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Emissão original 
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item 7 – requisitos legais e outros requisitos, revisão do item 12 – anexos. 

 

Modificado os itens descritos em itálico: itens: 2 - Referências, 4 - 

Definições, 5 – Responsabilidades, 6 – Descrição das Atividades e 7 – 

Requisitos de SMS. 

 

Alterado título do documento. Revisão do item 2. Modificação dos itens 

descritos em itálico: Itens 5, 6 e 7, conforme novo processo de levantamento 

dos aspectos e impactos, de acordo com o sistema LAIA. Alteração do 
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1. OBJETIVO 

Estabelecer os critérios necessários para identificar e avaliar os aspectos e impactos 

ambientais associados a todas as atividades desenvolvidas pela Cigás que tenham 

influência sobre o meio ambiente, envolvendo as atividades realizadas por terceiros, 

com a finalidade de mitigar ou eliminar os riscos ambientais. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1 NBR ISO 14001 – Sistemas de Gestão Ambiental 

2.2 NORCIG.SMS.04 - Análise Preliminar de Risco-APR e Análise Segura da Tarefa - 

AST 

2.3 NORCIG.SMS.06 – Requisitos Legais e outros requisitos 

2.4 NORCIG.SMS.08 – Plano de Atendimento a Emergência - PAE 

2.5 NORCIG.SMS.09 – Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes  

2.6 NORCIG.SMS.10 – Comunicação, Análise e Investigação de Acidentes, Incidentes e 

Desvios 

3. ABRANGÊNCIA 

Esta norma abrangerá todas áreas que fazem parte do escopo de comercialização e 

distribuição de gás natural canalizado da Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS. 

4. DEFINIÇÕES 

4.1 Aspecto ambiental – Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma 

organização que pode interagir com o meio ambiente; 

4.2 Atividade – Conjunto de tarefas ou etapas que visam atender a um objetivo; 

4.3 Ciclo de vida - Conjunto de todas as etapas necessárias para que um produto 

cumpra sua função na cadeia de produtividade, desde a extração e processamento da 
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matéria‐prima até o descarte final, passando pelas fases de transformação, 

produção, transporte, distribuição, uso, reuso, manutenção e reciclagem; 

4.4 Emergência – Situação crítica, acontecimento perigoso ou fortuito que resulta em 

perda ou dano; 

4.5 Impacto Ambiental – Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, 

que resulte no todo ou em parte das atividades, produtos ou serviços de uma 

organização; 

4.6 Importância – Combinação da frequência de incidência de um aspecto e a 

severidade do impacto associado, em situações normais de operação e/oi emergência; 

4.7 LAIA - Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais; 

4.8 Partes Interessadas - É uma pessoa ou um grupo, que legitima as ações de uma 

organização e que tem um papel direto ou indireto na gestão e resultados dessa mesma 

organização; 

4.9 Processo Operacional - Descrição detalhada de todas as operações necessárias 

para a realização de uma tarefa, ou seja, é um roteiro padronizado para realizar uma 

atividade. 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1 DIRETORES/ DIRPR, DIRTC, DIRAF: 

 

5.1.1 Apoiar o programa de identificação, levantamento e avaliação de aspectos e 

impactos ambientais, aprovar e garantir os recursos necessários à implementação e 

manutenção desta norma. 

 

5.2 GERENTES, COORDENADORES E SUPERVISORES/ TODAS AS ÁREAS: 

a) Fornecer subsídios para a sua implementação e designar responsável para compor a 

equipe que auxiliará na fase de elaboração e implementação desta norma; 
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b) Disponibilizar recursos para implementação das ações definidas no levantamento de 

aspectos e impactos ambientais; 

c) Cumprir e fazer cumprir os requisitos legais aplicáveis aos aspectos e impactos 

ambientais identificados. 

5.3 GERÊNCIA DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE: 

a) Realizar junto as gerências, o levantamento das atividades desenvolvidas na Cigás; 

b) Identificar com o apoio dos setores, os aspectos e impactos ambientais relacionados 

às atividades identificadas; 

c) Avaliar em conjunto com representantes dos setores os impactos ambientais, 

conforme aspectos identificados; 

d) Pontuar a importância dos aspectos e impactos ambientais identificados; 

e) Definir junto as gerências, as medidas de controle e de mitigação dos impactos 

significativos quando houver; 

f) Analisar criticamente e atualizar o LAIA; 

g) Manter o sistema LAIA atualizado, conforme determina esta norma. 

 

5.4 COLABORADORES/ TODAS AS ÁREAS 

a) Conhecer todos os aspectos e impactos relacionados a sua atividade; 

b) Atender todas as recomendações necessárias, descritas no levantamento de 

aspectos e impactos, contribuindo para a minimização dos impactos identificados. 

 

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

6.1 PROCESSO 

6.1.1 – Identificação de Processos, Atividades, Produtos e Instalações – A 

identificação de aspectos ambientais deve iniciar com o levantamento dos processos, 

atividades, serviços, produtos e instalações a serem avaliados. Neste item são incluídos 

os serviços contratados de terceiros, se aplicável. 
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6.1.2 – Identificação de Aspectos Ambientais – Para cada aspecto ambiental 

identificado na etapa anterior, serão relacionados os seus respectivos impactos 

ambientais, ou seja, as consequências ao meio ambiente que podem decorrer dos 

referidos aspectos, devendo estes impactos, serem listados no campo específico da 

planilha LAIA. É importante analisar o dano resultante, independente se já ocorre ou 

pode ocorrer no futuro. A tabela abaixo lista alguns exemplos de impactos ambientais. 

Impacto Causa do Impacto 

CONTAMINAÇÃO DO AR 
Alteração da qualidade do ar, com odor ou não, particulados, 

emissões atmosféricas (fumaça, vapores, etc.). 

CONTAMINAÇÃO DA 

ÁGUA 

Alteração da qualidade dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos através de efluentes líquidos, resíduos sólidos, 

pastosos ou oleosos com produtos químicos e combustíveis. 

CONTAMINAÇÃO DO 

SOLO 

Alteração da qualidade do solo ou águas subterrâneas através de 

resíduos sólidos, pastosos ou oleosos, infiltração de produtos 

químicos ou combustíveis. 

COMPROMETIMENTO DA 

DISPONIBILDIADE DO 

RECURSO NATURAL 

Esgotamento, pressão, redução ou alteração da disponibilidade 

de recursos naturais (petróleo, água, energia, madeira, fauna, 

flora, etc.). 

POLUIÇÃO SONORA Poluição sonora causada por máquinas ou equipamentos. 

 

6.1.2.1 O aspecto é a causa e o impacto o efeito desta, para cada aspecto podemos ter 

um ou mais impactos ambientais relacionados.  

6.1.3 Ciclo de Vida 

As fases do ciclo de vida são definidas no fluxo a seguir 
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6.1.3.1 Ao determinar os aspectos ambientais, a companhia considerou uma avaliação 

do ciclo de vida dos materiais críticos adquiridos, conforme descrito no anexo I desta 

norma, associada ao levantamento de aspectos e impactos ambientais - LAIA, com o 

objetivo de reduzir, prevenir ou mitigar impactos ambientais adversos durante as etapas 

do ciclo de vida. 

6.2 Temporalidade 

Temporalidade Descrição 

Passada (P) 
Impacto ambiental identificado no presente, porém decorrente de 

atividade desenvolvida no passado. 

Atual (A) Impacto ambiental decorrente de atividade atual. 

Futura (F) 

Impacto ambiental previsto, decorrente de alterações nas atividades a 

serem implementadas no futuro. Ou ainda oriundos de atividades que 

ocorrerão futuramente. 

 

6.3 Partes Interessadas 

Partes Interessadas Descrição 

Preocupação Baixa (PB) 

Aspecto ambiental não percebido pelas partes interessadas 

e/ou não associado diretamente com produtos, serviços e 

atividades da organização. 

Preocupação Média 

(PM) 

Aspecto ambiental que pode ser percebido pelas partes 

interessadas e/ou não associado diretamente com produtos, 

serviços e atividades da organização no curto e médio prazo 

ou de forma significativa. 

Preocupação Alta (PA) 

Aspecto ambiental que pode ser percebido imediatamente 

pelas partes interessadas e/ou associado diretamente com 

produtos, serviços e atividades da organização. 
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6.4 Operação 

Operação Descrição 

Normal (N) Rotina de operação. 

Anormal (A) 

Fora do funcionamento normal, porém de forma prevista. Está 

associado a operação não rotineira (reforma de instalações, parada 

de processos, alteração em rotinas por motivo específico).  

Emergência (E) 

Situação indesejável, que pode provocar impactos ambientais 

adversos e que deve ser prevenida. Exemplos: incêndio, explosão, 

vazamento de produtos químicos, etc. 

 

6.5 Intervenção 

Intervenção Descrição 

Direta (D) 

O aspecto está associado às atividades sob o controle direto da 

empresa, ou seja, realizadas dentro da sua planta e por seus 

colaboradores efetivos. 

Indireta (I) 

O aspecto está associado às atividades sob controle indireto da 

empresa, ou seja, realizadas dentro ou fora da sua planta por 

fornecedores, prestadores de serviços, temporários, terceiros ou 

mesmo por clientes. Neste caso, a Empresa pode exercer influência. 

Direta e 

Indireta (DI)  

O aspecto está associado simultaneamente as duas situações acima. 

 

6.6 Abrangência 

Abrangência Descrição 

Local (L) Atinge somente o posto de trabalho. 

Regional (R) Dentro dos limites da empresa, além do posto de trabalho. 

Global (G) Atinge áreas fora dos limites da empresa. 
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6.7 Alteração 

Alteração Descrição 

Benéfica (B) 
O impacto ambiental traz consequências benéficas para o meio 

ambiente.  

Adversa (A)  
O impacto ambiental traz consequências adversas para o meio 

ambiente.  

 

6.8 Situação 

Situação Descrição 

Real (R) 
Relacionada aos aspectos ambientais que possam gerar impactos 

decorrentes de atividades realizadas no presente e no passado.  

Potencial (P)  

Relacionada aos impactos ambientais que serão gerados quando da 

realização de atividades futuras da empresa ou potenciais situações de 

emergência.  

 

6.9 AVALIAÇÃO DA SIGNIFICÂNCIA 

6.9.1 Severidade 

    O critério severidade considera a gravidade do dano ao meio ambiente. 

Pontuação 

da 

Severidade 

Escopo Características do Efeito 

1 - 2 Muito Baixo 

O aspecto / impacto não causa danos ao meio ambiente ou os 

danos são muito escassos (não há gravidade ao meio 

ambiente / quantidade insignificante) 

3 - 4 Baixo 

O aspecto / impacto causa ou pode causar pequeno dano ao 

meio ambiente (baixa gravidade ao meio ambiente / pequena 

quantidade) 

5 - 6 Moderado 

O aspecto / impacto causa ou pode causar dano moderado ao 

meio ambiente (gravidade moderada ao meio ambiente / 

quantidade razoável) 
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7 - 8 Alto 

O aspecto / impacto causa ou pode causar dano grave ao 

meio ambiente (alta gravidade ao meio ambiente / grande 

quantidade) 

9 - 10 Muito Alto 

O aspecto / impacto causa ou pode causar dano muito grave 

ao meio ambiente (gravidade muito alta ao meio ambiente / 

quantidade em larga escala) 

 

6.9.2 Ocorrência  

            Considera a frequência (ou probabilidade) de ocorrência do aspecto / impacto 

ambiental. 

Pontuação 

da 

Ocorrência 

Escopo  Características do Efeito 

1 - 2 Muito Baixo 
O aspecto / impacto nunca ocorreu ou a probabilidade de 

ocorrência é muito baixa. 

3 - 4 Baixo O aspecto / impacto ocorre uma vez ao ano ou menos 

5 - 6 Moderado O aspecto / impacto ocorre uma vez ao mês ou menos 

7 - 8 Alto O aspecto / impacto ocorre mais de uma vez por semana 

9 - 10 Muito Alto 
O aspecto / impacto ocorre continuamente durante o 

processo 

 

6.9.3 Detecção  

Pontuação 

da Detecção 
Escopo  Características do Efeito 

1 - 2 Muito Baixo O dano ou ameaça é detectado no momento da ocorrência 

3 - 4 Baixo 
A capacidade de detectar o dano ou ameaça é alta 

(verificação visual / controle operacional) 

5 - 6 Moderado 
A capacidade de detectar o dano ou ameaça é moderada 

(controle operacional) 

7 - 8 Alto 

A capacidade de detectar o dano ou ameaça é pequena 

(necessidade de inspeção específica ou equipamento 

especializado) 
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9 - 10 Muito Alto 
A capacidade de detectar o dano ou ameaça é impossível ou 

muito pequena (os efeitos ambientais são visíveis) 

 

6.9.4 Total de Pontos 

Para efeito de pontuação, o total de pontos é calculado através da fórmula:  

 

              

6.9.5 Significância  

Aspecto Significativo Total de Pontos  ≥ 550  

Aspecto Não Significativo Total de Pontos < 550 

 

6.9.6. Controle Operacional 

Na planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, são identificados e 

definidos os controles operacionais relacionados aos Aspectos e Impactos Ambientais. 

6.9.7. Efetividade do Controle Operacional (Após o Controle Operacional) 

Os aspectos e impactos são avaliados e pontuados conforme os critérios do item 4.5. 

antes e depois da aplicação dos controles operacionais para avaliar a efetividade dos 

mesmos conforme tabela abaixo. 

 

Muito Eficaz Total de Pontos ≤ 250 

Moderadamente Eficaz 250 < Total de Pontos ≤ 350 

Pouco Eficaz 350 < Total de Pontos < 550 

Não Eficaz Total de Pontos  ≥ 550 

 

6.9.8 Legislação Ambiental  

Caso seja pertinente, este campo é preenchido com a identificação dos requisitos legais 

e outros requisitos aplicáveis diretamente ao aspecto / impacto em análise. 

Total = Severidade x Ocorrência x Detecção 
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6.9.9 Monitoramento e Medição / Informação Documentada 

Caso seja pertinente, este campo é preenchido com a identificação do monitoramento e 

medição e/ou informação documentada aplicáveis diretamente ao aspecto / impacto em 

análise. 

 

6.9.10 Revisão / Atualização  

As situações em que o levantamento de aspectos e a avaliação dos impactos devem ser 

reavaliados e, se aplicável, revisados são: 

a) Novos projetos, expansões, novos produtos ou serviços, novos processos, novos 

empreendimentos; 

b) Modificações em projetos, produtos ou serviços, processos, instalações, layout, 

etc; 

c) Novos insumos e materiais de consumo, substituição ou alteração significativa de 

quantidades; 

d) Alteração da situação de controle dos aspectos, implicando alteração de sua 

classificação (significativo – não significativo); 

e) Novos requisitos (legislação ou compromissos assumidos pela organização); 

Ocorrência de incidentes ou acidentes cujo impacto / risco não constava do 

levantamento ou havia sido considerado de baixa probabilidade. 

Ou ainda, no máximo a cada 02 anos, o GQSMS irá fazer uma reavaliação do 

Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais. 

7. REQUISITOS DE SMS 

7.1 Atender ao estabelecido nos os requisitos descritos na NORCIG.SMS.11 Diretrizes 

de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos, NORCIG.SMS.09 -

Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes – GRSE e NORCIG.SMS.06 - 

Requisitos Legais e outros requisitos. 
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8. REGISTROS 

8.1 Sistema LAIA 

9. ANEXOS: 

 

9.1 Anexo I – Exemplos de aspectos e impactos ambientais; 

9.2 Anexo II – Levantamento de Aspectos e Impactos 
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Anexo I – Exemplos de aspectos e impactos ambientais 

CATEGORIA  ASPECTO IMPACTO

Emissão de material particulado

Emissão de gases de combustão (SOX, NOX, CO, CO2)

Emissão de fumaça

Emissão de fumos metálicos

Emissão de Vapores Orgânicos

Vazamento de gás natural

Consumo de energia elétrica

Consumo de água

Consumo de Papel

Consumo de combustíveis fósseis

Consumo de matéria-prima

Consumo de recursos florestais nativos (ex.:madeira, carvão

vegetal)

Consumo de óleo lubrificante Danos ao Meio Ambiente

Geração de resíduos - Papel ( Jornais, revistas, rascunhos,

aparas de papel

Geração de resíduos - Papelão

Geração de resíduos - Plásticos (Tubos de PEAD, sacos,

sacolas, garrafas plásticas, acrilico e etc)

Geração de resíduos - Orgânicos

Geração de resíduos - Vidros

Geração de resíduos - Isopor

Geração de resíduos - Madeira

Geração de resíduos - Cartucho de impressora

Geração de resíduos - Sucata de equipamentos de informática

( Desktop, monitor, teclado, notebook e etc)

Geração de resíduos - Sucata de Equipamentos elétricos /

eletrônicos (Nobreak, celular e etc)

Geração de resíduos - Pilhas e Baterias

Geração de resíduos - Lâmpadas

Geração de resíduos - EPI’s (equipamento de proteção

individual) usado

Geração de resíduos - Metais ferrosos e não ferrosos

(Válvulas, Kit Reparo, Mola, Oring, bobinas, tubos, EMRP,

Elemento filtrante,   )

Geração de resíduos - Borracha (Pneu)

Geração de resíduos - Lixo doméstico, varrição

Geração de resíduos - Lodo da ETE (Estação de Tratamento

de Efluentes)

Geração de resíduos - Lodo da fossa

Geração de resíduos (Contaminados) - Estopa, panos, lixas,

disco de corte e etc. 

Geração de resíduos - Materiais contaminados com óleo (

Cavaco

Geração de resíduos - Borra de tinta

Geração de resíduos - Resíduos de incêndio

Emissões 

Atmosféricas 

Recursos Naturais

                          PLANILHA DE LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

Contaminação do Ar / Poluição do Ar / Risco à biota 

(Conjunto de seres vivos de um ecossistema)

Esgotamento de recursos naturais

Contaminação do Solo / Poluição do Solo / Ocupação 

de aterros / Risco à biota (Conjunto de seres vivos de 

um ecossistema)

Resíduos Sólidos (RS)
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Geração de resíduos - Produtos químicos ( Tintas, Solventes, 

Thinner, Odorante e etc)

Geração de resíduos - Óleo lubrificante

Geração de Efluentes - Betonita

Geração de Efluentes - Teste Hidrostático

Geração de Efluente - Banheiro Químico

Geração de Efluentes - ETE

Ondas sonoras

Vibrações

Raios – X

Vazamento de odorante

Incêndio Alteração da qualidade do ar

Explosão

Incêndio Seguido de Explosão

Incêndio Florestal

Rompimento de Rede de Esgoto
Alteração da qualidade da água/ Dano ao meio

ambiente

Rompimento de Tubulação de Água
Assoreamento/ Redução/ Esgotamento de Recursos

Naturais

Recursos Hidricos 

Dano Ambiental

Alteração da qualidade da água/  Assoreamento de 

cursos d’água/ Redução da disponibilidade Hidríca 

Incômodo/ Desconforto

Riscos (RI)

Resíduos Líquidos 

(RL)

Contaminação do Solo / Poluição do Solo / Ocupação 

de aterros / Risco à biota (Conjunto de seres vivos de 

um ecossistema)

Ruídos/ 

Vibrações/Radiações/ 

Odor

 

 

Anexo II – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais 

 

Fonte: (Sistema LAIA) 

 


