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Levantamento de Aspectos e Impactos ambientais 
 
 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, REFEITORIO, AMBULATÓRIO E VESTIÁRIOS 

TAREFA ASPECTO IMPACTO 

Rotinas Administrativas (informática, treinamentos, 
serviços de escritório) 

Consumo de material de escritório 
Esgotamento e/ou redução das fontes naturais de matéria 
prima 

Consumo de Água 
Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Consumo de energia elétrica 
Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Geração de Resíduo Sólidos  Classe II A e IIB Alteração da qualidade do solo e da água 

Geração de Resíduos Classe I (pilha, bateria, tonner, cartuchos 
de impressora, lâmpadas) 

Alteração da qualidade do solo e da água 

Consumo de Combustível e óleo lubrificante Esgotamento e/ou redução das reservas de petróleo 

Incêndio (consumo de recursos naturais, emissão de CO - CO² e 
fumaça; Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes 

Alteração da qualidade do ar, solo e água 

Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Geração de efluente 

Derrame / Vazamento (geração de efluente orgânico e oleoso, 
Resíduos Sólidos Classe I - Material Absorvente Contaminados e 
Solo Contaminado) 

Alteração da qualidade do solo e da água 

Copa, Limpeza e Manutenção dos canteiros 

Consumo de energia elétrica 
Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Consumo de Água 
Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Geração de Efluente Alteração da qualidade da água 

Geração de Resíduo Sólidos                            Classe II A e IIB Alteração da qualidade do solo e da água 

Incêndio (consumo de recursos naturais, emissão de CO - CO² e 
fumaça; Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes 

Alteração da qualidade do ar, solo e água 

Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Geração de efluente 

Circulação de veículos, transporte de pessoas 

Consumo de Combustível e óleo lubrificante Esgotamento e/ou redução das reservas de petróleo 

Geração de Ruído Incômodo à Comunidade 

Geração de Poeira Alteração da qualidade do Ar 

Emissão de CO - CO²  fumaça  Alteração da qualidade do Ar 

Geração de Pneus Alteração da qualidade do solo 

Geração de Resíduos Classe I (estopas contaminadas, óleo 
lubrificantes) 

Alteração da qualidade do solo e da água 

Higienização das Caixas d'água Geração de Efluente Alteração da qualidade da água 

Dedetização e Desratização do canteiro Geração de Resíduos Classe I  Alteração da qualidade do solo e da água 

Ambulatório médico (recepção; atendimento médico; 
serviço de enfermagem; descarte de resíduos de 
saúde; limpeza; higienização e desinfecção) 

Consumo de energia elétrica 
Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Consumo de Água 
Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Geração de Efluente Alteração da qualidade da água 

Geração de Resíduo Sólidos                            Classe II A e IIB Alteração da qualidade do solo e da água 

Geração de Resíouos de Saúde (luvas, frascos e embalagens de 
remédios, seringas, agulhas, gase, algodão, esparadrapo; 
roupas, lençois e fronhas  contaminadas e outros) 

Alteração da qualidade do solo e da água 

Vestiários / Banheiros 

Consumo de energia elétrica 
Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Consumo de Água 
Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Geração de Resíduo Sólidos                            Classe II A  Alteração da qualidade do solo e da água 

Refeitório 

Consumo de energia elétrica 
Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Consumo de Água 
Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Geração de Efluente Alteração da qualidade da água 

Geração de Efluente (limpeza de caixa de gordura) Alteração da qualidade do solo e da água 

Geração de Resíduo Sólidos  Classe II A e IIB Alteração da qualidade do solo e da água 

Incêndio (consumo de recursos naturais, emissão de CO - CO² e 
fumaça; Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes 

Alteração da qualidade do ar, solo e água 

Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Geração de efluente 

Área de Vivência 
Consumo de energia elétrica 

Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Geração de Resíduo Sólidos                            Classe II A e IIB Alteração da qualidade do solo e da água 
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Utilização de gerador (vestiários, refeitório) 

Consumo de Combustível e óleo lubrificante Esgotamento e/ou redução das reservas de petróleo 

Geração de Ruído Incômodo à Comunidade 

Emissão de CO - CO²  fumaça  Alteração da qualidade do Ar 

Derrame / Vazamento (geração de efluente orgânico e oleoso, 
Resíduos Sólidos Classe I - Material Absorvente Contaminados e 
Solo Contaminado) 

Alteração da qualidade do solo e da água 

 

 

MONTAGEM ELETROMECÂNICA 
TAREFA ASPECTO IMPACTO 

Montagem Industrial (soldagem, corte, 
esmerilhamento, desbaste,  instalação de proteções, 
instalação de iluminação suplementar,instalações 

elétricas) 

Consumo de matéria prima e acessórios (eletrodo, discos, 
rebolos, lonas, cintas metálicas, escovas, parafusos, chapas de 
aço, gases solda ) 

Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Consumo de Água 
Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Consumo de energia elétrica 
Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Geração de Ruído Incômodo à Comunidade 

Emissão de gases de fumos metálicos Alteração da qualidade do ar 

Geração de Resíduos Classe I Alteração da qualidade do solo e da água 

Geração de Resíduo Sólidos  Classe  IIB Alteração da qualidade do solo e da água 

Incêndio (consumo de recursos naturais, emissão de CO - CO² e 
fumaça; Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes 

Alteração da qualidade do ar, solo e água 

Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Geração de efluente 

Derrame / Vazamento (geração de efluente orgânico e oleoso, 
Resíduos Sólidos Classe I - Material Absorvente Contaminados e 
Solo Contaminado) 

Alteração da qualidade do solo e da água 

Movimentação de cargas 

Consumo de Combustível e óleo lubrificante Esgotamento e/ou redução das reservas de petróleo 

Geração de Ruído Incômodo à Comunidade 

Emissão de CO - CO²  fumaça  Alteração da qualidade do Ar 

Derrame / Vazamento (geração de efluente orgânico e oleoso, 
Resíduos Sólidos Classe I - Material Absorvente Contaminados e 
Solo Contaminado) 

Alteração da qualidade do solo e da água 

Montagem e Desmontagem de Andaimes 

Geração de Resíduos Classe I Alteração da qualidade do solo e da água 

Geração de Resíduo Sólidos                            Classe II A e IIB Alteração da qualidade do solo e da água 

Derrame / Vazamento (geração de efluente orgânico e oleoso, 
Resíduos Sólidos Classe I - Material Absorvente Contaminados e 
Solo Contaminado) 

Alteração da qualidade do solo e da água 

 
PRODUTOS QUÍMICOS 

TAREFA ASPECTO IMPACTO 

Armazenamento e Manuseio de Produtos Químicos 
e Inflamáveis 

Emissão de VOC's Alteração da qualidade do Ar 

Incêndio (consumo de recursos naturais, emissão de CO - CO² e 
fumaça; Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes 

Alteração da qualidade do ar, solo e água 

Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Geração de efluente 

Derrame / Vazamento (geração de efluente orgânico e oleoso, 
Resíduos Sólidos Classe I - Material Absorvente Contaminados e 
Solo Contaminado) 

Alteração da qualidade do solo e da água 

Armazenamento de cilindro de gases 

Vazamento de gases Alteração da qualidade do Ar 

Incêndio (consumo de recursos naturais, emissão de CO - CO² e 
fumaça; Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes 

Alteração da qualidade do ar, solo e água 

Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Geração de efluente 

 
ALMOXARIFADOS 

TAREFA ASPECTO IMPACTO 

Recebimento e Armazenamento de Materiais e 
Equipamentos 

Consumo de energia elétrica 
Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Geração de resíduos Classe I (lâmpadas, epi contaminado, 
embalagens contaminadas) 

Alteração da qualidade do solo e da água 

Geração de Resíduo Sólidos   Classe II A e IIB Alteração da qualidade do solo e da água 

Derrame / Vazamento (geração de efluente orgânico e oleoso, 
Resíduos Sólidos Classe I - Material Absorvente Contaminados e 
Solo Contaminado) 

Alteração da qualidade do solo e da água 

Incêndio (consumo de recursos naturais, emissão de CO - CO² e 
fumaça; Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes 

Alteração da qualidade do ar, solo e água 

Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Geração de efluente 
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Carga e Descarga de Materiais e Equipamentos 

Consumo de Combustível e óleo lubrificante Esgotamento e/ou redução das reservas de petróleo 

Geração de Ruído Incômodo à Comunidade 

Emissão de CO - CO²  fumaça  Alteração da qualidade do Ar 

Derrame / Vazamento (geração de efluente orgânico e oleoso, 
Resíduos Sólidos Classe I - Material Absorvente Contaminados e 
Solo Contaminado) 

Alteração da qualidade do solo e da água 

Banheiro 

Consumo de energia elétrica 
Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Consumo de Água 
Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Geração de Resíduo Sólidos  Classe II A  Alteração da qualidade do solo e da água 

Rotinas Administrativas    (serviços de escritório) 

Consumo de material de escritório 
Esgotamento e/ou redução das fontes naturais de matéria 
prima 

Consumo de energia elétrica 
Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Geração de Resíduo Sólidos Classe II A e IIB Alteração da qualidade do solo e da água 

Geração de Resíduos Classe I (pilha, bateria, tonner, cartuchos 
de impressora, lâmpadas) 

Alteração da qualidade do solo e da água 

Incêndio (consumo de recursos naturais, emissão de CO - CO² e 
fumaça; Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes 

Alteração da qualidade do ar, solo e água 

Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Geração de efluente 

Derrame / Vazamento (geração de efluente orgânico e oleoso, 
Resíduos Sólidos Classe I - Material Absorvente Contaminados e 
Solo Contaminado) 

Alteração da qualidade do solo e da água 

Utilização de gerador 

Consumo de Combustível e óleo lubrificante Esgotamento e/ou redução das reservas de petróleo 

Geração de Ruído Incômodo à Comunidade 

Emissão de CO - CO²  fumaça  Alteração da qualidade do Ar 

Derrame / Vazamento (geração de efluente orgânico e oleoso, 
Resíduos Sólidos Classe I - Material Absorvente Contaminados e 
Solo Contaminado) 

Alteração da qualidade do solo e da água 

 
PINTURA 

TAREFA ASPECTO IMPACTO 

Preparação do Material 

Geração de resíduos Classe I  (estopas, epi contaminado, 
embalagens contaminadas) 

Alteração da qualidade do solo e da água 

Geração de Efluente (lavagem pincéis) Alteração da qualidade da água 

Emissão de compostos orgâncios voláteis Alteração da qualidade do ar 

Pintura (pistola, pincel e rolo) 

Geração de resíduos Classe I  (estopas, epi contaminado, 
embalagens contaminadas) 

Alteração da qualidade do solo e da água 

Geração de Resíduo Sólidos  Classe  IIB Alteração da qualidade do solo e da água 

Emissão de compostos orgânicos voláteis Alteração da qualidade do ar 

Geração de Ruído Incômodo à Comunidade 

Derrame / Vazamento (geração de efluente orgânico e oleoso, 
Resíduos Sólidos Classe I - Material Absorvente Contaminados e 
Solo Contaminado) 

Alteração da qualidade do solo e da água 

Incêndio (consumo de recursos naturais, emissão de CO - CO² e 
fumaça; Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes 

Alteração da qualidade do ar, solo e água 

Esgotamento e/ou redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Geração de efluente 

 
 
 


