactos ambientais de setores específicos merecem 

especial atenção como a geração de resíduos de produtos químicos nos laboratórios 

de química, consumo de combustível e óleo na oficina de mecânica assim como a 

geração de resíduos de óleo usado nesse mesmo setor. Sabe-se que o vazamento 

de produtos químicos no solo pode gerar a contaminação do mesmo e até mesmo 

atingir os corpos hídricos, gerando problemas à saúde humana e de animais, 

restrição do uso do solo e até mesmo a desvalorização da propriedade. O processo 

de remediação de áreas contaminadas tem custos elevados e por esse motivo, seria 

de maior interesse da organização evitar a ocorrência do impacto.   

Por outro lado, foi possível identificar aspectos ambientais com impactos 

benéficos, como a conservação de área verde recoberta por espécies arbóreas. A 

preservação de áreas verdes pode reduzir a poluição urbana, manter o microclima e 

proporcionar o bem estar da população. Neste caso, sugere-se um programa para 

contínua preservação dos recursos naturais da FACENS, incluindo os corpos 

hídricos, o qual deve ser monitorado e preservado quanto a qualidade da água.  
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