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O Programa Atuação Responsável®, marca registrada da Associação Brasileira da Indústria 
Química – Abiquim, é uma iniciativa que tem por objetivo demonstrar o comprometimento 
voluntário da indústria química brasileira e mundial com a melhoria contínua de seu 
desempenho em saúde, segurança e preservação do meio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É proibida a reprodução total ou parcial deste documento por quaisquer  
meios sem autorização prévia da Abiquim. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 
 

Este documento foi elaborado para apoiar as empresas na interpretação dos 
 

elementos e requisitos do Sistema de Gestão do Programa Atuação Responsável®, 
 

fornecendo subsídios, recomendações e boas práticas que podem ser adotadas 
 

para a demonstração de conformidade com o sistema. Tem também por objetivo 
 

auxiliar as empresas e os organismos certificadores na captação de evidências  
 

durante a realização de auditorias, além de incluir informações que demonstram a  

compatibilização dos requisitos os Sistema de Gestão do AR com os das normas ABNT  

NBR 14001:2015, OHSAS 18001:2007 e com o RC 14000. 

 

 

 
 
 

São Paulo, 16 de junho de 2017. 
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1. Introdução 

 
 

 
A implantação do Sistema de Gestão do Programa Atuação Responsável® proverá as 
empresas de uma ferramenta que as permitirá desenvolver de maneira simples, objetiva e 
efetiva os temas relacionados à saúde, à segurança e ao meio ambiente, levando em 
consideração seus processos, produtos, instalações e serviços. 
 
O comprometimento da direção da empresa é o ponto inicial do processo, para assegurar os 
recursos e diretrizes necessárias e demonstrar para toda a organização os objetivos que devem 
ser atingidos.  
 
Na figura 1, a seguir, é apresentada a sequência de etapas para a implantação do Sistema de 
Gestão do Programa Atuação Responsável®. 

 
 

Figura 1: Etapas para implantação do Sistema de Gestão do AR 

 
 
Neste documento constam também exemplos de evidências de conformidade (ECs), para 
auxiliar a realização das auditorias do Sistema de Gestão do Programa Atuação Responsável®. 
 
A auditoria tem como objetivo avaliar o sistema de gestão das empresas e a melhoria contínua 
de seu desempenho por meio de indicadores relacionados à saúde, à segurança e ao meio 
ambiente, inerentes aos processos, produtos, instalações e serviços avaliados, utilizando como 
referência os requisitos do Sistema de Gestão do Programa Atuação Responsável®. 
 
As informações sobre os critérios para execução e qualificação dos auditores estão descritas 
no documento Critérios de Auditoria - Sistema de Gestão do Programa Atuação 
Responsável®. 
 
 

 
 

 
 
 

•Entendimento 
dos Requisitos 
do Sistema de 
Gestão do AR 

•Identificação 
dos 
programas  
já praticados 
pela 
empresa

•Identificação 
dos gaps 
entre os 
requisitos do 
AR e 
programas 
existentes

•Definição de um 
plano de ações 
para atendimento 
aos requisitos 
com prazos e 
responsabilidades

•Execução 
das 
melhorias 
requeridas

•Reavaliação do 
Sistema de 
Gestão 
implementado
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2. Avaliação inicial 

 
 

A realização de uma avaliação inicial do sistema existente em comparação com o Sistema de 
Gestão do Programa Atuação Responsável® auxilia na identificação do estágio real de 
atendimento ao programa e na identificação da existência de gaps. A elaboração, na 
sequência, de um cronograma determinando ações, prioridades, prazos e responsáveis 
fundamentará a estratégia que a empresa irá seguir para a adequação dos elementos e 
requisitos auditados e permitirá uma alocação adequada de recursos, por meio do 
levantamento de custos, investimentos estimados, custos de prevenção e custo total. 
 
A seguir, são sugeridos critérios para avaliação. Os requisitos numerados de 4.1 a 4.10 
encontram-se definidos no item 4 deste documento, “Interpretação dos requisitos e exemplos 
de evidências de conformidade (ECs)”. São indispensáveis aqueles apresentados em azul. Os 
requisitos em vermelho são classificados como complementares. 
 
 
 

AVALIAÇÃO INICIAL 

 

Avaliação inicial:  
O requisito é atendido? 

 Sim 

 
 Parcialmente 

 Não 

NA Não aplicável 

 

Para atendê-lo, é necessário: 

A - Medida organizacional  

B - Despesa (previsão orçamentária)  

C - Ativo (plano de investimento)  

M - Melhoria contínua (é atendido, mas necessita melhoria) 
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Atendimento  
ao requisito 

Sim Parcial Não NA 

4.1.  Liderança 

4.1.1.  Abiquim 
    

4.1.2.  Política 
    

4.1.3.  Ética 
    

4.2.  Impactos e riscos  

4.2.1.  Identificação 
    

4.3.  Requisitos legais e outros  

4.3.1.  Conformidade 
    

4.4.  Indicadores  

4.4.1.  Objetivos e metas 
    

4.4.2.  Desempenho 
    

4.5.  Gerenciamento  

4.5.1.  Controles operacionais 
    

4.5.2.  Manutenção 
    

4.5.3.  Mudanças 
    

4.5.4.  Programas 
    

4.5.5.  Aquisição 
    

4.5.6.  Comercialização 
    

4.5.7.  Emergências 
    

4.5.8.  Crises 
    

4.5.9.  Monitoramento 
    

4.6.  Comunicação 

4.6.1.  Partes interessadas     

4.6.2.  Canais     

4.6.3.  Demandas     

4.6.4.  Efetividade     

4.7.  Pessoas 

4.7.1.  Funções      
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4.7.2.  Capacitação     

4.7.3.  Comportamento     

4.7.4.  Desempenho     

4.8.  Auditorias 

4.8.1.  Procedimento     

4.9.  Incidentes e não conformidades 

4.9.1.  Acidentes e incidentes     

4.9.2.  Não conformidades     

4.10.  Análise do Sistema de Gestão 

4.10.1.  Procedimento     

 
 
 
Importante:  
 

▪ Identifique pontos de apoio e de resistência, barreiras, desvios e distorções. 
▪ Utilize o aprendizado de processos vitoriosos implantados e de iniciativas anteriores 

bem-sucedidas. 
 

 
PLANO DE AÇÕES 

 

Requisitos Ação Prazo Responsável Aprovação Controle 

4.1.  Liderança 

4.1.1.  Abiquim 
    

 

4.1.2.  Política 
    

 

4.1.3.  Ética 
    

 

4.2.  Impactos e riscos 

4.2.1.  Identificação 
    

 

4.3.  Requisitos legais e outros 

4.3.1.  Conformidade 
    

 

4.4.  Indicadores 

4.4.1.  Objetivos e metas 
    

 

4.4.2.  Desempenho 
    

 

4.5.  Gerenciamento 

4.5.1.  Controles operacionais 
    

 

4.5.2.  Manutenção 
    

 

4.5.3.  Mudanças 
    

 

4.5.4.  Programas 
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4.5.5.  Aquisição 
    

 

4.5.6.  Comercialização 
    

 

4.5.7.  Emergências 
    

 

4.5.8.  Crises 
    

 

4.5.9.  Monitoramento 
    

 

4.6.  Comunicação 

4.6.1.  Partes interessadas      

4.6.2.  Canais      

4.6.3.  Demandas      

4.6.4.  Efetividade      

4.7.  Pessoas 

4.7.1.  Funções       

4.7.2.  Capacitação      

4.7.3.  Comportamento      

4.7.4.  Desempenho      

4.8.  Auditorias 

4.8.1.  Procedimento      

4.9.  Incidentes e não conformidades 

4.9.1.  Acidentes e incidentes      

4.9.2.  Não conformidades      

4.10.  Análise do Sistema de Gestão 

4.10.1.  Procedimento      

 
 
3. Elementos e requisitos  
 
As auditorias do AR podem ser feitas em conjunto com as auditorias das normas ISO 14001 e 
OHSAS 18001, tendo em mente que o escopo do AR é abrangente e se refere às questões de 
saúde, segurança e meio ambiente dos processos, produtos, instalações e serviços da empresa 
e de sua cadeia de valor.  
 
A relação entre os requisitos do Sistema de Gestão do AR e das normas certificáveis é 
detalhada no Anexo A deste documento. 
 
O Sistema de Gestão do Programa Atuação Responsável® estabelece requisitos que são 
classificados como indispensáveis e complementares. Os primeiros são considerados 
absolutamente necessários e devem ser auditados, a menos que a empresa justifique a sua 
inaplicabilidade. Os requisitos complementares não são obrigatórios, mas levam a uma melhor 
estruturação do sistema. 
  
Respeitadas a estrutura e a cultura da empresa, os elementos e requisitos do Sistema de 
Gestão do  Atuação Responsável devem ser alinhados ao sistema de gestão existente, uma vez 
assegurado o entendimento adequado desses requisitos. 
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Nos itens a seguir, os elementos e requisitos indispensáveis têm seus títulos em azul, enquanto 
os complementares são titulados em vermelho. A interpretação dos requisitos é apresentada 
em quadros com fundo azul. Exemplos de evidências de conformidade (ECs) são apresentados 
em itálico, nos quadros com fundo verde. É importante lembrar, ainda, que as ECs foram 
listadas para auxiliar os auditores em suas constatações durante os processos de auditoria, 
mas não devem ser restritas aos exemplos citados neste documento. 
 

4. Interpretação dos requisitos e exemplos de evidências de 
conformidade (ECs) 

 

4.1. Liderança e compromisso 
 
4.1.1.  Documentação de comprometimento e de adesão ao Programa Atuação 
Responsável® (Indispensável) 
 
A empresa deve apresentar os documentos abaixo assinados pelo principal executivo e 
comprovar que foram enviados à Abiquim. 

 
a) Declaração de Comprometimento com as ações de apoio ao Programa Atuação 

Responsável® 
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b) Termo de Adesão aos princípios éticos do Programa Atuação Responsável® 
 
 

 

 
 

 
 
 
c) Nomeação do Coordenador do Programa Atuação Responsável® na empresa 

 

 
 

 

Interpretação do requisito 
 
A empresa deve manter em arquivo estes documentos, assinados pelo principal 
executivo, com o comprovante de envio à Abiquim. Como parte integrante da 
valorização do Programa AR na empresa, recomenda-se que os Termos de Adesão e a 
Declaração de Comprometimento sejam mantidos em local visível para os públicos 
interno e externo. 
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O executivo deve também:  

 
▪ Demonstrar sua liderança e o seu compromisso com o Programa e questões 

relacionadas (saúde, segurança e meio ambiente). 
▪ Valorizar o Programa e estimular o engajamento das pessoas. 

 
 

 
 

Finalmente, cabe ao executivo: 
 

▪ Promover, na cadeia de valor, a disseminação do Programa Atuação Responsável® e 
dos temas relacionados à saúde, à segurança e ao meio ambiente.  

 

Evidências de conformidade (ECs) 
 

▪ Documentos assinados pela Abiquim e pelo principal executivo da empresa. 
▪ Documentos divulgados aos funcionários (mural, comunicação interna etc.). 

EC: 

ECs 
 
A conformidade com estes dois requisitos deve ser evidenciada por meio das seguintes 
ações: 
 
▪ No planejamento estratégico da empresa, definição de objetivos e metas 

contemplando os temas em questão. 
▪ Abordagem em reuniões.  
▪ Acompanhamento de indicadores. 
▪ Aprovação de investimentos. 
▪ Realização de treinamentos. 
▪ Avaliações de desempenho. 
▪ Promoção de eventos internos associados aos temas. 
▪ Acompanhamento das ações de manutenção e avaliação de desempenho do 

Programa quando da realização da análise crítica. 
▪ Participação da empresa nos Núcleos de Multiplicação e/ou Comissões 

Temáticas da Abiquim. 
▪ Comunicação interna, por parte da direção da empresa, de sua adesão ao 

Programa Atuação Responsável®. 
▪ Existência de materiais de divulgação do AR e apresentações sobre o tema. 
▪ Definição formal das atribuições do Coordenador do Programa AR, com relação 

à implantação do Programa. 
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Interpretação do requisito 
 
É necessário identificar, dentro da cadeia de valor, as partes interessadas que podem 
ser levadas a considerar os temas do Programa AR no escopo de suas atividades, e 
também as ações que devem ser desenvolvidas para o atendimento ao Programa: 
 
Fornecedores: considerar, na qualificação e na avaliação de desempenho, os temas 
relativos à saúde, à segurança e ao meio ambiente (SSMA) e estimular a adoção de 
práticas responsáveis por meio de premiações e reconhecimento.  
 
Comunidade: estabelecer uma estratégia de aproximação com a comunidade e criar 
um canal de comunicação para a abordagem de temas relevantes. Realizar atividades 
que valorizem o conhecimento sobre os temas de SSMA, como palestras em escolas e 
associações de bairro e a adoção do programa Portas Abertas. Constituir o Conselho 
Comunitário Consultivo (para maiores informações, consulte a página da Comissão de 
Diálogo com a Comunidade no site da Abiquim). 
 

(Continua na próxima página) 

 

Interpretação do requisito 
(Continuação) 
 
Órgãos governamentais: estabelecer um canal de comunicação com órgãos ambientais, 
Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, entre outras entidades de interesse, disseminando o 
programa por meio de temas comuns. 
 
Clientes: divulgar o programa e considerar a capacidade do cliente de gerenciar as 
questões de SSMA relacionadas ao produto, tais como armazenamento e manuseio 
seguro, disposição adequada das embalagens usadas, descarte de resíduos etc. 
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ECs 
 

▪ Atas de reunião de análise crítica, análises da alta administração e do 
coordenador do AR e outras evidências da forma como a empresa identifica as 
partes interessadas.   

▪ Inclusão dos temas relacionados ao AR nos critérios de qualificação e avaliação de 
desempenho de fornecedores (e do próprio AR, caso o fornecedor seja uma 
indústria química). 

▪ Premiações e estímulos para fornecedores que atingirem metas de desempenho 
em SSMA. 

• Certificação SASSMAQ para transportadoras e estações de limpeza. 
▪ Participação nos CCCs e atas de reunião com o Conselho ou órgão equivalente em 

termos de representatividade. 
▪ Realização de programas de conscientização em SSMA e sobre o próprio AR junto 

à comunidade (abrangendo comunidades interna, externa e instalações vizinhas). 
▪ Realização de reuniões com órgãos públicos (ambiental, Corpo de Bombeiros, 

Defesa Civil) para tratar das questões de SSMA. 
▪ Inclusão da participação dos órgãos públicos nos simulados. 
▪ Divulgação do Programa AR em filmes de integração, cartões de visita, intranet, 

internet e em treinamentos e apresentações para clientes. 
▪ Realização de visitas técnicas, com emissão de relatórios que analisem a 

capacidade do cliente de manusear e armazenar os produtos químicos. 
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4.1.2.  Estabelecimento de uma política para a organização (Complementar)  
 
Para o Programa, este requisito é complementar, porém é obrigatório para os processos de 
certificação relacionados à saúde, à segurança e ao meio ambiente. 
 
Se a empresa considerar este requisito aplicável, será necessário auditar:  
 

▪ Como a política é documentada, implementada, mantida, revisada e comunicada.  
▪ Como a política menciona as questões relacionadas com saúde, segurança e meio 

ambiente e o compromisso com o Programa Atuação Responsável®. 
 
 

 
 

 
 

4.1.3.  Criação de um documento para nortear a ética da organização (Complementar)  
 

Se a empresa considerar este requisito aplicável, será necessário auditar: 
 

▪ Como o documento que norteia a ética da organização foi implementado, mantido, 
revisado e comunicado.  

▪ Como o documento menciona a valorização do Programa Atuação Responsável® e os 
temas relacionados com saúde, segurança e meio ambiente. 

 

 

Interpretação do requisito 
 
Nas políticas da organização, os temas de SSMA e o compromisso com o AR devem 
estar explícitos. Essas políticas devem ser documentadas, divulgadas para o público 
interno e disponibilizadas para o público externo. 
 

 

ECs 
 

▪ Menção ao compromisso com o Programa AR, caso a política já exista. 
▪ Disseminação da política para os funcionários e para o público externo (via 

intranet, internet, quadros de aviso, integração entre funcionários e visitantes 
etc.). 

▪ Avaliação do entendimento da política e dos princípios do AR pelos 
colaboradores de vários níveis e áreas. Eles devem conseguir explicar com suas 
próprias palavras, de forma alinhada e coerente. 
 

Interpretação do requisito 
 
No código de ética da organização, os temas de SSMA e o compromisso com o AR 
devem estar explícitos. O código deve ser documentado, divulgado para o público 
interno e disponibilizado para o público externo. 
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4.2. Identificação dos aspectos e perigos e avaliação dos impactos e riscos 
 
4.2.1.  Estabelecimento, implementação, manutenção e acompanhamento de 
procedimentos de identificação dos aspectos e perigos, para avaliação dos impactos e riscos 
inerentes às atividades da empresa e para a determinação dos respectivos controles 
(Indispensável) 
 
 

 
 
É necessário avaliar: 
 

ECs 
 

▪ Valorização do Programa AR, caso o código de ética exista. 
▪ Disseminação do código para os funcionários e para o público externo (via 

intranet, internet, quadros de aviso, integração entre funcionários e visitantes 
etc.). 
 

Interpretação do requisito 
 
Gerenciamento de riscos: é a formulação e implantação de medidas e procedimentos 
técnicos e administrativos que têm por finalidade prevenir, controlar ou reduzir os 
riscos existentes em uma instalação industrial para manter sua operação dentro de 
parâmetros de segurança aceitáveis. 
 
Seu escopo deve abranger:  
 

▪ Informações de segurança do processo. 
▪ Revisão dos riscos do processo. 
▪ Gerenciamento das modificações. 
▪ Manutenção e garantia dos sistemas críticos. 
▪ Gerenciamento, ao longo do ciclo de vida, dos aspectos de saúde, de 

segurança e de meio ambiente dos produtos fabricados e comercializados. 
▪ Gerenciamento dos aspectos de saúde, de segurança e de meio ambiente nas 

etapas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. 
▪ Procedimentos operacionais. 
▪ Capacitação de recursos humanos. 
▪ Investigação de acidentes. 
▪ Plano de Atendimento a Emergências (PAE).  
▪ Auditorias. 
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a) Como a empresa identifica os perigos e avalia os riscos à saúde e à segurança das 
pessoas, com destaque para aqueles relacionados às doenças ocupacionais e aos 
acidentes do trabalho  

 
 
 

 
 
 
O gerenciamento de riscos deve contemplar uma metodologia para a determinação dos 
perigos e aspectos. 

 
 

Interpretação do requisito 
 
Perigo: fonte ou situação com potencial de provocar lesões, doenças, danos à 
propriedade, danos ao meio ambiente, ao local de trabalho ou uma combinação 
destes. Um perigo pode ser qualquer coisa potencialmente causadora de danos — 
materiais, equipamentos, métodos ou práticas de trabalho. 
 
Risco: é a combinação da frequência (ou probabilidade) e das consequências da 
ocorrência de uma situação de perigo específica. Um risco é a possibilidade, elevada 
ou reduzida, de alguém sofrer danos provocados pelo perigo. 
 
Avaliação de riscos: é o processo que mede os riscos à segurança e à saúde dos 
trabalhadores, decorrentes de perigos no local de trabalho. É uma análise sistemática 
de todos os aspectos relacionados ao trabalho, que identifica o que é susceptível de 
causar lesões ou danos, a possibilidade de os perigos serem eliminados e, se tal não for 
o caso, quais medidas de prevenção ou proteção existem, ou deveriam existir, para 
controlar os riscos. 
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b) Como a empresa identifica os aspectos e avalia os impactos ambientais (no ar, água e 
solo) 
 

 
 
 

ECs 
 

▪ Existência de um procedimento e/ou metodologia consistente para a avaliação 
dos perigos e riscos associados às atividades da empresa e que podem afetar a 
saúde ou a segurança do trabalhador, dos prestadores de serviço internos ou 
da comunidade, se aplicável. 

▪ Verificação da consistência dos perigos e riscos identificados com as atividades 
desenvolvidas pela empresa. Para isso, é preciso obter informações sobre o 
escopo de atuação da empresa: atividades de recebimento de matérias-primas, 
produção, laboratórios, manutenção, expedição de produtos etc. 

▪ Observar se a análise dos perigos e riscos contempla as operações rotineiras e 
as não rotineiras, além dos perigos de origem externa que podem afetar 
adversamente a segurança e a saúde das pessoas no local de trabalho, e dos 
perigos criados nas vizinhanças do local de trabalho por aspectos relacionados 
às atividades sob controle da organização. 

▪ Verificar se as medidas de controle foram implantadas e tiveram sua 
efetividade comprovada. 
 

Interpretação do requisito 
 
Aspectos: elementos das atividades, produtos ou serviços que podem interagir com o 
meio ambiente. 
 
Impacto: qualquer modificação (adversa ou benéfica) no meio ambiente que resulte, 
no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organização. 
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c)  Como a empresa utiliza as técnicas de análise de riscos para identificar os riscos 
tecnológicos inerentes aos processos e às instalações (relacionados à segurança de processo) 
 

 
 
 

ECs 
 

▪ Existência de procedimentos para identificar os aspectos ambientais das 
atividades, produtos ou serviços que podem ser controlados ou influenciados 
pela organização, a fim de determinar aqueles que têm ou podem vir a ter 
impactos significativos sobre o meio ambiente. 

▪ Verificação da consistência dos aspectos e impactos identificados com as 
atividades desenvolvidas pela empresa. Para isso, é preciso obter informações 
sobre o escopo de atuação da empresa: atividades de recebimento de 
matérias-primas, produção, laboratórios, manutenção, expedição de produtos 
etc. 

▪ Observar se a análise dos aspectos e impactos contempla as operações 
normais e as emergenciais. 

▪ Verificar se as medidas de controle foram implantadas e tiveram sua 
efetividade comprovada. 
 

Interpretação do requisito 
 
Nesta etapa são explorados os riscos inerentes e relacionados à operação da planta 
industrial, além das práticas e procedimentos existentes. Há diversas metodologias e 
técnicas, que podem ser caracterizadas como qualitativas ou quantitativas. 
 
Metodologias e técnicas de análise de risco podem ser consultadas em bibliografias 
especializadas; dentre elas, a norma ABNT NBR ISO/IEC 31010:2012. A seguir, são 
citados alguns exemplos. 
 

(Continua na próxima página) 
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Interpretação do requisito 
(Continuação) 
 
Análise Preliminar de Perigos (APP): permite inicialmente identificar e analisar de 
forma abrangente os potenciais de riscos que podem estar presentes na instalação 
analisada. A técnica aplicada possui um formato padrão tabular, no qual, para cada 
perigo identificado, são levantadas suas possíveis causas, efeitos potenciais e medidas 
básicas de controle para cada caso, sejam elas preventivas, corretivas, já existentes ou 
projetadas, ou a serem implantadas a partir do estudo efetuado. Os perigos 
identificados pela APP são avaliados com relação a sua frequência, grau de severidade 
e nível de suas consequências, levando-se em consideração os potenciais danos 
resultantes às pessoas, materiais (equipamentos e edificações) e à comunidade em 
geral. 
 
Análise de Modos de Falha e Efeitos (FMEA): técnica que permite analisar, qualitativa 
ou quantitativamente, as maneiras pelas quais um equipamento ou sistema podem 
falhar e os efeitos que daí podem advir, estimando as taxas de falha e propiciando o 
estabelecimento de alterações que visam à diminuição da probabilidade de falha, 
aumentando a confiabilidade do sistema. 
 
Análise de Operabilidade de Perigos (HazOp): permite identificar todos os desvios 
operacionais possíveis do processo e também todos os perigos e riscos associados a 
esses desvios. 
 
“What If” ou “O que aconteceria se...?”: técnica de identificação de perigos e análise 
de riscos por meio de um questionamento aberto baseado na pergunta ”o que 
aconteceria se...?”. 

ECs 
 

▪ Verificar as técnicas utilizadas com relação à consistência dos perigos e 
aspectos: existe um processo estruturado? 

▪ Observar se os riscos são analisados com a devida consideração de suas 
consequências e probabilidades. 

▪ Verificar se foram identificados fatores que mitigam as consequências do risco 
ou reduzem sua probabilidade. 

▪ Observar se são considerados os riscos relacionados a ações intencionais. 
▪ Verificar se para riscos de processo são adotadas ferramentas mais específicas e 

aprofundadas de identificação de risco, tais como What If, HazOp ou FMEA. 
 

(Continua na próxima página) 
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d) Como a empresa utiliza as técnicas de análise de consequências e vulnerabilidades para 
definir e estabelecer uma escala de criticidade dos cenários que envolvem incêndios, 
explosões e liberação acidental de produtos 

 
 

ECs 
(Continuação) 

 
▪ Verificar se há metodologias de avaliação quantitativa de riscos de processo 

(AQR), principalmente para cenários em que há possibilidade de consequências 
externas à instalação. 

▪ Verificar se há uma periodicidade especificada para a reavaliação dos riscos, de 
acordo com sua criticidade (por exemplo: a cada três anos para áreas de alto 
risco, e cinco para áreas de risco moderado). 

▪ Verificar se há uma avaliação dos riscos relacionados aos produtos. Checar se 
tais análises seguem uma metodologia estruturada e de que maneira os clientes 
e parceiros são envolvidos. 

▪ Avaliar como a empresa utiliza as técnicas de análise de riscos para identificar os 
riscos inerentes à pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos 

▪ Verificar se são realizadas análises estruturadas de riscos ligados à distribuição 
de produtos (por exemplo, uma “transportation risk analysis” – TRA) nos vários 
modos aplicáveis (terrestre, aéreo, ferroviário, marítimo). Checar como parceiros 
e operadores logísticos são envolvidos em tais análises. 

▪ Observar quais medidas de controle foram implantadas e se tiveram sua 
efetividade comprovada. 
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e) Como a empresa identifica propriedades e riscos das matérias-primas, resíduos e produtos 
intermediários, acabados e comercializados 
 

Interpretação do requisito 
 
Esta fase envolve a estimativa da probabilidade de ocorrência dos eventos e situações 
identificadas na etapa anterior. 
 
Cada um dos cenários definidos na fase de identificação deverá ser estudado com foco 
nas consequências que podem resultar desses eventos, avaliando-se também os 
impactos e danos passíveis de serem causados.  
 
Basicamente, a análise de consequências deve avaliar, a partir da estimativa da 
liberação de material/energia para o ambiente:  
 

▪ Os efeitos sobre a saúde e a segurança relacionados com os níveis de exposição 
projetados, especialmente no que se refere às concentrações atmosféricas. 

▪ Os impactos ambientais identificados. 
▪ A estimativa de perdas (danos materiais) e outros impactos econômicos. 

 

ECs 
 

▪ Observar se os cenários foram identificados e se existe um sistema para a 
definição de sua criticidade. 

▪ Verificar se os critérios foram definidos levando em conta os níveis de 
integridade requeridos para a segurança da instalação, além de requisitos 
legais, especificações etc. 
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f) Como a empresa identifica os riscos inerentes aos modais de transporte e distribuição 
(rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo, pluvial e por tubovias) além dos riscos relativos a 
terminais e armazenamentos externos 

 

 
 
 
 

Interpretação do requisito 
 
É necessário dispor de um banco de dados ou informações sobre os produtos, 
matérias-primas e insumos utilizados, atualizado e acessível aos usuários dessas 
informações. 
 
É necessário que a empresa identifique os perigos dos produtos que fabrica e 
comercializa, e como ela a partir dos perigos identifica os riscos à saúde, à segurança e 
ao meio ambiente desses produtos.  
 
 
 

ECs 
 

▪ Avaliar como a empresa identifica os perigos dos produtos que fabrica; 
▪ Avaliar a existência de procedimento e/ou metodologia consistente para 

avaliação dos perigos e riscos associados aos produtos acabados comercializados 
pela empresa; 

▪ Observar se a análise de riscos contempla todos os produtos comercializados pela 
empresa em todas as aplicações recomendadas; 

▪ Verificar se as medidas para mitigação dos riscos considerados intoleráveis, 
conforme os critérios estabelecidos pela organização, foram implantadas e 
tiveram sua efetividade comprovada; 

▪ Avaliar como a organização avalia, trata e comunica os riscos associados aos 
produtos, matérias-primas e insumos. 

▪ Observar se existe uma forma estruturada e acessível de garantir a atualização 
das informações. 

▪ Verificar se as informações disponíveis atendem aos requisitos legais pertinentes. 
 

Interpretação do requisito 
 
O gerenciamento de riscos no transporte envolve a identificação dos riscos a que os 
produtos estão expostos durante esse processo, levando-se em consideração a 
natureza do produto e do modal, e também a consequência e a frequência dos 
sinistros já acontecidos e dos que podem ocorrer no futuro. Em seguida, deve-se 
prever medidas de controle e reparações sociais, ambientais e financeiras dos danos. 
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g) Como a empresa estabelece níveis de aceitabilidade para os impactos e riscos 
identificados 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECs 
 

▪ Verificar se os modais utilizados estão identificados e se são próprios ou 
contratados. 

▪ Observar como os riscos envolvendo esses modais foram identificados e como 
são tratados e comunicados. 

▪ Verificar quais as medidas de controle foram implantadas e se tiveram sua 
efetividade comprovada. 

 

Interpretação do requisito 
 
A partir do estudo para o tratamento dos riscos, a empresa deve avaliar quais são 
aceitáveis para o seu negócio, considerando o tipo das medidas que precisam ser 
aplicadas e as consequências anteriormente avaliadas. 
 
Redução do risco: implementar proteções que reduzam o risco ao ativo por meio de 
controles. 
 
Retenção do risco (aceitação): não há implementação de controles caso o nível do 
risco esteja em conformidade com os critérios de aceitação. 
 
Impedimento do risco: implementar controle dos riscos considerados elevados ou não 
aceitáveis. 
 
Transferência do risco: é a decisão de compartilhar os riscos com outras entidades. A 
implementação do tratamento pode ser feita por meio de um seguro que cubra as 
consequências. 
 

(Continua na próxima página) 
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4.3. Requisitos legais e outros 
 
4.3.1.  Estabelecimento, implementação e manutenção de procedimentos de atendimento 
aos requisitos legais aplicáveis e a outros requisitos voluntários subscritos (Indispensável)  
 
É necessário verificar se a empresa garante o atendimento à legislação aplicável a seus 
colaboradores, produtos e atividades, com relação aos temas saúde, segurança e meio 
ambiente.  
 
  

Interpretação do requisito 
(Continuação) 
 
Uma matriz de potencial de risco, define a  aceitabilidade do mesmo e deve levar em 
conta a frequência e a severidade do risco, gerando uma gradação que demarque 
riscos baixos, médios, altos e extremos. A partir daí pode-se estabelecer a 
recomendações de medidas de SSMA. 
 
 
 

ECs 
 

▪ Verificar se existe uma forma estruturada e documentada de priorização dos 
riscos identificados. 

▪ Observar como os riscos considerados prioritários estão sendo gerenciados, 
quanto às medidas de controle e ações de contenção e mitigação. 

▪ Verificar se foram definidos quais riscos são toleráveis e como devem ser 
tratados os riscos inaceitáveis. 
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Deve ser avaliado, também, como a empresa: 
 

▪ Identifica, interpreta e define a legislação pertinente. 
▪ Implementa a legislação pertinente e avalia as consequências de seu não atendimento. 
▪ Monitora o atendimento à legislação. 

 

 
 
 

Interpretação do requisito 
 
 

A empresa deve garantir que suas operações e atividades sejam realizadas atendendo 
aos requisitos legais de saúde, segurança e meio ambiente, nos âmbitos federal, 
estadual e municipal. Para tanto, as etapas a seguir devem ser observadas:  
 

▪ Reconhecimento dos processos (sejam eles produtivos; laboratoriais; 
manutenção ou outros que envolvam os aspectos de saúde, segurança e meio 
ambiente). 

▪ Levantamento e análise da legislação ambiental e de segurança e saúde no 
trabalho (SST) aplicável aos processos. 

▪ Vinculação das normas legais ambientais e de SST devem estar claramente 
relacionadas aos aspectos/perigos e impactos/riscos decorrentes das 
atividades, produtos e serviços da empresa. 

 
O levantamento da legislação é uma atividade complexa e que exige o contínuo 
monitoramento de sua atualização. A responsabilidade pelo seu atendimento deve 
permear todos os níveis da organização. Essa atividade pode ser executada por uma 
equipe interna, através do monitoramento diário de publicações como o Diário Oficial 
da União, ou através da contratação de empresas especializadas.  
 
Recomenda-se que a atividade de levantamento tenha responsáveis definidos e que 
suas atribuições sejam formalizadas.  
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Cumpre avaliar se a empresa garante o atendimento a outros requisitos voluntários subscritos, 
relacionados à saúde, à segurança e ao meio ambiente. São itens a verificar: 
 

▪ Como a empresa identifica, interpreta e define os outros requisitos voluntários 
subscritos. 

▪ Como implementa os outros requisitos voluntários subscritos e avalia as 
consequências de seu não atendimento. 

▪ Como monitora esse atendimento. 
 
O Programa Atuação Responsável® é um requisito voluntário subscrito pela empresa e que 
deve ser considerado nos processos de certificação relacionados à saúde, à segurança e ao 
meio ambiente. 
 

ECs 
 

 
▪ Confirmar a existência de procedimentos sistematizados para verificar quais requisitos 

legais são aplicáveis às atividades da organização. Exemplos: 
o Licenças e alvarás. 
o Comunicação com órgãos de controle. 
o Relatórios periódicos. 
o Treinamentos obrigatórios. 

▪ Observar se as atividades de transporte e distribuição estão contempladas, se for o 
caso. 

▪ Avaliar se a empresa garante o atendimento a outros requisitos legais, além do que 
também estejam relacionados à saúde, à segurança e ao meio ambiente. São itens a 
verificar a maneira de como é feita: 

▪ A Identificação, interpretação e definição dos outros requisitos legais. 
▪ Implantação dos outros requisitos legais  e avaliação das consequências de seu não 

atendimento. 
▪ Monitoramento de atendimento. 
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4.4. Objetivos, metas e indicadores de desempenho 
 
4.4.1.  Estabelecimento, implementação, manutenção e acompanhamento dos objetivos e 
metas (Indispensável)  
 
Cumpre avaliar: 
 

▪ Como os objetivos e metas estão associados aos impactos e riscos identificados no 
item 4.2. 

▪ Como a empresa estabelece os programas documentados para atender aos objetivos e 
metas definidos. 

▪ Como a definição dos objetivos e metas estimula a melhoria contínua. 
 
 

 
 

ECs 
 

▪ Avaliar se a empresa garante o atendimento a outros requisitos voluntários 
subscritos, além do Programa AR®, que também estejam relacionados à saúde, à 
segurança e ao meio ambiente. São itens a verificar a maneira de como é feita: 

o A Identificação, interpretação e definição dos outros requisitos 
voluntários subscritos. 

o Implantação dos outros requisitos voluntários subscritos e avaliação das 
consequências de seu não atendimento. 

o Monitoramento de atendimento. 
▪ Verificar a existência de requisitos voluntários e onde estão declarados. 
▪ Verificar como esses requisitos foram implementados. 
▪ Verificar como são atendidos. 

 

Interpretação do requisito 
 
Os objetivos de SSMA podem ser desmembrados dos objetivos estabelecidos no 
planejamento estratégico. A evolução em relação às metas demonstrará a melhoria 
contínua do sistema. 
 
A empresa deve identificar quais parâmetros devem ser medidos e quais 
procedimentos devem ser definidos para a obtenção de dados e interpretação crítica 
dos resultados. Parâmetros básicos devem ser considerados, tais como atendimento à 
legislação e outras normas aplicáveis, ocorrência de acidentes de trabalho e de 
processo, e acompanhamento dos aspectos e impactos.  
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4.4.2.  Estabelecimento, implementação, manutenção e acompanhamento dos indicadores 
de desempenho (Indispensável)  
 
É necessário avaliar como a empresa vincula indicadores de desempenho aos objetivos e 
metas definidos no item 4.4.1.  
 
Devem ser estabelecidos, preferencialmente, indicadores proativos. 
 
Cumpre verificar se a empresa utiliza os indicadores de desempenho requeridos pela Abiquim 
e também como a definição de indicadores estimula a melhoria contínua. 
 
 

 
 

 

ECs 
 

▪ Verificar se existem objetivos e metas definidos abordando os perigos e impactos 
identificados. 

▪ Observar se as metas estimulam a melhora contínua nas áreas de que trata o AR 
e se fazem sentido para a realidade da organização. 

▪ Observar se existe alinhamento com os objetivos estratégicos definidos pela 
organização. 

▪ Observar se existem programas associados aos objetivos e metas definidos e 
como sua implementação leva a melhorias nos resultados obtidos. 

▪ Observar se existem objetivos e metas associados aos seguintes tópicos: 
o Requisitos legais e outros requisitos subscritos. 
o Visão das partes interessadas. 
o Requisitos financeiros, operacionais, tecnológicos e comerciais. 

▪ Observar se existe a definição de responsáveis e prazos nos projetos vinculados 
ao alcance das metas. 

 

Interpretação do requisito 

 
O desenvolvimento de medições apropriadas auxilia na avaliação da eficiência e 
eficácia dos processos, identificando a necessidade de ações de melhoria. Os 
indicadores são fundamentais para mensurar o desempenho da empresa de maneira 
clara e de acordo com as necessidades de informação definidas pela administração.  
 
É importante que toda medição que vise a avaliar a organização esteja alinhada à sua 
estratégia e que seus indicadores englobem os principais níveis organizacionais. 
 
Os indicadores requeridos pela Abiquim podem ser encontrados no site da Associação. 
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ECs 
 

▪ Verificar como as metas são monitoradas. 
▪ Observar se os indicadores de desempenho estão associados aos objetivos e 

metas definidos, se abordam as questões relacionadas à saúde, segurança e 
meio ambiente e se englobam os indicadores definidos pela Abiquim.  

▪ Avaliar, onde aplicável, o conjunto de indicadores reativos de performance, quais 
sejam: 

o Segurança do trabalhador: TFCA, TFSA, TG etc. 
o Saúde do trabalhador: doenças ocupacionais, absenteísmo etc. 
o Meio ambiente: emissões atmosféricas, resíduos, efluentes etc. 
o Segurança de processos: incidentes, vazamentos, “flashes”, “near 

misses”. 
o Segurança do produto (“product stewardship”): incidentes sofridos pelo 

cliente etc. 
o Proteção empresarial: roubos, furtos, invasão, espionagem ou 

sabotagem. 
o Emergências e envolvimento da comunidade: queixas da comunidade 

etc. 
▪ Verificar se estão definidos indicadores proativos que monitorem o esforço de 

melhoria contínua com relação a outros temas, tais como:  
o Segurança do trabalhador: capacitação frente ao plano, taxas de 

conformidade nas permissões de trabalho auditadas, observação de 
comportamento seguro, taxas de conformidade nas inspeções de 
segurança etc. 

o Saúde do trabalhador: cumprimento do PPRA e PCMSO, atendimento ao 
programa de ginástica laboral, avanço nos planos de controle de ruído e 
calor, cumprimento do programa de promoção de saúde, cumprimento 
do programa de ergonomia.  

o Meio ambiente: cumprimento das auditorias em prestadores de serviços 
de tratamento de resíduos, cumprimento das condicionantes da LO, 
atendimento ao plano de proteção de águas subterrâneas, cumprimento 
do programa de monitoramento de particulados. 

o Segurança de processos: cumprimento das análises cíclicas de riscos, 
cumprimento do plano de inspeção de equipamentos críticos, taxa de 
revisão dos procedimentos operacionais críticos, taxa de revisões de pré-
partida concluídas, taxa de implementação das recomendações de 
auditorias internas, taxa de implementação das recomendações de 
análise de risco etc. 

o Segurança do produto (“product stewardship”): cumprimento do 
programa de auditoria na cadeia de suprimento, taxa de revisões de 
risco de produto concluídas etc. 

 
 

(Continua na próxima página) 
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4.5. Normas, procedimentos, instruções, controles operacionais e controle de 
processos 
 
4.5.1.  Estabelecimento, implementação, manutenção e acompanhamento de normas, 
procedimentos, instruções, controles operacionais e controles de processos decorrentes dos 
impactos e riscos identificados (Indispensável) 
 
Com relação a este requisito, cumpre avaliar: 
 

▪ Como a empresa estabelece uma escala de prioridades que considere o potencial dos 
impactos e riscos identificados.  

▪ Como a empresa determina medidas para controlar impactos e riscos.  
▪ Como a empresa define os níveis de proteção suficientes para evitar que uma falha –

ou a possibilidade de erro humano – evolua para um cenário crítico (incêndio, 
explosão ou liberação acidental de produtos, por exemplo).  

▪ Como a empresa prioriza os cenários críticos.  
▪ Como a empresa instala sistemas e equipamentos de proteção visando a reduzir 

impactos e riscos e mitigar suas consequências.  
▪ Como a empresa define os critérios de segurança inerentes a todas as fases dos 

processos.  
▪ Como a empresa estabelece procedimentos e práticas adequadas e seguras para as 

atividades de partida e parada normais e de operação, manutenção e paradas de 
emergência.  

▪ Como a empresa estabelece procedimentos para trabalhos críticos (por exemplo, em 
espaços confinados, locais altos, em altas temperaturas ou com equipamentos 
energizados).  
 

ECs 
(Continuação) 

 
o Proteção empresarial: auditorias de proteção empresarial, cumprimento 

do plano de manutenção do circuito de CFTV, cumprimento do programa 
de capacitação das equipes de segurança empresarial, cumprimento do 
programa de capacitação de colaboradores. 

o Emergências e envolvimento da comunidade: taxa de realização das 
reuniões do Conselho Comunitário Consultivo, cumprimento do 
programa de simulação de crises etc.  

▪ Verificar se os indicadores refletem uma melhoria no desempenho definido aos 
temas de saúde, segurança e meio ambiente. 
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Interpretação do requisito 
 
Para o atendimento a este requisito, é recomendável que a empresa estabeleça meios 
de controle da emissão, aprovação e revisão de seus procedimentos, de forma a 
manter sua documentação atualizada e disponível para todos os usuários. 
 
Após a identificação dos riscos e aspectos, torna-se necessário gerenciá-los para 
eliminar, reduzir ou transferir suas consequências e impactos, através da adoção de 
medidas que passam pela avaliação das barreiras de proteção (incluindo potenciais 
falhas humanas). Devem ser considerados também os riscos característicos das 
substâncias manuseadas, relacionados às suas propriedades químicas e físicas. 
 
Ações de mitigação e barreiras adicionais que reduzam as consequências devem ser 
consideradas – mesmo aquelas que se constituem, dentro dos projetos, em fatores de 
segurança intrínsecos (sob a ação dos quais um equipamento ou instrumento, em 
quaisquer condições de utilização, é incapaz de provocar falhas que gerem uma 
condição de risco).  
 
Para atividades consideradas de maior risco potencial, como paradas, partidas ou 
repartidas, devem ser estabelecidos procedimentos de parada de emergência, e os 
envolvidos, capacitados para tais operações. As atividades de operação e manutenção 
devem ter procedimentos claros, acessíveis e validados. Os envolvidos devem ser 
comprovadamente capacitados.  
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ECs 
 

▪ Identificar a existência de procedimentos que estabeleçam riscos e impactos, e 
também formas de controle e medidas de proteção contra os perigos e aspectos 
identificados no item 4.2.1. Esses procedimentos devem incluir, além dos 
processos principais, também os processos de apoio e aqueles específicos da 
cadeia de valor. 

▪ Procedimentos relativos aos processos de apoio: 
o Atividades de manutenção: trabalhos em altura, de guindagem, em 

espaços confinados, com eletricidade, em altas temperaturas, em 
escavações, com manipulação de produtos químicos etc. 

o Atividades de tratamento de efluentes, emissões e resíduos: riscos 
biológicos, manipulação de produtos químicos etc. 

o Atividades de laboratório: contato com produtos químicos, 
contaminações por agentes biológicos, efluentes, emissões etc. 

o Atividades de transporte de pessoas: acidentes durante o 
trajeto/deslocamento etc. 

o Atividades administrativas: escadas, estacionamentos, deslocamentos, 
deambulações etc. 

o Atividades de controle do patrimônio: vigilância, invasões, atentados 
etc. 

 
(Continua na próxima página) 
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4.5.2.  Estabelecimento, implementação, manutenção e acompanhamento dos programas de 
manutenção e de calibração (Indispensável)  
 
Os programas de manutenção e de calibração devem considerar os impactos e riscos 
identificados no item 4.2. 
 
Cumpre avaliar: 
 

▪ Como a empresa define a criticidade dos equipamentos e dos controles envolvidos no 
gerenciamento de impactos e riscos. 

▪ Como a empresa documenta e acompanha os procedimentos de seus programas de 
manutenção e calibração. 

 

 

ECs 
(Continuação) 

 
▪ Com relação aos procedimentos críticos de operação de sistemas que envolvam 

produtos ou energias perigosas, verificar a existência de: 
o Descrição básica da química do processo (reações, propriedades dos 

materiais etc.). 
o Descrição básica da tecnologia empregada no processo. 
o Descrição básica dos equipamentos utilizados no processo, dos 

dispositivos principais de controle e dos dispositivos e sistemas de 
segurança. 

o Correta definição dos parâmetros de controle (pressão, vazão, nível, 
concentração, temperatura etc.) e respectivos níveis de tolerância e 
faixas de operação. 

o Descrição das consequências da operação abaixo das especificações 
mínimas e acima das especificações máximas dos parâmetros de 
processo. 

o Sequência de operações e manobras para partida, operação normal, 
parada normal e parada emergencial. 

o Descrição dos principais riscos em cada etapa do processo, com as 
respectivas medidas de controle e especificação dos equipamentos de 
proteção individual necessários para a operação. 

o Processo de verificação formal e periódica do cumprimento dos 
procedimentos críticos, entre supervisão e executante. 

▪ Observar se os procedimentos estão atualizados, se possuem aprovação 
adequada e se sua documentação se encontra disponível para os usuários. 

 

Interpretação do requisito 
 
Os procedimentos que estabelecem os programas de manutenção e calibração devem 
estar definidos e incluir necessariamente os equipamentos e instrumentos essenciais 
para os processos com potencial de risco à saúde, à segurança e ao meio ambiente. 
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ECs 
 

▪ Observar se existem procedimentos definidos e estruturação para a elaboração e 
cumprimento dos programas de manutenção corretiva e preventiva dos 
equipamentos e instrumentos essenciais que podem afetar a saúde e a 
segurança das partes interessadas e também o meio ambiente. Considerar, 
entre outros:  

o Operação de guindastes, pontes rolantes, talhas, cabos, estropos, 
eslingas etc. 

o Vasos de pressão, válvulas de segurança e RDs. 
o Equipamentos elétricos: PCBs em transformadores e CDs, aterramentos, 

tapetes, luvas e varões isolantes, unifilares nas subestações e laudo das 
instalações elétricas. 

o Proteções de acesso a equipamentos móveis, laudos etc. 
o Cercas, muros, guaritas, CFTV, sensores de presença, telefones, rádios, 

acessos etc. 
o Frotas de caminhões, peruas, vans, ônibus etc. 
o Equipamentos de carga e descarga de insumos, matérias-primas e 

resíduos: empilhadeiras, bombas, monta-cargas, rampas, embalagens 
retornáveis (“big bags”, isocontêiners, contêineres). 

▪ Para equipamentos de processo que contêm produtos ou energias perigosas, 
considerar: 

o Um programa de qualidade assegurada, para que os equipamentos e 
instalações de processo sejam: 

▪ Projetados tendo em vista as melhores referências técnico-legais 
e as melhores práticas gerenciais sobre o tema. 

▪ Fabricados de acordo com as especificações do projeto. 
▪ Aceitos mediante inspeção e teste específicos ao projeto. 
▪ Montados considerando sua interação com outros 

equipamentos existentes e em atenção às exigências previstas 
na fase de projeto e fabricação. 

o As bases e critérios do projeto, que devem ser documentados e 
comunicados tanto ao fornecedor quanto ao pessoal da operação e 
manutenção, como parte das referências do projeto de equipamentos e 
instalações. 

o Um programa de integridade das instalações, compreendendo o 
conjunto de ações técnicas e operacionais executadas com o objetivo 
principal de assegurar que todo equipamento opere durante toda sua 
vida útil na forma, especificações e condições em que foi concebido. 

 
 

(Continua na próxima página) 
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4.5.3.  Estabelecimento, implementação, manutenção e acompanhamento dos 
procedimentos de gerenciamento de mudanças nos processos, produtos, serviços e 
instalações (Indispensável)  
 
Cumpre avaliar, com relação a este requisito, como a empresa faz o gerenciamento de 
mudanças em seus processos, produtos, serviços e instalações, e se essas mudanças são: 
 

▪ Avaliadas antes de sua execução. 
▪ Autorizadas. 
▪ Executadas conforme aprovação. 
▪ Comunicadas aos envolvidos. 

 
Na página seguinte, os quadros apresentam a interpretação e exemplificam as evidências de 
conformidade para este requisito. 
 
 
 
 
 
 

ECs 
(Continuação) 

 
o Um programa de manutenção bastante abrangente, para assegurar a 

integridade dos equipamentos de processo ao longo da vida útil da 
instalação desde sua montagem inicial. Tal programa deve incluir: 

▪ Testes e inspeções periódicas, para verificar a integridade dos 
equipamentos e a necessidade de reparos ou substituição de 
equipamentos ou componentes comprometidos. 

▪ Um processo de qualificação e treinamento dos funcionários de 
manutenção e operação, baseado nas características intrínsecas 
dos equipamentos e processos. 

▪ Observar a identificação dos equipamentos de medição com relação a:  
o Processo: grandezas críticas para os processos, analisadores on-line etc. 
o Segurança: set de alarmes, válvulas de segurança, alívio etc. 
o Monitoramento da segurança e higiene do trabalho: explosímetros, 

oxímetros, medidores de ruído, luxímetros, bombas de amostragem de 
gases, vapores e aerodispersóides etc. 

o Laboratório: softwares, reagentes etc. 
▪ Verificar se existe a determinação dos erros admissíveis, que devem ser 

coerentes com os processos medidos. 
▪ Verificar se existe uma metodologia consistente para a determinação da 

periodicidade de verificação. 
▪ Verificar se os registros dos processos estão adequados. 
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Interpretação do requisito 
 
O gerenciamento de mudanças busca identificar, no tocante a riscos e aspectos, que 
alterações nos processos, produtos e serviços podem afetar a saúde, a segurança e o 
meio ambiente. Podem ser novos riscos ou aspectos ou alterações naqueles já 
conhecidos. 
 
Esse gerenciamento deve ser um processo participativo, envolvendo todos os 
indivíduos que serão afetados pelas mudanças. Portanto, precisa ser formalizado em 
todas as suas etapas: proposição, análise pelos responsáveis das respectivas áreas, 
aprovação, implementação, comunicação e capacitação.  
 
O gerenciamento de mudanças deve, por fim, subsidiar o gerenciamento de riscos 
(incluindo os planos de atendimento a emergências) e a avaliação da legislação 
existente, se houver. 
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4.5.4.  Estabelecimento, implementação, manutenção e acompanhamento de programas 
relacionados às questões de saúde, segurança e meio ambiente (Indispensável) 
 
Cumpre avaliar como a empresa desenvolve programas, visando: 
 

▪ À preservação da saúde das pessoas. 
▪ Ao monitoramento do ambiente de trabalho.  
▪ À proteção da integridade física das pessoas.  
▪ À inspeção do local de trabalho.  
▪ À análise e avaliação da tarefa, antes de sua execução.  
▪ À conservação do meio ambiente.  
▪ À redução constante da geração de resíduos, efluentes e emissões.  
▪ À otimização do uso dos recursos naturais.  
▪ À redução de riscos nos modais de transporte utilizados e na distribuição.  
▪ Ao uso e manuseio correto e seguro dos produtos comercializados.  
▪ À reciclagem e disposição correta e segura dos resíduos e das embalagens dos 

produtos comercializados.  

ECs 
 

▪ Observar se existe um procedimento ou uma sistemática para gerenciar 
mudanças de processo, equipamentos, produtos, sistemas e pessoas que possam 
influenciar no risco ou impacto inicialmente avaliados, contemplando: 

o Análise prévia, com investigação de possíveis novos riscos à segurança, 
saúde, ambiente e sociedade. 

o Níveis de participação e consulta. 
o Hierarquia de autorizações para as mudanças. 
o Controle de conformidade da realização com o planejamento. 
o Comunicação e divulgação para envolvidos e interessados. 
o Avaliação de novos riscos na mudança de função. 
o Avaliação da aptidão. 

▪ Verificar se a sistemática abrange mudanças de tecnologia (grandes mudanças, 
upgrades e/ou ”revamps”), mudanças sutis (por exemplo, a troca de um tipo de 
componente de um equipamento) e mudanças de pessoas (por exemplo, um 
operador cedido por um site a outro, ainda que aparentemente operando um 
sistema similar). 

o Coletar amostras de registros de mudanças e checar o grau de 
formalidade e profundidade com que foram conduzidos: 

o A definição da razão/justificativa da modificação. 
o A base técnica da modificação (cálculos, memória, desenhos). 
o A identificação dos riscos advindos da modificação, com respectivos 

impactos e medidas de controle. 
o A atualização dos procedimentos operacionais em função da mudança. 
o O treinamento das equipes afetadas pela mudança (abordando os novos 

procedimentos e riscos). 
o A atualização da documentação técnica (especificações, desenhos, data 

sheets etc.) após a mudança. 
o A revisão de segurança de pré-partida. 
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▪ À identificação e resolução de passivos relacionados à saúde, à segurança e ao meio 
ambiente.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Interpretação do requisito 
 
Além daqueles previstos em lei, tais como PPRA, PCMSO, PCMAT, PPR, PCA, Avaliação 
Ergonômica, PGA etc., é desejável que a empresa estabeleça programas voluntários 
voltados para as questões de SSMA (por exemplo, buscando a redução da geração de 
resíduos e a otimização do consumo de recursos naturais). Tais programas devem ter 
metas e objetivos estabelecidos. 

 

ECs 
 

▪ Observar se a organização atende aos programas previstos em requisitos legais 
(PPRA, PCMSO, PCMAT – se aplicável –, PPR, PCA, etc.). 

▪ Verificar se estão implantados outros programas voltados à gestão dos riscos 
identificados, tais como: 

o Inspeções planejadas. 
o Análises de risco da tarefa. 
o Observação de riscos. 
o DDS, DSS, Cinco Minutos, Caça-vazamentos. 
o Coleta seletiva. 
o Reuso de embalagens de produto. 

 
(Continua na próxima página) 

ECs 
(Continuação) 

 
o Olho Vivo. 
o Portas Abertas. 
o Direção defensiva. 
o Segurança fora do trabalho. 
o Proteção à informação e propriedade intelectual. 
o Promoção da saúde (programas sobre obesidade, tabagismo, álcool 

etc.).  
▪ Verificar se os programas implantados promovem melhorias no alcance das 

metas estabelecidas.  
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4.5.5.  Estabelecimento, implementação, manutenção e acompanhamento dos 
procedimentos de contratação de serviços, com relação às questões de saúde, segurança e 
meio ambiente (Indispensável)  
 
É necessário avaliar como a empresa define critérios de contratação de serviços, para 
qualificar os seguintes tipos de prestadores: 
 

▪ Internos. 
▪ Dos modais de transporte. 
▪ De distribuição. 
▪ De tratamento e disposição de resíduos. 
▪ De atendimento a emergências. 
▪ De industrialização. 

 
Cumpre avaliar também, na contratação de serviços, como a empresa contratante exige que 
seus padrões de saúde, segurança e meio ambiente sejam adotados e comprovados pela 
empresa contratada.  
 
Devem ser considerados os modelos SASSMAQ específicos vigentes para os respectivos 
prestadores de serviços. 
 

 
 
 
 

Interpretação do requisito 
 
Dentro da cadeia de valor, os requisitos de SSMA devem ser considerados nos 
processos de qualificação de fornecedores e na avaliação continuada de seu 
desempenho. Os fornecedores de produtos ou serviços críticos em termos de riscos 
devem ter tais requisitos valorizados dentro desse processo de qualificação. A 
avaliação do atendimento a esse requisito pode ser realizada via apresentação de 
documentação, auditorias ou visitas técnicas.  
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4.5.6.  Estabelecimento, implementação, manutenção e acompanhamento dos 
procedimentos de comercialização, no tocante às questões de saúde, segurança e meio 
ambiente (Complementar)  
 
Se a empresa considerar este requisito aplicável, será necessário auditar como são definidos os 
critérios de avaliação da capacidade técnica e organizacional do cliente para o manuseio dos 
produtos comercializados. 
 
Este requisito se aplica aos produtos de alto impacto ou risco para a saúde, segurança e meio 
ambiente, consideradas, destes produtos, as propriedades relacionadas a: 
 

▪ Toxicidade (carcinogenicidade, mutagenicidade e disrupção endócrina). 
▪ Inflamabilidade. 
▪ Estabilidade. 
▪ Ecotoxicidade. 

 
 
 
 
 
 
 

ECs 
 

▪ Verificar se existe um procedimento relacionado à qualificação e avaliação de 
desempenho de fornecedores de serviços que contemple os requisitos de SSMA e 
demonstre como são monitorados e avaliados com relação ao desempenho 
observado.  Este procedimento se aplica a prestadores de vários tipos de serviço, 
tais como: 

o Manutenção, limpeza, vigilância etc. (prestadores internos). 
o Transporte de produtos, resíduos e matérias-primas (*). 
o Armazenamento e tratamento de produtos e resíduos (*). 
o Amostragens e análises laboratoriais. 
o Atendimento a emergências. 
o Industrialização.  

▪ Observar se o atendimento ao próprio AR é aplicável. 
▪ Verificar tanto os riscos gerados pela organização contratante quanto aqueles 

inerentes às atividades da empresa prestadora. 
▪ Observar a existência dos seguintes documentos e registros: 

o Relatórios de avaliação de desempenho de contratadas. 
o Reconhecimento formal de contratadas com bom desempenho. 
o Programa de treinamento dos colaboradores das contratadas (em dia). 
o Verificação das condições no campo em que atuam as contratadas. 
o Relatórios de qualificação/homologação de prestadores de serviços 

ambientais (transporte, tratamento, destinação, reciclagem etc.). 
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Interpretação do requisito 
 
Deve ser elaborado um levantamento dos produtos e serviços considerados críticos e 
com impacto significativo nas áreas de SSMA, e também dos clientes que os recebem, 
para que se possa traçar um plano de avaliação da capacidade do cliente de manusear 
esses produtos e/ou executar esses serviços adequadamente. 
 
Os critérios de avaliação devem ser elaborados a partir da criticidade apurada. A 
avaliação do atendimento a este requisito, por sua vez, pode ser realizada através de 
visitas técnicas, participação em simulações e parcerias de capacitação.  
 
A empresa deve   estabelecer critérios de priorização e avaliação da capacidade técnica 
e organizacional do cliente para manuseio e uso correto dos produtos comercializados 
 
A priorização deve ser feita com base nos resultados das análises de riscos dos 
produtos comercializados pela empresa, e que sejam estabelecidos critérios e métodos 
para avaliação da capacidade técnica e organizacional dos clientes não enquadrados 
nos critérios de aceitabilidade de riscos da empresa. 
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4.5.7.  Estabelecimento, implementação e testes dos planos de resposta a emergências 
(Indispensável)  
 
Com relação a este requisito, cumpre avaliar: 
 
a) Como a empresa desenvolve seus planos de resposta a emergências, considerando: 
 

▪ Cenários com consequências internas. 
▪ Cenários com consequências que ultrapassam os limites da empresa. 
▪ Cenários gerados pela vizinhança que possam afetar a empresa. 
▪ Emergências externas. 
▪ Planos de auxílio mútuo. 

 
b) Como a empresa documenta e atualiza os planos 
 

ECs 
 

▪ Estabelecer e manter informações sobre os riscos de SSMA decorrentes de 
potenciais exposições ao produto. 

▪ Caracterização do risco de produtos novos e existentes (revista periodicamente). 
▪ Estabelecer e manter um sistema que considere os impactos da concepção, 

desenvolvimento e melhoria de produtos e processos sobre a segurança, saúde e 
meio ambiente, inclusive no tocante ao uso de energia e recursos naturais. 

▪ Educar e treinar colaboradores quanto às diferentes formas de manuseio, 
reciclagem, uso e disposição de cada produto. Implementar um sistema que 
encoraje colaboradores a fornecer feedback em caso de novos usos, má 
utilização ou efeitos adversos, com base na caracterização do risco do produto. 

▪ Manufatura contratada (“tollers”): processos de seleção de fabricadores que 
empregam práticas apropriadas de segurança e proteção à saúde e ao meio 
ambiente; suporte constante aos “tollers”, para auxiliar na implementação e 
manutenção de boas práticas na área de SSMA; análise periódica do 
desempenho dos “tollers” em matéria de SSMA. 

▪ Fornecedores: requerimentos para que fornecedores facilitem informação sobre 
SSMA relativas aos seus produtos; processos de suprimentos/compras que 
considerem, nos critérios de análise, seleção e negociação, os temas de SSMA. 

▪ Distribuidores: verificar se a companhia provê informações de SSMA à sua rede 
de distribuidores; se há um processo de qualificação, requisitos mínimos e ciclos 
de auditorias, de modo a assegurar que os distribuidores adotem práticas 
adequadas de manuseio, reciclagem e descarte; e se há um processo de 
disseminação de informações dos distribuidores para os usuários finais. 

▪ Clientes e outros receptores diretos do produto: verificar se há um processo   de 
comunicação dos riscos do produto a clientes e outros receptores diretos; se há 
um processo para monitorar o uso adequado e seguro e também o descarte final 
do produto; e se o processo prevê medidas caso sejam identificadas práticas de 
risco, contemplando inclusive a interrupção das vendas se necessário.  
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Deve-se avaliar se os planos definem todas as ações e responsabilidades, desde o momento do 
alerta até o pós-emergência. 
 
c) Como a empresa comunica o plano a todos os envolvidos, interna e externamente 
 
Neste caso, avalia-se se a empresa considera a escala de prioridades dos cenários identificados 
segundo o requisito 4.2 para planejar a realização de simulações. 
 
d) Como a empresa realiza os exercícios simulados que testam a operacionalidade do plano 
escrito, o funcionamento dos equipamentos utilizados e a capacitação dos envolvidos  
 
Os exercícios simulados devem observar todas as ações estabelecidas para o cenário interno e 
considerar o envolvimento das entidades externas (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, órgãos 
ambientais e atendimento médico e hospitalar). 
 
e) Como a empresa documenta, avalia e utiliza o aprendizado obtido por meio dos exercícios 
simulados 
 
Os planos devem ser analisados e revisados após os exercícios simulados e, em especial, após 
uma emergência real ou potencial. 
 

 
 
 

Interpretação do requisito 
 
A elaboração dos planos de atendimento a emergências deve ter como ponto de 
partida os cenários determinados após a realização dos estudos de riscos. A avaliação 
da significância dos cenários serve como base para a elaboração do cronograma de 
realização de exercícios simulados. 
  
Na elaboração dos planos devem ser dimensionados os recursos humanos e materiais 
para o atendimento à emergência e também o público (interno e externo) e as 
instalações afetadas. Os planos precisam ser formalizados e aprovados por um 
responsável designado e reavaliados sempre que ocorrerem alterações nos riscos e 
aspectos detectados anteriormente. 
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4.5.8.  Estabelecimento, implementação e testes dos planos de gerenciamento de crises 
(Complementar)  
 
Se a empresa considerar este requisito aplicável, será necessário auditar: 
 
a) Como a empresa documenta os planos de gerenciamento de crises 
 
 Essa documentação deve ter como foco os seguintes elementos: 
 

▪ Imagem da organização. 
▪ Imagem de seus produtos. 
▪ Relacionamento com a cadeia de valor. 
▪ Relacionamento com a mídia. 
▪ Relacionamento com órgãos governamentais e não governamentais. 
▪ Relacionamento com entidades patronais e representantes dos trabalhadores. 
▪ Relacionamento com a comunidade em que a empresa está inserida ou onde ocorreu 

a crise. 
 

b) Como a empresa realiza os exercícios simulados que testam a operacionalidade do plano 
escrito 
 
Os exercícios simulados devem observar todas as ações estabelecidas internamente e 
considerar o envolvimento das entidades externas. 
 
c) Como a empresa documenta, avalia e utiliza o aprendizado obtido por meio dos exercícios 
simulados 
 
Os planos devem ser analisados e revisados após os exercícios simulados e, em especial, após 
uma emergência real ou potencial. 
 
 
 

ECs 
 

▪ Verificar se a organização estabeleceu planos de atendimento a emergências 
para os cenários prioritários identificados (incluindo os de proteção à instalação 
e de transporte), determinando: 

o Os recursos humanos e materiais necessários. 
o Controles preventivos (normalmente abordados no requisito 4.5.1). 
o Controles de mitigação e eliminação de consequências. 
o Sistemáticas e critérios para comunicação com partes interessadas. 

▪ Observar se a organização estabeleceu um cronograma de exercícios simulados 
nos cenários identificados, além da execução e análise crítica dos resultados dos 
exercícios (usando observadores e captação de informações). 

▪ Observar se o resultado da análise do exercício simulado e/ou ação em casos 
reais leva à melhoria contínua do processo. 
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4.5.9.  Estabelecimento, implementação, manutenção e acompanhamento de 
procedimentos de monitoração dos impactos e riscos (Indispensável) 
 
Deve-se avaliar como a empresa monitora: 
 

▪ A saúde das pessoas.  
▪ Os efluentes líquidos, as emissões atmosféricas e os resíduos. 
▪ O solo, o lençol freático e outros receptores.  

 

 

Interpretação do requisito 
 
A partir dos cenários considerados no gerenciamento de risco e dos cenários que 
contemplam ações intencionais que possam causar danos à empresa ou a seus 
funcionários, a empresa deve elaborar um plano de gerenciamento de crises que 
determine os cenários de crise, os responsáveis pelas ações, um fluxo de comunicação 
com as partes interessadas, e o envolvimento com órgãos governamentais e com a 
comunidade potencialmente afetada.  
 
A eficácia do plano deve ser avaliada por meio da análise dos resultados de simulações 
de crise e do aprendizado a partir de situações reais, inclusive ocorridas em outras 
empresas. 
 
 

ECs 
 

▪ Verificar se há um plano formal de gerenciamento de crises (por escrito), 
contemplando: 

o Definição dos possíveis eventos desencadeadores de crise. 
o Estabelecimento de um comitê de crise, com integrantes, papéis e 

responsabilidades definidas. 
o Programa de capacitação para porta-vozes (“media training”). 
o Programa de simulações de crise (checar se são conduzidos 

formalmente). 
▪ Entrevistar executivos e gerentes para checar seu entendimento do plano de 

gerenciamento de crises. 
 

Interpretação do requisito 
 
Os riscos e aspectos identificados durante o atendimento ao requisito 4.2.1, incluindo 
dos produtos fabricados e comercializados, devem ser monitorados em uma 
frequência estabelecida pela empresa com o objetivo de mantê-los sob controle 
adequado, para reduzir a vulnerabilidade. Essa atividade deve estar descrita nos 
procedimentos apropriados e registros dela devem ser mantidos para demonstrar seu 
controle. 
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4.6. Comunicação, participação e consulta 
 
4.6.1.  Identificação das partes interessadas (Indispensável)  
 
Avaliar como a empresa identifica e define as partes interessadas. 
 

 
 

ECs 
 

▪ Buscar evidências das formas de monitoração estabelecidas em procedimentos, 
com frequência, metodologia, planos de amostragem, realização e análise de 
resultados. 

▪ Verificar as ações determinadas para o caso de parâmetros de monitoração com 
valores fora da normalidade. Exemplos: 

o Definição de GHEs. 
o Definição de estratégias de amostragem para agentes químicos e 

biológicos, iluminação e ruído (vide NR-15, PPR, PCA e requisito 4.3.1 
deste documento). 

o Condições ergonômicas. 
o Identificação de fontes fixas e pontos de lançamento de emissões ou 

efluentes, incluindo ruído na comunidade (NBR 10151). 
o Considerar emissões fugitivas (quando aplicável). 
o Caracterização de resíduos e quantidades geradas. 
o Identificação do estado do solo (zona insaturada, lençóis freáticos). 
o Monitoramento das remediações. 

Interpretação do requisito 
 
 
As partes interessadas devem ser consideradas tanto no início como ao final dos 
processos. As análises de consequência de impactos são usadas para identificar o 
público afetado no caso de acidentes (inclusive de transporte). Outros públicos com os 
quais se possa interagir, como órgãos governamentais, por exemplo, devem ser 
considerados. Para maiores informações, consulte o Manual de Apoio à Implantação 
do Conselho Comunitário Consultivo (CCC), no site da Abiquim (seguindo o caminho 
Comissão de Diálogo com a Comunidade/Legislação/Normas Técnicas). 
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4.6.2.  Estabelecimento, implementação e manutenção de instrumentos e canais de 
comunicação e diálogo com as partes interessadas (Indispensável)  
 
Avaliar, com relação a este requisito: 
 

▪ Como a empresa documenta os instrumentos e canais de comunicação e diálogo com 
as partes interessadas. 

▪ Como a empresa supre a cadeia de valor com todas as informações de SSMA 
necessárias, em função dos impactos e riscos inerentes aos produtos e aos serviços. 

 
 

 
 
 

ECs 
 

▪ Verificar como a organização identifica as partes interessadas, observando a 
efetividade e a atualização do processo. 

▪ Observar se foi considerado, no processo de identificação, o resultado da 
avaliação das consequências dos riscos e impactos inerentes aos cenários 
identificados. 

▪ Verificar se o CCC está implementado e se há evidências de sua 
operacionalização (atas de reunião, comunicados, planos de ação etc.). 

 

Interpretação do requisito 
 
Os canais de comunicação devem ser adequados a cada público identificado durante o 
atendimento ao requisito 4.6.1. A eficácia dos canais deve ser periodicamente avaliada 
e ajustes devem ocorrer quando necessários.  
 
A cadeia de valor deve ser abastecida com todas as informações de SSMA necessárias, 
em função dos impactos e riscos inerentes aos produtos e aos serviços. 
 
 São exemplos desses instrumentos e canais de comunicação:  
 

▪ Comunidade interna: quadro de avisos, jornal interno e intranet. 
▪ Comunidade externa: folhetos, atendimento telefônico (“0800”) e Conselho 

Comunitário Consultivo (CCC). 
▪ Clientes:  Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico (FISPQ), Ficha 

com Dados de Segurança de Resíduos Químicos (FDSR), Ficha de Emergência 
(FE), informações e orientações sobre o uso e descarte dos produtos e 
embalagens, encontros, convenções e internet. 

▪ Fornecedores: FISPQ, encontros, premiações e internet. 
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4.6.3.  Estabelecimento, implementação e manutenção dos procedimentos e meios de 

reconhecimento e resposta às demandas, expectativas e sugestões das partes interessadas 

(Indispensável)  

 
Cumpre avaliar: 
 

▪ Como a empresa documenta o reconhecimento, a avaliação e a resposta às demandas, 
expectativas e sugestões das partes interessadas. 

▪ Como a empresa acompanha as ações decorrentes. 
 

 
 
 

ECs 
 

▪ Verificar quais canais de comunicação foram estabelecidos e sua consistência 
com público definido. 

▪ Observar se os canais estão operantes. 
▪ Verificar se o CCC está implementado e se existem evidências de sua 

operacionalização (atas de reunião, comunicados, planos de ação etc.).  
▪ Verificar se há programas de visitas (exemplo “portas abertas”), onde as partes 

interessadas podem conhecer melhor a empresa, seus produtos e serviços e o 
que é feito para minimizar os impactos. 

 

Interpretação do requisito 
 
As demandas das partes interessadas devem ser adequadamente registradas, tratadas 
e respondidas. Para tanto, um procedimento que estabeleça o fluxo de comunicação e 
atribua responsabilidades deve ser elaborado e ter sua eficácia testada. 
 
São exemplos de mecanismos de entrada de demandas:  
 

▪ Comunidade interna: plano de sugestões. 
▪ Comunidade externa: atendimento telefônico (“0800”) e “fale conosco” 

(internet). 
▪ Cliente: website e SAC. 
▪ Mídia: website, informações e publicações. 
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4.6.4.  Estabelecimento, implementação e manutenção de procedimentos de avaliação da 
efetividade das ações de comunicação e da imagem da empresa (Indispensável)  
 
Cumpre, neste caso, avaliar: 
 

▪ Como a empresa define os critérios de avaliação e acompanhamento da efetividade 
das ações de comunicação e da imagem da empresa. 

▪ Como a empresa avalia a reação interna e externa às ações relacionadas ao Programa 
Atuação Responsável®.  

 
 

 
 
 

4.7. Capacitação e comportamento das pessoas 
 
4.7.1.  Estabelecimento da estrutura organizacional e definição de funções, atribuições, 
responsabilidades e competências (Indispensável)  
 
É necessário avaliar como a empresa define, documenta e comunica as funções, atribuições e 
responsabilidades relativas à implantação, disseminação e manutenção do Programa Atuação 
Responsável®. 
 

ECs 
 

▪ Observar como a organização define os critérios de avaliação e resposta às 
partes interessadas. Verificar se existem procedimentos específicos e se as 
responsabilidades estão atribuídas. 

▪ Verificar como são feitos e mantidos os registros, e se são utilizados na análise 
crítica e na melhoria do sistema. 

▪ Observar como a organização acompanha as ações realizadas em resposta às 
demandas identificadas. 

 

ECs 
 

▪ Verificar como é monitorada a efetividade das ações definidas em função das 
demandas trazidas pelas partes interessadas através dos diversos canais de 
comunicação. 

▪ Verificar se há registros comprobatórios. 
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Interpretação do requisito 
 
As responsabilidades relativas à implantação, disseminação e manutenção do Atuação 
Responsável devem estar formalmente definidas nos documentos que a empresa 
emprega para a definição de atribuições. É importante salientar que a 
responsabilidade pelo AR não deve ser atribuída apenas às áreas de SSMA, mas que se 
trata também de uma responsabilidade de linha e que deve permear todos os 
processos da organização. Somente dessa forma os objetivos definidos poderão ser 
atingidos e a cadeia de valor, envolvida. 
 
As responsabilidades devem ser comunicadas a toda organização através de 
mecanismos efetivos, e as alterações, se ocorrerem, formalizadas (através da revisão 
dos documentos existentes) e informadas.  
 
Alguns exemplos de habilidades requeridas: 
 
Coordenador corporativo do AR: Tendo um papel fundamental na implantação do 
Sistema de Gestão do AR, o coordenador corporativo deve estar pessoalmente 
engajado com o desenvolvimento do programa e com seu bom andamento. Este 
profissional deve possuir experiência e influência junto à alta administração, 
conhecimento da estrutura e funcionamento da organização e bom relacionamento 
com os funcionários. É importante que possua também conhecimento dos processos e 
das operações das unidades industriais. 
 

(Continua na próxima página) 
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Interpretação do requisito 
(Continuação) 
 
Suas principais responsabilidades são: 
 

▪ Trabalhar com a alta direção na elaboração do planejamento estratégico, 
garantindo a adequação deste ao Programa AR. 

▪ Monitorar o desenvolvimento do AR na empresa, avaliando seu desempenho. 
▪ Coordenar as atividades de divulgação do AR, interna e externamente. 
▪ Trabalhar junto a todos os setores da companhia, apoiando seus esforços na 

implementação dos requisitos e garantindo a otimização dos recursos e o 
cumprimento das metas estabelecidas. 

▪ Participar das reuniões da Comissão de Gestão do AR na Abiquim. 
 
Coordenador do AR da unidade industrial: O coordenador local deve possuir um 
compromisso pessoal com os objetivos do processo, para implantar os requisitos de 
forma efetiva. Deve ter acesso ao staff da unidade e contato direto com o coordenador 
corporativo. O coordenador local deve ter conhecimento da organização e das 
operações da fábrica. Suas principais responsabilidades são: 
 

▪ Apresentar ao staff da unidade o conteúdo dos “Dez elementos e 23 
requisitos” do AR. 

▪ Coordenar os processo de implementação do AR e a avaliação de seu 
desempenho. 

▪ Apoiar os comitês e subcomitês nas reuniões e na avaliação crítica do Sistema 
de Gestão. 

▪ Participar efetivamente do processo de divulgação do AR a todos os 
funcionários e ao público externo local. 

 
A criação de comitês ou grupos que se reúnem periodicamente para tratar de temas 
relacionados à saúde, à segurança e ao meio ambiente, se constituirá em um fórum 
que, com a participação do staff da empresa, terá poder decisório para coordenar os 
assuntos referentes ao gerenciamento de riscos da unidade, com uma visão ampla e 
com base nas diretrizes corporativas. Este grupo avaliará o progresso de implantação 
do Atuação Responsável, corrigindo desvios e alocando os recursos necessários. 
 
A depender da estrutura da empresa, a formação de subgrupos ou subcomitês com 
foco específico em cada tema poderá auxiliar na implantação dos requisitos, 
facilitando o trabalho de disseminação e subsidiando a análise do comitê deliberativo. 
 
Alguns exemplos de atribuições dos subcomitês: 
 

▪ Saúde e Segurança do Trabalho: 
o Controle de exposição a produtos químicos. 
o Programas de controle da exposição a agentes físicos. 
o Programas de controla da exposição a agentes biológicos. 
o Avaliação de perigos e riscos. 

 
(Continua na próxima página) 
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Interpretação do requisito 
(Continuação) 
 

o Programa de ergonomia. 
o Políticas de uso de equipamentos de proteção individual e 

equipamento de proteção coletiva. 
o Auxílio à elaboração de procedimentos para contratação de serviços. 
o Programas voltados à saúde do trabalhador. 
o Preparação de combate a emergências. 
o Treinamento em primeiros socorros. 
o Investigação de acidentes do trabalho e da ocorrência de doenças 

ocupacionais de maior consequência. 
o Contato com órgãos governamentais (Corpo de Bombeiros, Defesa 

Civil etc.). 
o Atendimento à legislação aplicável. 

 
▪ Segurança de Processo: 

o Elaboração e revisão dos riscos de processo. 
o Procedimentos operacionais, normas e manuais de segurança. 
o Investigação de acidentes de processo de maior consequência. 
o Inspeções e testes requeridos e seus padrões ou critérios. 
o Treinamentos específicos. 
o Atendimento à legislação aplicável. 

 
▪ Meio ambiente: 

o Avaliação de aspectos e impactos. 
o Programa de redução da geração de efluentes, emissões e resíduos. 
o Disposição adequada de resíduos. 
o Avaliação de fornecedores de serviços de disposição. 
o Reciclagem. 
o Análise do ciclo de vida de produto. 
o Treinamentos específicos. 
o Investigação de acidentes ambientais de maior consequência. 
o Contato com órgãos governamentais (Ibama etc.). 
o Atendimento à legislação aplicável. 
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4.7.2.  Definição dos conhecimentos e habilidades requeridos para que as pessoas possam 
executar as tarefas de modo adequado e seguro; estabelecimento e avaliação da efetividade 
dos treinamentos necessários (Indispensável)  
 
Cumpre avaliar: 
 

▪ Como a empresa identifica necessidades e estabelece programas de treinamento e de 
educação contínua. 

▪ Como a empresa incorpora o Programa Atuação Responsável® a esses programas.  
▪ Como a empresa gerencia alterações de função e de tarefas. É necessário verificar se a 

empresa avalia previamente os riscos inerentes à nova função e tarefas, adotando as 
medidas necessárias para realizar a mudança de forma adequada e segura.  

▪ Como a empresa mantém registros e avalia a efetividade dos treinamentos. 
 
 

 
  

ECs 
 

▪ Avaliar a estrutura organizacional existente, observando se estão nela 
contempladas as atribuições e funções dos responsáveis designados para os 
temas associados ao Programa Atuação Responsável®. 

▪ Observar:  
o Organograma. 
o Descrição de cargos e funções. 
o Definição de habilidades. 
o Evidências de qualificação para as funções e habilidades requeridas.  

 

Interpretação do requisito 
 
A empresa deve estruturar uma forma de gerenciar as competências necessárias de 
seus funcionários com foco em suas atividades e considerando as necessidades 
relacionadas às áreas de SSMA e ao Programa Atuação Responsável®. A definição das 
necessidades de conhecimento deve partir do escopo anteriormente definido sobre as 
atribuições de responsabilidades, levando em consideração a experiência e as 
habilidades requeridas pelos processos.  
 
Deve, também, gerenciar mudanças, avaliando previamente os riscos inerentes à nova 
função e tarefas e adotando as medidas necessárias para realizar a mudança de forma 
adequada e segura.  
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4.7.3.  Estabelecimento, implementação e manutenção de procedimentos de avaliação 
comportamental (Complementar)  
 
Se a empresa considerar este requisito aplicável, será necessário auditar: 
 

▪ Como são documentadas as ferramentas de avaliação e estímulo ao comportamento 
adequado e seguro das pessoas, dentro e fora da empresa. 

▪ Como é promovido, em todos os níveis, o senso de responsabilidade individual e a 
prevenção com relação à saúde, à segurança e ao meio ambiente.  

 
 

 
 
 
 
  

ECs 
 

▪ Observar se estão estabelecidos procedimentos com o objetivo de: 
o Identificar as necessidades de treinamento e conscientização. 
o Elaborar planos de treinamento. 
o Realizar e registrar os treinamentos. 
o Avaliar a eficácia dos treinamentos realizados. 

 

Interpretação do requisito 
 
A segurança comportamental tem como foco o desenvolvimento do comportamento 
de segurança, de forma que ele possa ser demonstrado. Está relacionada à vontade do 
trabalhador de agir seguramente e/ou estar consciente das ações de segurança. Sua 
ênfase, portanto, está no encorajamento do comportamento seguro, em contrapartida 
à punição decorrente de um comportamento inseguro que pode acarretar graves 
consequências. 
  
Esse mecanismo requer o envolvimento dos gerentes e da alta direção, mas os 
funcionários também devem participar ativamente, tornando-se proprietários do 
processo, participando das observações, interagindo com os resultados e definindo 
metas. O senso de responsabilidade individual e a introjeção das ações preventivas de 
SSMA devem ser estimulados. 
  
O processo deve ser formalizado e seus resultados, registrados e avaliados 
criticamente.  
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4.7.4.  Estabelecimento, implementação e manutenção dos procedimentos de avaliação do 
desempenho das pessoas (Indispensável)  
 
No tocante a este requisito, cumpre verificar como a empresa avalia e monitora o 
desempenho das pessoas, e observar se essa avaliação leva em consideração as questões de 
SSMA.  
 
É preciso observar, também, como a empresa identifica os desvios, e como avalia e promove 
correções e melhorias na capacitação, comportamento ou motivação. 
 

 

 
 
 

 
 
 

4.8. Auditorias 
 
4.8.1.  Estabelecimento, implementação e manutenção dos procedimentos de planejamento, 
realização, relato e acompanhamento de auditorias (Indispensável)  
 
Cumpre avaliar como são documentadas as auditorias do Sistema de Gestão do Programa 
Atuação Responsável®, verificando se a empresa: 
 

▪ Identifica a auditoria como sendo de primeira, segunda ou terceira partes. 
▪ Planeja as auditorias em intervalos determinados. 
▪ Define o escopo da auditoria. 
▪ Nomeia e qualifica os auditores. 
▪ Realiza e mantém os registros das auditorias. 
▪ Prioriza as ações, acompanha sua implementação e avalia sua efetividade. 

Interpretação do requisito 
 
A necessidade de capacitação deve ser definida e priorizada com base nas 
competências necessárias para cada função e nos gaps detectados através de um 
processo de avaliação formal em que se comparam as competências com o 
desempenho real.  
 
A capacitação deve ser formalizada por meio de programas de treinamento ou outras 
ferramentas que possuam eficácia comprovada.  
 

 

ECs 
 

▪ Avaliar como a organização estabelece a forma de avaliação de desempenho 
nas competências e habilidades desejadas, com foco em saúde, segurança e 
meio ambiente. 

▪ Observar como a efetividade do processo é monitorada. 
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4.9. Incidentes, não conformidades, ações corretivas e preventivas 
 
4.9.1.  Estabelecimento, implementação e manutenção de procedimentos de registro, 
investigação e análise de incidentes, acidentes e perdas e acompanhamento das ações 
decorrentes (Indispensável)  
 
É necessário avaliar como a empresa: 
 

▪ Documenta a investigação e análise de eventos reais ou potenciais. 
▪ Identifica a necessidade e a oportunidade de realizar ações corretivas e preventivas. 

Interpretação do requisito 
 
A elaboração dos procedimentos que regem a realização das auditorias, abrangendo 
em seu escopo os requisitos do Sistema de Gestão do AR, deve contemplar 
planejamento, comunicação, qualificação dos auditores (incluindo formas de 
capacitação e de avaliação de desempenho), relatórios e registros. 
 
A realização das auditorias deve ser um processo formal, e seus resultados, avaliados 
pelos coordenadores e pela alta administração para detectar oportunidades de 
melhoria no sistema e determinar correções, se necessário. 
 
A qualificação dos auditores deve levar em consideração o domínio dos elementos e 
requisitos do Sistema de Gestão do AR em uma visão que se estenda por toda a cadeia 
de valor, de forma a capacitá-los para a realização de uma auditoria que possa gerar 
resultados efetivos para a organização. 
 

 

ECs 
 

▪ Verificar se existe um procedimento que estabelece a sistemática de auditorias, 
considerando: 

o Periodicidade das auditorias. 
o Tipo de auditorias (de primeira, segunda ou terceira partes). 
o Robustez do processo, métodos definidos, protocolos específicos, 

critérios de avaliação definidos. 
o Qualificação dos auditores (quando de primeira parte, garantindo 

independência e imparcialidade). 
o Registro dos achados e resultados de auditorias. 
o Tratamento de eventuais desvios encontrados. 
o Acompanhamento das recomendações e pendências. 
o Informes à alta direção. 
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▪ Controla a efetividade dessas ações. 
 

 
 
 

Interpretação do requisito 
 
Como atendimento a este requisito, a organização deve estabelecer uma forma de 
classificar os acidentes, incidentes ou outras perdas. Feito isso, a elaboração de um 
procedimento para registro, investigação e análise desses eventos permitirá a 
definição dos critérios de prioridade para ações de correção, prevenção e mitigação 
dos danos causados. O procedimento deve contemplar acidentes de trabalho, de 
processo, ambientais e de transporte, além do envolvimento de terceiros nas 
operações. São exemplos de eventos: 
 

▪ Lesão, doença ou fatalidade. 
▪ Impactos ambientais. 
▪ Acidentes tecnológicos (incêndio, explosão e liberação acidental de produtos). 
▪ Acidentes no transporte e na distribuição.  
▪ Acidentes com produtos comercializados. 

 
O procedimento deve contemplar as responsabilidades, prazos e ações, além da 
comunicação com os públicos interno e externo (incluindo comunidade, órgãos 
governamentais e a mídia).  
 
O procedimento deve, também, ser difundido a todos os níveis da organização, de 
forma a possibilitar que todos os funcionários sejam capazes de informar a ocorrência 
de eventos e tenham acesso às medidas corretivas e preventivas. 
 
Os resultados das investigações devem ser levados ao conhecimento dos grupos 
responsáveis pela análise do Sistema de Gestão. 
 
As ocorrências envolvendo a comunidade externa devem ser consideradas tanto do 
ponto de vista do recebimento de uma queixa ou reclamação quanto da resposta 
apresentada.  
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4.9.2.  Estabelecimento, implementação e manutenção de procedimentos de registro, 
investigação e análise das não conformidades e demais desvios; acompanhamento das ações 
decorrentes (Indispensável)  
 
Cumpre avaliar como a empresa: 
 

▪ Documenta as não conformidades relativas aos requisitos do Sistema de Gestão do 
Atuação Responsável. 

▪ Identifica a necessidade e a oportunidade de realizar ações corretivas e preventivas 
com vistas à melhoria contínua. 

▪ Controla a efetividade dessas ações. 
 
 

ECs 
 

▪ Verificar se existem procedimentos que estabelecem métodos e critérios para: 
o Investigação dos eventos (“5 porquês”, Ishikawa, 5 Ms e outros). 
o Definição dos participantes nas investigações (ver requisito 4.6.2). 
o Documentação dos resultados das investigações. 
o Estabelecimento de correções e ações corretivas ou preventivas. 
o Verificação da eficácia das ações. 
o Divulgação e comunicação das conclusões às partes envolvidas, quando 

aplicável. 
o Estímulo ao reporte e à investigação de eventos com alto potencial de risco 

(“near miss”). 
o Envolvimento da liderança nos processos de investigação e de 

acompanhamento da implementação de ações corretivas. 
 

▪ Verificar as ações tomadas para os casos de relatos feitos pelos seus clientes de 
impactos à saúde, à segurança ou ao meio ambiente no manuseio e uso dos 
produtos comercializados pela empresa; 

* Verificar se a empresa estimula seus clientes a relatarem quaisquer anomalias 
observadas no manuseio e uso dos produtos comercializados pela empresa; 
* Verificar se a empresa possui prática implementada de formalização dos relatos de 
anomalias observadas pelos clientes no manuseio e uso dos produtos comercializados 
pela empresa. 
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4.10. Análise do Sistema de Gestão  

4.10.1.  Estabelecimento, implementação e manutenção de procedimentos para a análise 
crítica do Sistema de Gestão (Indispensável) 
 
Cumpre avaliar, para o atendimento a este requisito, como a empresa documenta e analisa o 
Sistema de Gestão do Atuação Responsável. Deve-se observar se a empresa: 
 

▪ Define os participantes das análises. 
▪ Determina o intervalo entre as análises. 
▪ Define o que vai ser analisado. 
▪ Determina os resultados e, se necessário, propõe ações visando à melhoria contínua. 
▪ Prioriza ações, acompanha sua implementação e avalia sua efetividade. 

 
Deve ser verificado, também, se as medidas sugeridas nas auditorias anteriores foram 
implementadas. 

Interpretação do requisito 
 
A empresa deve estabelecer em procedimento a definição e classificação das não 
conformidades e desvios, além da forma de registro, investigação e análise de tais 
ocorrências, atribuindo responsabilidades a cada etapa do processo. O documento 
deve prever a forma de comunicação quanto às ações tomadas, para o público interno 
e também externo, se necessário. 
 
Os eventos classificados como críticos devem ser levados ao conhecimento do grupo 
gestor, para subsidiar uma análise crítica e a adoção de medidas sistêmicas de 
correção e prevenção.  

 

ECs 
 

▪ Observar se a organização tem estabelecida a forma de registro das não 
conformidades e a necessidade de ações corretivas ou preventivas. 

▪ Verificar se existem métodos de:  
o Estratificação dos tipos de desvios e formas de tratamento para cada 

tipo. 
o Investigação das causas quando aplicável. 
o Documentação dos resultados das investigações. 
o Estabelecimento de correções e ações corretivas ou preventivas. 
o Verificação da eficácia das ações. 
o Divulgação e comunicação das conclusões para as partes interessadas 

envolvidas, quando aplicável. 
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5. Histórico de alterações 
 
Esta é a revisão nº 01 do documento, contemplando uma descrição mais pormenorizada dos 
requisitos de gerenciamento de produto e a atualização  do anexo A em função da revisão da 
norma ABNT ISO 14001:2015 e incorporação dos requisitos do RC 14001.. 
 
6 - Anexos 
 
Anexo A — Correlação entre os elementos e requisitos do Sistema de Gestão do 
Programa Atuação Responsável® e as Normas ABNT NBR ISO 14001:2015, OHSAS 
18001:2007 e RC 14000. 

Interpretação do requisito 
 
O procedimento deve estabelecer a periodicidade e atribuir as responsabilidades 
relativas à análise crítica do Sistema de Gestão, definindo as entradas e saídas do 
processo e também medidas de melhoria contínua.  
 
Devem subsidiar a análise crítica, no mínimo, os acidentes significativos, a análise dos 
aspectos e impactos significativos, os resultados das auditorias, a avaliação da 
conformidade com os requisitos legais, a avaliação de desempenho do sistema, o 
acompanhamento e redefinição de indicadores e o atendimento aos objetivos e metas.  
 
A análise crítica deve ser formalizada e levada ao conhecimento da alta administração 
em intervalos regulares. 
 

ECs 
 

▪ Verificar o procedimento para a realização de análises críticas, observando os 
critérios para a definição da periodicidade e atribuição de responsabilidades. 

▪ Observar se as análises abrangem: 
o Resultados de auditorias. 
o Resultado das avaliações de cumprimento da legislação. 
o Comunicações sobre assuntos correlatos pelas partes interessadas. 
o Desempenho geral do Sistema de Gestão do AR. 
o Grau de alcance de objetivos e metas. 
o Situação das ações corretivas e preventivas. 
o Acompanhamento de decisões tomadas a partir de análises críticas 

anteriores. 
o Alterações de circunstâncias que possam impactar o Sistema de Gestao 

do AR, incluindo mudanças no marco legal. 
o Recomendações de melhorias. 
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 ANEXO A — Correlação entre os elementos e requisitos do Sistema de Gestão do Programa Atuação 
Responsável® o RC 14001 e as Normas ABNT NBR ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007  

 
 

Sistema de Gestão do AR 2013 RC 14001:2015 ABNT NBR ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 

4.1 Liderança e compromisso 
 
4.1.1 Documentar o comprometimento e a 
adesão ao Programa Atuação Responsável.  
(indispensável)   
 
A empresa deve apresentar os documentos 
abaixo, assinados pelo principal executivo e 
comprovar que os mesmos foram enviados à 
Abiquim. 
a)Declaração de Comprometimento com as 
ações de apoio ao Programa Atuação 
Responsável.  
b)Termo de Adesão aos princípios éticos do 
Programa Atuação Responsável®. 
c) Nomeação do Coordenador do Programa 
Atuação Responsável® na empresa. 
O executivo deve também:  
d) Demonstrar sua liderança e o seu 
compromisso com o Programa e questões 
relacionadas. (saúde, segurança e meio 
ambiente). 
e) Valoriza o Programa e estimula o 
engajamento das pessoas. 
f) Promove na cadeia de valor, a 
disseminação do Programa Atuação 
Responsável e dos temas relacionados à 

5 Liderança 

5.1 Liderança e compromisso 

A Alta Direção deve demonstrar liderança e 
comprometimento com relação ao sistema 
de gestão ambiental: 

 a) responsabilizando-se por prestar contas 
pela eficácia do sistema de gestão ambiental; 

 b) assegurando que a política ambiental e os 
objetivos ambientais sejam estabelecidos e 
compatíveis com o direcionamento 
estratégico e o contexto da organização; 

 c) assegurando a integração dos requisitos 
do sistema de gestão ambiental nos 
processos de negócios da organização; 

 d) assegurando que os recursos necessários 
para o sistema de gestão ambiental estejam 
disponíveis; 

 e) comunicando a importância de uma 
gestão ambiental eficaz e de estar conforme 
com os requisitos do sistema de gestão 
ambiental; 

 f) assegurando que o sistema de gestão 
ambiental alcance seu(s) resultado(s) 

5 Liderança 

5.1 Liderança e compromisso 

A Alta Direção deve demonstrar liderança e 
comprometimento com relação ao sistema 
de gestão ambiental: 

 a) responsabilizando-se por prestar contas 
pela eficácia do sistema de gestão ambiental; 

 b) assegurando que a política ambiental e os 
objetivos ambientais sejam estabelecidos e 
compatíveis com o direcionamento 
estratégico e o contexto da organização; 

 c) assegurando a integração dos requisitos 
do sistema de gestão ambiental nos 
processos de negócios da organização; 

 d) assegurando que os recursos necessários 
para o sistema de gestão ambiental estejam 
disponíveis; 

 e) comunicando a importância de uma 
gestão ambiental eficaz e de estar conforme 
com os requisitos do sistema de gestão 
ambiental; 

 f) assegurando que o sistema de gestão 
ambiental alcance seu(s) resultado(s) 

4.4 Implementação e operação  

4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades, 
prestações de contas e autoridades  

A Alta Direção deve assumir a 
responsabilidade final pela SSO e pelo 
sistema de gestão da SSO.  
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saúde, à segurança e ao meio ambiente. pretendido(s); 

 g) dirigindo e apoiando pessoas a 
contribuírem para a eficácia do sistema de 
gestão ambiental; 

 h) promovendo melhoria contínua; 

 i) apoiando outros papéis pertinentes da 
gestão a demonstrar como sua liderança se 
aplica às áreas sob sua responsabilidade. 

NOTA A referência a "negócio" nesta Norma 
pode ser interpretada de modo amplo, como 
aquelas atividades centrais para os 
propósitos da existência da organização. 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 

j) reconhecendo o desempenho dos 
colaboradores relacionado ao Atuação 
Responsável  
 

pretendido(s); 

 g) dirigindo e apoiando pessoas a 
contribuírem para a eficácia do sistema de 
gestão ambiental; 

 h) promovendo melhoria contínua; 

 i) apoiando outros papéis pertinentes da 
gestão a demonstrar como sua liderança se 
aplica às áreas sob sua responsabilidade. 

NOTA A referência a "negócio" nesta Norma 
pode ser interpretada de modo amplo, como 
aquelas atividades centrais para os 
propósitos da existência da organização. 

4.1.2 Estabelecer a política para a 
organização. (complementar) 
 
Este requisito é complementar para o 
Programa, porém, é obrigatório para os 
processos de certificação relacionados à 
saúde, segurança e ao meio ambiente. 
 
Se a empresa considera este requisito 
aplicável precisa ser auditado: 
Como a política é documentada, 

5.2. Política ambiental 

A Alta Direção deve estabelecer, 
implementar e manter uma política 
ambiental que, dentro do escopo definido 
em seu sistema de gestão ambiental: 

 a) seja apropriada ao propósito e ao 
contexto da organização, incluindo a 
natureza, escala e impactos ambientais das 
suas atividades, produtos e serviços; 

5.2. Política ambiental 

A Alta Direção deve estabelecer, 
implementar e manter uma política 
ambiental que, dentro do escopo definido 
em seu sistema de gestão ambiental: 

 a) seja apropriada ao propósito e ao 
contexto da organização, incluindo a 
natureza, escala e impactos ambientais das 
suas atividades, produtos e serviços; 

4.2 Política de SSO 
 
Alta Direção deve definir e autorizar a 
política de SST da organização e assegurar 
que, dentro do escopo definido de seu 
sistema de gestão da SST, a política deve: 
 
a) Ser apropriada à natureza e escala dos 
riscos de SST da organização; 
 b) Inclua um comprometimento com a 
prevenção de lesões e doenças e com a 
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implementada, mantida, revisada e 
comunicada.  
Como a política menciona: 
a) As questões relacionadas com saúde, 
segurança e meio ambiente. 
b) O compromisso com o Programa Atuação 
Responsável. 
 

 b) proveja uma estrutura para o 
estabelecimento dos objetivos ambientais; 

 c) inclua um comprometimento com a 
proteção do meio ambiente, incluindo a 
prevenção da poluição e outro(s) 
compromisso(s) específico(s) pertinente(s) 
para o contexto da organização; 

NOTA Outro(s) compromisso(s) específicos 
para a proteção ambiental pode(m) incluir  
uso sustentável  de recursos, mitigação e 
adaptação à mudança climática, e proteção 
da biodiversidade e dos ecossistemas. 

 d) inclua um comprometimento em atender 
os seus requisitos legais e outros requisitos; 

 e) inclua um comprometimento com a 
melhoria contínua do sistema de gestão 
ambiental para aumentar o desempenho 
ambiental.  

A política ambiental deve: 

- Ser mantida como informação 
documentada; 

- Ser comunicada na organização; 

- Estar disponível para as partes interessadas. 
 
Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 
f) promova a  abertura para as partes 
interessadas; 

 b) proveja uma estrutura para o 
estabelecimento dos objetivos ambientais; 

 c) inclua um comprometimento com a 
proteção do meio ambiente, incluindo a 
prevenção da poluição e outro(s) 
compromisso(s) específico(s) pertinente(s) 
para o contexto da organização; 

NOTA Outro(s) compromisso(s) específicos 
para a proteção ambiental pode(m) incluir  
uso sustentável  de recursos, mitigação e 
adaptação à mudança climática, e proteção 
da biodiversidade e dos ecossistemas. 

 d) inclua um comprometimento em atender 
os seus requisitos legais e outros requisitos; 

 e) inclua um comprometimento com a 
melhoria contínua do sistema de gestão 
ambiental para aumentar o desempenho 
ambiental.  

A política ambiental deve: 

- Ser mantida como informação 
documentada; 

- Ser comunicada na organização; 

- Estar disponível para as partes interessadas. 
 
 

melhoria contínua da gestão da SST e do 
desempenho da SST;  
c) Incluir um comprometimento em atender, 
pelo menos, aos requisitos legais aplicáveis, e 
a outros requisitos subscritos pela 
organização que se relacionem a seus perigos 
de SST;  
d) Forneça o arcabouço para o 
estabelecimento e análise crítica dos 
objetivos da SST;  
e) Ser documentada, implementada e 
mantida;  
f) Ser comunicada a todas as pessoas que 
trabalhem sob o controle da organização, 
com o objetivo de que elas tenham ciência 
de suas obrigações individuais em relação à 
SST;  
g) Esteja disponível para as partes 
interessadas; e 
 h) Seja periodicamente analisada 
criticamente, para assegurar que ela 
permanece pertinente e apropriada à 
organização. 
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g) reflita um comprometimento com os 
Princípios do Atuação Responsável. 
 

4.1.3 Estabelecer documento para nortear a 
ética da organização. (complementar)  
 
Se a empresa considera este requisito 
aplicável precisa ser auditado: 
Como o documento que norteia a ética da 
organização foi implementado, mantido, 
revisado e comunicado.  
Como o documento menciona: 
a) Valorização do Programa Atuação 
Responsável. 
b) Os temas relacionados com saúde, 
segurança e meio ambiente. 

N.A. N.A. N.A. 
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4.2 Identificação dos aspectos e perigos e 
avaliação dos impactos e riscos. 
 
4.2.1 Estabelecer, implementar, manter e 
acompanhar os procedimentos para a 
identificação dos aspectos e perigos, para 
avaliação dos impactos e riscos inerentes às 
atividades da empresa e para a 
determinação dos respectivos controles. 
(indispensável) 
 
Avaliar: 
a) Como a empresa identifica os perigos e 
avalia os riscos para a saúde e segurança das 
pessoas.  
São os relacionados às doenças ocupacionais 
e aos acidentes do trabalho. 
O procedimento deve contemplar uma 
metodologia para a determinação dos 
perigos e aspectos  
b) Como a empresa identifica os aspectos e 
avalia os impactos ambientais.  
São os impactos ao ar, água e solo. 
c) Como a empresa utiliza as técnicas de 
análise de riscos para identificar os riscos 
tecnológicos inerentes aos processos e às 
instalações.  
São os riscos tecnológicos relacionados à 
Segurança de Processo. 
d) Como a empresa utiliza as técnicas de 
análise de consequências e vulnerabilidades 
para definir e estabelecer uma escala de 
criticidade dos cenários.  
São os cenários relacionados a incêndio, 

6.1.2 Aspectos ambientais 

Dentro do escopo definido no sistema de 
gestão ambiental, a organização deve 
determinar os aspectos ambientais de suas 
atividades, produtos e serviços os quais ela 
possa controlar e aqueles que ela possa 
influenciar, e seus impactos ambientais 
associados, considerando uma perspectiva 
de ciclo de vida. 

Ao determinar os aspectos ambientais, a 
organização deve levar em consideração: 

a) mudanças, incluindo desenvolvimentos 
planejados ou novos, e atividades, produtos 
e serviços novos ou modificados; 

b) condições anormais e situações de 
emergência razoavelmente previsíveis. 

A organização deve determinar aqueles 
aspectos que têm ou podem ter um impacto 
ambiental significativo, ou seja, os aspectos 
ambientais significativos, por meio do uso de 
critérios estabelecidos. 

A organização deve comunicar os seus 
aspectos ambientais significativos, entre os 
diversos níveis e funções da organização, 
conforme apropriado. 

A organização deve manter informações 
documentadas de seus: 

- Aspectos e impactos ambientais associados; 

- Critérios utilizados para determinar seus 

6.1.2 Aspectos ambientais 

Dentro do escopo definido no sistema de 
gestão ambiental, a organização deve 
determinar os aspectos ambientais de suas 
atividades, produtos e serviços os quais ela 
possa controlar e aqueles que ela possa 
influenciar, e seus impactos ambientais 
associados, considerando uma perspectiva 
de ciclo de vida. 

Ao determinar os aspectos ambientais, a 
organização deve levar em consideração: 

a) mudanças, incluindo desenvolvimentos 
planejados ou novos, e atividades, produtos 
e serviços novos ou modificados; 

b) condições anormais e situações de 
emergência razoavelmente previsíveis. 

A organização deve determinar aqueles 
aspectos que têm ou podem ter um impacto 
ambiental significativo, ou seja, os aspectos 
ambientais significativos, por meio do uso de 
critérios estabelecidos. 

A organização deve comunicar os seus 
aspectos ambientais significativos, entre os 
diversos níveis e funções da organização, 
conforme apropriado. 

A organização deve manter informações 
documentadas de seus: 

- Aspectos e impactos ambientais associados; 

- Critérios utilizados para determinar seus 

4.3 Planejamento 
 
4.3.1 Identificação de Perigos, avaliação de 
riscos e determinação de controles. 
 
A organização deve estabelecer e manter 
procedimentos para a identificação contínua 
de perigos, a avaliação de riscos e a 
implementação das medidas de controle 
necessárias. 
O(s) procedimento(s) para a identificação de 
perigos e para a avaliação de riscos deve(m) 
levar em consideração: 
a) Atividades de rotina e não rotineiras; b) 
Atividades de todas as pessoas que tem 
acesso aos locais de trabalho (incluindo 
terceirizados e visitantes); c) Comportamento 
humano, capacidades e outros fatores 
humanos; d) Perigos identificados de origem 
externa ao local de trabalho, capazes de 
afetar adversamente a segurança e a saúde 
das pessoas sob o controle da organização no 
local de trabalho; e) Perigos criados na 
vizinhança do local de trabalho por 
atividades relacionadas ao trabalho sob o 
controle da organização; 
NOTA 1 – pode ser mais apropriado que tais 
perigos sejam avaliados como aspectos 
ambientais. 
f) Infra-estrutura, equipamentos e materiais 
no local de trabalho, sejam eles fornecidos 
pela organização ou por outros; g) Mudanças 
ou propostas de mudança na organização, 
em suas atividades ou materiais; h) 
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explosão e liberação acidental de produtos. 
e) Como a empresa identifica as propriedades 
e riscos das matérias-primas, resíduos, 
produtos intermediários, acabados e 
comercializados. 
f) Como a empresa identifica os riscos dos 
modais de transporte e distribuição.  
São os inerentes aos transportes rodoviários, 
ferroviários, aéreo, marítimo, pluvial e 
tubovias, bem como, terminais e 
armazenamentos externos. 
g) Como a empresa estabelece os níveis de 
aceitabilidade para os impactos e riscos 
identificados. 

aspectos ambientais significativos; 

- aspectos ambientais significativos. 

NOTA aspectos ambientais significativos 
podem resultar em riscos e oportunidades 
associados tanto com os impactos ambientais 
adversos (ameaças) como com impactos 
ambientais benéficos (oportunidades). 
 
Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 
- identificar, avaliar e priorizar os riscos de 
transporte; 
- manter informação atualizada relativa a 
perigos e riscos para: 

o Produtos 
o Processos químicos; 
o Atividades relacionadas com suas 

operações; 
- considerar a eficiência energética 
operacional, minimização na geração de 
resíduos e seu reuso e reciclagem ao 
identificar seus aspectos e impactos. 

aspectos ambientais significativos; 

- aspectos ambientais significativos. 

NOTA aspectos ambientais significativos 
podem resultar em riscos e oportunidades 
associados tanto com os impactos ambientais 
adversos (ameaças) como com impactos 
ambientais benéficos (oportunidades). 

Modificações no sistema de gestão da SST, 
incluindo mudanças temporárias, bem como 
seus impactos nas operações, processos e 
atividades; i) Qualquer obrigação legal 
aplicável relacionada à avaliação de riscos e à 
implementação dos controles necessários 
(ver também NOTA na seção 3.1); j) O 
desenho das áreas de trabalho, processos, 
instalações, máquinas/equipamentos, 
procedimentos operacionais e organização 
do trabalho, incluindo sua adaptação às 
capacidades humanas. 
A metodologia da organização para a 
identificação de perigos e avaliação de riscos 
deve: 
a) Ser definida com respeito ao seu escopo, 
natureza e momento oportuno para agir, 
para assegurar que ela seja pró ativa ao invés 
de reativa; b) Fornecer subsídios para a 
identificação, priorização e documentação 
dos riscos, bem como para a aplicação dos 
controles, conforme apropriado. 
Para a gestão de mudanças, a organização 
deve identificar os perigos de SST e os riscos 
de SST associados às mudanças na 
organização, no sistema de gestão da SST, ou 
em suas atividades, antes da introdução de 
tais mudanças. 
A organização deve assegurar que os 
resultados dessas avaliações sejam levados 
em consideração quando da determinação 
dos controles. 
Ao determinar os controles ou considerar as 
mudanças nos controles existentes, deve-se 
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considerar a redução dos riscos de acordo 
com a seguinte hierarquia: 
a) Eliminação; b) Substituição; c) Controles de 
engenharia; d) Sinalização/alertas e/ou 
controles administrativos; e) Equipamentos 
de proteção individual (EPIS). 
A organização deve documentar e manter 
atualizados os resultados da identificação de 
perigos, da avaliação de riscos e dos 
controles determinados. 
A organização deve assegurar que os riscos 
de SST e os controles determinados sejam 
levados em consideração no 
estabelecimento, implementação e 
manutenção de seu sistema de gestão da 
SST. 
NOTA - Para maiores orientações sobre 
identificação de perigos, avaliação de riscos e 
determinação de controles, ver a OHSAS 
18002 
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4.3 Requisitos legais e outros 
 
4.3.1 Estabelecer, implementar e manter 
procedimentos para atender aos requisitos 
legais aplicáveis e a outros requisitos 
voluntários subscritos. (indispensável)  
 
Avaliar se a empresa garante o atendimento 
à legislação aplicável às pessoas, produtos e 
às atividades da empresa relacionadas à 
saúde, à segurança e ao meio ambiente, e: 
a) Como a empresa identifica, interpreta e 
define a legislação aplicável. 
b) Como implementa a legislação aplicável e 
avalia as consequências quando do não 
atendimento. 
c) Como monitora o atendimento. 
Avaliar se a empresa garante o atendimento 
aos outros requisitos voluntários subscritos 
relacionados à saúde, à segurança e ao meio 
ambiente: 
a) Como a empresa identifica, interpreta e 
define os outros requisitos voluntários 
subscritos. 
b) Como implementa os outros requisitos 
voluntários subscritos e avalia as 
consequências quando do não atendimento. 
c) Como monitora o atendimento. 
O Programa Atuação Responsável é um 
requisito voluntário subscrito pela empresa 
que deve ser considerado nos processos de 
certificações relacionados à saúde, à 
segurança e ao meio ambiente. 
 

6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos 

A organização deve:  

 a) determinar e ter acesso aos requisitos 
legais e outros requisitos relacionados a seus 
aspectos ambientais;   

b) determinar como estes requisitos legais e 
outros requisitos aplicam-se à organização;  

 c) levar requisitos legais e outros requisitos 
em consideração quando estabelecer, 
implementar, manter e melhorar 
continuamente seu sistema de gestão 
ambiental.  

A organização deve manter informação 
documentada de seus requisitos legais e 
outros requisitos. 

NOTA obrigações de conformidade podem 
resultar em riscos e oportunidades para a 
organização. 
 
9.1.2 Avaliação do atendimento aos 
requisitos legais e outros requisitos 

A organização deve estabelecer, 
implementar e manter o(s) processo(s) 
necessário(s) para avaliar  o atendimento aos 
seus requisitos legais e outros requisitos. 

A organização deve:  
 a) determinar a frequência com que o 
atendimento aos requisitos legais e outros 
requisitos será avaliado; 
 b) avaliar o atendimento aos requisitos legais 

6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos 

A organização deve:  

 a) determinar e ter acesso aos requisitos 
legais e outros requisitos relacionados a seus 
aspectos ambientais;   

b) determinar como estes requisitos legais e 
outros requisitos aplicam-se à organização;  

 c) levar requisitos legais e outros requisitos 
em consideração quando estabelecer, 
implementar, manter e melhorar 
continuamente seu sistema de gestão 
ambiental.  

A organização deve manter informação 
documentada de seus requisitos legais e 
outros requisitos. 

NOTA obrigações de conformidade podem 
resultar em riscos e oportunidades para a 
organização. 
 
9.1.2 Avaliação do atendimento aos 
requisitos legais e outros requisitos 

A organização deve estabelecer, 
implementar e manter o(s) processo(s) 
necessário(s) para avaliar  o atendimento aos 
seus requisitos legais e outros requisitos. 

A organização deve:  
 a) determinar a frequência com que o 
atendimento aos requisitos legais e outros 
requisitos será avaliado; 
 b) avaliar o atendimento aos requisitos legais 

4.3.2 Requisitos legais e outros 
 
A organização deve estabelecer, 
implementar e manter procedimento(s) para 
identificar e ter acesso à legislação e a outros 
requisitos de SST que lhe são aplicáveis. 
A organização deve assegurar que tais 
requisitos legais aplicáveis e outros requisitos 
subscritos por ela sejam levados em 
consideração no estabelecimento, 
implementação e manutenção de seu 
sistema de gestão da SST. 
A organização deve manter essa informação 
atualizada. 
A organização deve comunicar as 
informações pertinentes sobre requisitos 
legais e outros requisitos às pessoas que 
trabalham sob seu controle e às outras 
partes interessadas pertinentes. 
 
4.5.2 Avaliação do atendimento a requisitos 
legais e outros 
 
Verificar se todos os requisitos legais e 
outros requisitos 
aplicáveis estão a ser cumpridos de forma 
sistemática, 
segundo uma metodologia definida pela 
própria 
organização 
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e outros requisitos e tomar ações, se 
necessário; 
 c) manter o conhecimento e o entendimento 
da situação do atendimento aos seus 
requisitos legais e outros requisitos. 

A organização deve reter informação 
documentada como evidência do resultado 
da avaliação do atendimento aos seus 
requisitos legais e outros requisitos. 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 

e outros requisitos e tomar ações, se 
necessário; 
 c) manter o conhecimento e o entendimento 
da situação do atendimento aos seus 
requisitos legais e outros requisitos. 

A organização deve reter informação 
documentada como evidência do resultado 
da avaliação do atendimento aos seus 
requisitos legais e outros requisitos. 

 

4. 4 Objetivos, metas e indicadores de 
desempenho. 
 
4.4.1 Estabelecer, implementar, manter e 
acompanhar os objetivos e as metas. 
(indispensável)  
 
Avaliar: 
Como os objetivos e metas estão associados 
aos impactos e riscos identificados em 4.2. 
Como a empresa estabelece os programas 
documentados para atender aos objetivos e 
metas definidos. 
Como a definição dos objetivos e metas 
estimula a melhoria contínua. 

 
 
 

6.2.1. Os objetivos ambientais 

A organização deve estabelecer objetivos 
ambientais nas funções e níveis pertinentes, 
levando em consideração os aspectos 
ambientais significativos da organização e os 
requisitos legais e outros requisitos 
associados, e considerando seus riscos e 
oportunidades.  

Os objetivos ambientais devem ser: 

a) coerentes com a política ambiental; 

b) mensuráveis (se viável); 

c) monitorados;  

d) comunicados; 

e) atualizados, como apropriado. 

A organização deve manter informações 
documentadas sobre os objetivos 

6.2.1. Os objetivos ambientais 

A organização deve estabelecer objetivos 
ambientais nas funções e níveis pertinentes, 
levando em consideração os aspectos 
ambientais significativos da organização e os 
requisitos legais e outros requisitos 
associados, e considerando seus riscos e 
oportunidades.  

Os objetivos ambientais devem ser: 

a) coerentes com a política ambiental; 

b) mensuráveis (se viável); 

c) monitorados;  

d) comunicados; 

e) atualizados, como apropriado. 

A organização deve manter informações 
documentadas sobre os objetivos 

4.3.3 Objetivos e programa(s) 
 
A organização deve estabelecer, 
implementar e manter objetivos de SST 
documentados, nas funções e níveis 
pertinentes da organização. 
 
Os objetivos devem ser mensuráveis, quando 
exequível, e coerentes com a política de SST, 
incluindo-se os comprometimentos com a 
prevenção de lesões e doenças, com o 
atendimento a requisitos legais aplicáveis e 
outros requisitos subscritos pela organização, 
e com a melhoria contínua. 
Ao estabelecer e analisar criticamente seus 
objetivos, a organização deve considerar os 
requisitos legais e outros requisitos por ela 
subscritos e seus riscos de SST. Deve também 
considerar sua opções tecnológicas, seus 
requisitos financeiros, operacionais e 
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ambientais. 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 
6.2.2 Planejamento de ações para alcançar 
os objetivos ambientais  

Ao planejar como alcançar os seus objetivos 
ambientais, a organização deve determinar: 

a) o que será feito; 

b) que recursos serão requeridos; 

c) que será responsável; 

d) quando isso será concluído; 

e) como os resultados serão avaliados, 
incluindo indicadores para monitorar o 
progresso em direção ao alcance dos seus 
objetivos ambientais mensuráveis (ver 9.1.1). 

A organização deve considerar como ações 
para alcançar os seus objetivos ambientais 
podem ser integrados aos processos de 
negócio da organização. 
 
Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
Nota: O RC determina que exista um plano 
para alcançar os objetivos definidos o que 
não ocorre com o AR que apenas solicita que 
os resultados sejam informados. 

ambientais. 

 

 

6.2.2 Planejamento de ações para alcançar 
os objetivos ambientais  

Ao planejar como alcançar os seus objetivos 
ambientais, a organização deve determinar: 

a) o que será feito; 

b) que recursos serão requeridos; 

c) que será responsável; 

d) quando isso será concluído; 

e) como os resultados serão avaliados, 
incluindo indicadores para monitorar o 
progresso em direção ao alcance dos seus 
objetivos ambientais mensuráveis (ver 9.1.1). 

A organização deve considerar como ações 
para alcançar os seus objetivos ambientais 
podem ser integrados aos processos de 
negócio da organização. 
 

comerciais, bem como a visão das partes 
interessadas pertinentes. 
A organização deve estabelecer, 
implementar e manter programa(s) para 
atingir seus objetivos. O(s) programa(s) 
deve(m) incluir pelo menos: 
a) Atribuição de responsabilidade e 
autoridade para atingir os objetivos nas 
funções e níveis pertinentes da organização, 
e 
b) Os meios e o prazo no qual os objetivos 
devem ser atingidos. 
O(s) programa(s) deve(m) ser analisado(s) 
criticamente a intervalos regulares e 
planejados, e ajustado(s) conforme 
necessário, para assegurar que os objetivos 
sejam atingidos. 

4.4.2 Estabelecer, implementar, manter e 6.2.2 Planejamento de ações para alcançar 6.2.2 Planejamento de ações para alcançar 4.5.1 Monitoramento e medição do 



 
 

Página 73 de 105  (Revisão 01) 

  

acompanhar os indicadores de 
desempenho. (indispensável)  
Avaliar: 
Como a empresa relaciona os indicadores de 
desempenho aos objetivos e metas definidos 
em 4.4.1. Devem ser estabelecidos, 
preferencialmente, os indicadores proativos. 
Se a empresa considera minimamente os 
indicadores de desempenho requeridos pela 
Abiquim. 
Como a definição dos indicadores estimula a 
melhoria contínua 
 

os objetivos ambientais  

Ao planejar como alcançar os seus objetivos 
ambientais, a organização deve determinar: 

e) como os resultados serão avaliados, 
incluindo indicadores para monitorar o 
progresso em direção ao alcance dos seus 
objetivos ambientais mensuráveis (ver 9.1.1). 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 
 
Nota: A Abiquim exige minimamente que 
seus indicadores sejam reportados 
anualmente. Este requisito não figura no RC 
14001 

os objetivos ambientais  

Ao planejar como alcançar os seus objetivos 
ambientais, a organização deve determinar: 

e) como os resultados serão avaliados, 
incluindo indicadores para monitorar o 
progresso em direção ao alcance dos seus 
objetivos ambientais mensuráveis (ver 9.1.1). 

 

 

 

 

Nota: A Abiquim exige minimamente que 
seus indicadores sejam reportados 
anualmente. Este requisito não figura no ISO 
14001 

desempenho  
A organização deve estabelecer, 
implementar e manter procedimento(s) para 
monitorar e medir regularmente o 
desempenho da SSO. Esse(s) 
procedimento(s) deve(m) fornecer:  
a) tanto medidas qualitativas como 

medidas quantitativas apropriadas às 
necessidades da organização;  

.... 
d) medidas pró-ativas de desempenho que 
monitorem a conformidade com o(s) 
programa(s) de gestão da SSO, e com 
controles e critérios operacionais;  
e) medidas reativas de desempenho que 
monitorem doenças ocupacionais, incidentes 
(incluindo acidentes, quase-acidentes, etc) e 
outras evidências históricas de deficiências 
no desempenho da SSO; 
 
Nota: A Abiquim exige minimamente que 
seus indicadores sejam reportados 
anualmente. Este requisito não figura no ISO 
14001 

4.5 Normas, procedimentos, instruções, 
controles operacionais e controle de 
processos. 
 
4.5.1 Estabelecer, implementar, manter e 
acompanhar as normas, procedimentos, 
instruções, controles operacionais e os 
controles de processos decorrentes dos 
impactos e riscos identificados. 
(indispensável) 

8.1 Planejamento e controle operacionais 

A organização deve estabelecer, 
implementar, controlar e manter os 
processos necessários para atender aos 
requisitos do sistema de gestão ambiental, e 
implementar as ações determinadas em 6.1 e 
6.2, ao: 

- Estabelecer critérios operacionais para o(s) 
processo(s); 

8.1 Planejamento e controle operacionais 

A organização deve estabelecer, 
implementar, controlar e manter os 
processos necessários para atender aos 
requisitos do sistema de gestão ambiental, e 
implementar as ações determinadas em 6.1 e 
6.2, ao: 

- Estabelecer critérios operacionais para o(s) 
processo(s); 

4.4.6 Controle Operacional 
 
A organização deve determinar aquelas 
operações e atividades que estejam 
associadas ao(s) perigo(s) identificado(s), 
onde as medidas de controles for necessário 
para gerenciar o(s) risco(s) de SST ser 
aplicadas. Isso deve incluir a gestão de 
mudanças (ver 4.3.1). 
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Avaliar: 
a)Como a empresa estabelece uma escala de 
prioridades considerando os potenciais dos 
impactos e riscos identificados.  
b) Como a empresa determina medidas para 
controlar os impactos e riscos.  
c) Como a empresa define os níveis de 
proteção suficientes para evitar que uma 
falha, incluindo a possibilidade de erro 
humano, evolua para um cenário crítico 
(incêndio, explosão e liberação acidental de 
produtos).  
d) Como a empresa prioriza os cenários 
críticos.  
e) Como a empresa instala sistemas e 
equipamentos de proteção visando reduzir os 
impactos e riscos, bem como mitigar suas 
consequências.  
f) Como a empresa define critérios de 
segurança inerentes a todas as fases dos 
processos.  
g) Como a empresa estabelece os 
procedimentos e práticas adequadas e 
seguras para as atividades de partida e 
parada normais, operação, manutenção e 
paradas de emergência.  
h) Como a empresa estabelece os 
procedimentos para trabalhos críticos 
(espaço confinado, serviços a quente, 
trabalhos em altura e em equipamentos 
energizados). 

 

- implementar controle de processo(s), de 
acordo com os critérios operacionais. 

NOTA Abiquim: Os controles podem incluir 
controles de engenharia e procedimentos. Os 
controles podem ser implementados 
seguindo uma hierarquia (por exemplo, 
eliminação, substituição, administrativa) e 
podem ser usados individualmente ou em 
conjunto. 

A organização deve controlar mudanças 
planejadas e analisar criticamente as 
consequências de mudanças não 
intencionais, tomando ações para mitigar 
quaisquer efeitos adversos, como necessário. 

A organização deve assegurar que os 
processos terceirizados sejam controlados ou 
influenciados. O tipo e a extensão do 
controle ou da influência a serem aplicado 
ao(s) processo(s) deve(m) ser definidos 
dentro do sistema de gestão ambiental. 

Coerentemente com uma perspectiva de 
ciclo de vida, a organização deve: 

a) estabelecer controles, conforme 
apropriado, para assegurar que o(s) 
requisito(s) ambiental(is) seja(m) tratado(s) 
no processo de projeto e desenvolvimento 
do produto ou do serviço, considerando cada 
estágio do seu ciclo de vida; 

 b) determinar seu(s) requisito(s) 
ambiental(is) para a aquisição de produtos e 
serviços, como apropriado; 

- implementar controle de processo(s), de 
acordo com os critérios operacionais. 

NOTA: Os controles podem incluir controles 
de engenharia e procedimentos. Os controles 
podem ser implementados seguindo uma 
hierarquia (por exemplo, eliminação, 
substituição, administrativa) e podem ser 
usados individualmente ou em conjunto. 

A organização deve controlar mudanças 
planejadas e analisar criticamente as 
consequências de mudanças não 
intencionais, tomando ações para mitigar 
quaisquer efeitos adversos, como necessário. 

A organização deve assegurar que os 
processos terceirizados sejam controlados ou 
influenciados. O tipo e a extensão do 
controle ou da influência a serem aplicado 
ao(s) processo(s) deve(m) ser definidos 
dentro do sistema de gestão ambiental. 

Coerentemente com uma perspectiva de 
ciclo de vida, a organização deve: 

a) estabelecer controles, conforme 
apropriado, para assegurar que o(s) 
requisito(s) ambiental(is) seja(m) tratado(s) 
no processo de projeto e desenvolvimento 
do produto ou do serviço, considerando cada 
estágio do seu ciclo de vida; 

 b) determinar seu(s) requisito(s) 
ambiental(is) para a aquisição de produtos e 
serviços, como apropriado; 

 c) comunicar seu(s) requisito(s) ambiental(is) 

Para tais operações e atividades, a 
organização deve implementar e manter: 
 
a) Controles operacionais, conforme aplicável 
à organização e a suas atividades. A 
organização deve integrar tais controles 
operacionais ao seu sistema de gestão da SST 
como um todo;  
b) Controles referentes a produtos, serviços e 
equipamentos adquiridos;  
c) Controles referentes a terceirizados e 
outros visitantes no local de trabalho; 
d) Procedimentos documentados, para cobrir 
situações em que sua ausência possa 
acarretar desvios em relação à política e aos 
objetivos de SST;  
e) Critérios operacionais estipulados, onde 
sua ausência possa acarretar desvios em 
relação à política e aos objetivos de SST. 
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 c) comunicar seu(s) requisito(s) ambiental(is) 
pertinente(s) para provedores externos, 
incluindo contratados; 

 d) considerar a necessidade de prover 
informações sobre potenciais impactos 
ambientais significativos associados com o 
transporte ou entrega, uso, tratamento pós-
uso e disposição final dos seus produtos e 
serviços. 

A organização deve manter informação 
documentada na extensão necessária, para 
ter confiança de que os processos sejam 
realizados conforme planejados. 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial.  
A organização deve estabelecer e manter: 
e) operações seguras e sistemas de 
manutenção suficientes para atender sua 
política e seus objetivos; 
f) sistemas para gerenciar mudanças para 
produtos, processos e atividades associadas 
com suas operações, proporcionalmente aos 
riscos; 
g) sistemas para proteger o ambiente, 
conservar recursos, proteger a saúde dos 
trabalhadores e criar um ambiente de 
trabalho seguro; 
h) sistemas para facilitar o fluxo de 
informações para o manuseio seguro, 
orientação e treinamento apropriados ao 
longo da cadeia de valor para fomentar a 
avaliação e gerenciamento do risco de seus 

pertinente(s) para provedores externos, 
incluindo contratados; 

 d) considerar a necessidade de prover 
informações sobre potenciais impactos 
ambientais significativos associados com o 
transporte ou entrega, uso, tratamento pós-
uso e disposição final dos seus produtos e 
serviços. 

A organização deve manter informação 
documentada na extensão necessária, para 
ter confiança de que os processos sejam 
realizados conforme planejados. 
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produtos e para receber este tipo de 
informação de seus fornecedores de bens e 
serviços utilizados pela organização; 
i) proporcionalmente ao risco, um processo 
para trabalhar com clientes, fornecedores, 
transportadores, distribuidores, contratados, 
gerenciadores logísticos, avalia-los e 
reavaliá-los com base no AR ou outros 
critérios de desempenho em saúde, 
segurança, segurança empresarial e meio 
ambiente que a organização tenha 
estabelecido; 
j) participação em programas de assistência 
mútua e atividades compartilhadas, dentro 
do AR. 
 

4.5.2 Estabelecer, implementar, manter e 
acompanhar os programas de manutenção e 
de calibração. (indispensável)  
 
Os programas de manutenção e de 
calibração devem considerar os impactos e 
riscos identificados em 4.2. 
Avaliar: 
a) Como a empresa define a criticidade dos 
equipamentos e dos controles envolvidos no 
gerenciamento dos impactos e riscos. 
b) Como a empresa documenta e acompanha 
os procedimentos dos seus programas de 
manutenção e calibração 

9.1 Monitoramento, medição, análise e 
avaliação 

9.1.1 Generalidades 

A organização deve assegurar que o 
equipamento de monitoramento e medição 
calibrado ou verificado é usado e mantido, 
conforme apropriado.  

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial.  
 

9.1 Monitoramento, medição, análise e 
avaliação 

9.1.1 Generalidades 

A organização deve assegurar que o 
equipamento de monitoramento e medição 
calibrado ou verificado é usado e mantido, 
conforme apropriado.  

 

4.5.1 Monitoramento e medição do 
desempenho 
 
Se for requerido equipamento para o 
monitoramento ou medir do desempenho, a 
organização deve estabelecer e manter 
procedimentos para a calibração e 
manutenção de tal equipamento, conforme 
apropriado. Os registros das atividades e dos 
resultados da calibração e manutenção 
devem ser retidos.  
 

4.5.3 Estabelecer, implementar, manter e 
acompanhar procedimentos para o 
gerenciamento de mudanças nos processos, 
produtos, serviços e nas instalações. 

8.1 Planejamento e controle operacionais 

 

A organização deve estabelecer e manter: 

 4.3.1 Identificação de Perigos, avaliação de 
riscos e determinação de controles. 
 
O(s) procedimento(s) para a identificação de 
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(indispensável)  
 
Avaliar: 
Como a empresa faz o gerenciamento de 
mudanças nos processos, produtos, serviços e 
instalações, e se: 
a) é avaliada a mudança antes da sua 
execução. 
b) é autorizada a mudança. 
c) é executada conforme aprovação. 
d) é comunicada aos envolvidos 
 

f) sistemas para gerenciar mudanças para 
produtos, processos e atividades associadas 
com suas operações, proporcionalmente aos 
riscos; 

 

perigos e para a avaliação de riscos deve(m) 
levar em consideração: 
g) Mudanças ou propostas de mudança na 
organização, em suas atividades ou 
materiais;  
h) Modificações no sistema de gestão da SST, 
incluindo mudanças temporárias, bem como 
seus impactos nas operações, processos e 
atividades;  
 
Para a gestão de mudanças, a organização 
deve identificar os perigos de SST e os riscos 
de SST associados às mudanças na 
organização, no sistema de gestão da SST, ou 
em suas atividades, antes da introdução de 
tais mudanças. 
 
Ao determinar os controles ou considerar as 
mudanças nos controles existentes, deve-se 
considerar a redução dos riscos de acordo 
com a seguinte hierarquia: 
a) Eliminação; b) Substituição; c) Controles de 
engenharia; d) Sinalização/alertas e/ou 
controles administrativos; e) Equipamentos 
de proteção individual (EPIS). 
 

4.5.4 Estabelecer, implementar, manter e 
acompanhar programas relacionados às 
questões de saúde, segurança e meio 
ambiente. (indispensável) 
 
Avaliar: 
Como a empresa desenvolve os programas 
visando: 

6.2.2 Planejamento de ações para alcançar 
os objetivos ambientais  

Ao planejar como alcançar os seus objetivos 
ambientais, a organização deve determinar: 

a) o que será feito; 

b) que recursos serão requeridos; 

6.2.2 Planejamento de ações para alcançar 
os objetivos ambientais  

Ao planejar como alcançar os seus objetivos 
ambientais, a organização deve determinar: 

a) o que será feito; 

b) que recursos serão requeridos; 
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a) a preservação da saúde das pessoas. 
b) o monitoramento do ambiente de 
trabalho.  
c) a proteção da integridade física das 
pessoas.  
d) a inspeção do local de trabalho.  
e) a análise e avaliação da tarefa, antes da 
sua execução.  
f) a conservação do meio ambiente.  
g) a redução constante na geração de 
resíduos, efluentes e emissões.  
h) a otimização no uso dos recursos naturais.  
i) a redução de riscos nos modais de 
transporte utilizados e na distribuição.  
j) o uso e o manuseio correto e seguro dos 
produtos comercializados.  
k) a reciclagem e a disposição correta e 
segura dos resíduos e das embalagens dos 
produtos comercializados.  
l) a identificação e resolução de passivos 
relacionados à saúde, à segurança e ao meio 
ambiente. 

c) que será responsável; 

d) quando isso será concluído; 

e) como os resultados serão avaliados, 
incluindo indicadores para monitorar o 
progresso em direção ao alcance dos seus 
objetivos ambientais mensuráveis (ver 9.1.1). 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial.  
 

c) que será responsável; 

d) quando isso será concluído; 

e) como os resultados serão avaliados, 
incluindo indicadores para monitorar o 
progresso em direção ao alcance dos seus 
objetivos ambientais mensuráveis (ver 9.1.1). 

 

4.5.5 Estabelecer, implementar, manter e 
acompanhar os procedimentos que 
consideram as questões de saúde, 
segurança e meio ambiente na contratação 
de serviços. (indispensável)  
 
Avaliar: 
Como a empresa define os critérios na 
contratação de serviços, para qualificar 
prestadores de serviços: 
a)internos. 
b)dos modais de transporte. 

8.1 Planejamento e Controle Operacional 

Coerentemente com uma perspectiva de 
ciclo de vida, a organização deve: 

 b) determinar seu(s) requisito(s) 
ambiental(is) para a aquisição de produtos e 
serviços, como apropriado; 

 c) comunicar seu(s) requisito(s) ambiental(is) 
pertinente(s) para provedores externos, 
incluindo contratados; 

 d) considerar a necessidade de prover 

8.1 Planejamento e Controle Operacional 

Coerentemente com uma perspectiva de 
ciclo de vida, a organização deve: 

 b) determinar seu(s) requisito(s) 
ambiental(is) para a aquisição de produtos e 
serviços, como apropriado; 

 c) comunicar seu(s) requisito(s) ambiental(is) 
pertinente(s) para provedores externos, 
incluindo contratados; 

 d) considerar a necessidade de prover 

4.4.6 Controle operacional  
A organização deve determinar aquelas 
operações e atividades que estejam 
associadas ao(s) perigo(s) identificado(s), 
onde a implementação de controles for 
necessária para gerenciar o(s) risco(s) de SSO. 
Isso deve incluir a gestão de mudanças (ver 
4.3.1).  
Para tais operações e atividades, a 
organização deve implementar e manter:  
b) controles referentes a produtos, serviços e 
equipamentos adquiridos;  
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c)de distribuição. 
d)de tratamento e disposição de resíduos. 
e)de atendimento a emergências. 
f)de industrialização. 
 
Como a empresa exige na contratação dos 
serviços que os padrões de saúde, segurança 
e meio ambiente adotados pela empresa 
contratada, sejam adotados e comprovados.  
Considerar os modelos SASSMAQ, específicos 
e vigentes, para os respectivos prestadores 
de serviços. 
 

informações sobre potenciais impactos 
ambientais significativos associados com o 
transporte ou entrega, uso, tratamento pós-
uso e disposição final dos seus produtos e 
serviços. 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial.  
 

informações sobre potenciais impactos 
ambientais significativos associados com o 
transporte ou entrega, uso, tratamento pós-
uso e disposição final dos seus produtos e 
serviços. 

 

 

4.5.6 Estabelecer, implementar, manter e 
acompanhar os procedimentos que 
consideram as questões de saúde, 
segurança e meio ambiente na 
comercialização. (complementar)  
 
Se a empresa considera este requisito 
aplicável precisa ser auditado: 
Como a empresa define os critérios para 
avaliar a capacidade técnica e organizacional 
do cliente para manusear os produtos 
comercializados. 
Este requisito se aplica aos produtos de alto 
impacto e riscos para a saúde, segurança e 
meio ambiente, considerando as 
propriedades relacionadas: 
a) toxicidade - carcinogenicidade, 
mutagenicidade e disruptor endócrino. 
b) inflamabilidade. 
c) estabilidade. 
d) ecotoxicidade. 

8.1 Planejamento e Controle Operacional 

A organização deve estabelecer e manter:  

h) sistemas para facilitar o fluxo de 
informações para o manuseio seguro, 
orientação e treinamento apropriados ao 
longo da cadeia de valor para fomentar a 
avaliação e gerenciamento do risco de seus 
produtos e para receber este tipo de 
informação de seus fornecedores de bens e 
serviços utilizados pela organização; 
i) proporcionalmente ao risco, um processo 
para trabalhar com clientes, fornecedores, 
transportadores, distribuidores, contratados, 
gerenciadores logísticos, avalia-los e 
reavaliá-los com base no AR ou outros 
critérios de desempenho em saúde, 
segurança, segurança empresarial e meio 
ambiente que a organização tenha 
estabelecido; 
 

NA NA 
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4.5.7 Estabelecer, implementar e exercitar 
os planos para resposta a emergências. 
(indispensável)  
 
Avaliar: 
Como a empresa desenvolve os planos para 
respostas a emergências, considerando: 
a)Cenários com consequências internas. 
b)Cenários com consequências que 
ultrapassam os limites da empresa. 
c)Cenários gerados pela vizinhança que 
possam afetar a empresa. 
d)Emergências externas. 
e)Planos de auxílio mútuo. 
 
Como a empresa documenta e atualiza os 
planos. 
Se os planos definem todas as ações e as 
responsabilidades, desde o momento do 
alerta até o pós-emergência. 
 
Como a empresa comunicada o plano para 
todos os envolvidos, interna e externamente. 
Se a empresa considera a escala de 
prioridades dos cenários, identificados em 
4.2, para elaborar um planejamento para a 
realização dos simulados. 
 
Como a empresa realiza os exercícios 
simulados de forma a testar a 
operacionalidade do plano escrito, o 
funcionamento dos equipamentos utilizados 
e a capacitação dos envolvidos.  

8.2 Preparação e resposta a emergências  
A organização deve estabelecer, 
implementar e manter o(s) processo(s) 
necessário(s) para preparar-se  e responder a 
potenciais situações de emergências 
identificadas em 6.1.1.  
A organização deve: 
 a) preparar-se para responder pelo 
planejamento de ações para prevenir ou 
mitigar impactos ambientais adversos de 
situações de emergências; 
 b) responder a situações de emergências 
reais; 
 c) tomar ações para prevenir ou mitigar as 
consequências decorrentes de situações de 
emergência, apropriadas à magnitude da 
emergência e ao potencial impacto 
ambiental; 

 d) testar periodicamente as ações de 
resposta planejadas, onde viável; 

 e) periodicamente, analisar criticamente e 
revisar o(s) processo(s) e as ações de 
resposta planejadas, em particular, após a 
ocorrência de situações de emergência ou 
testes; 

 f) prover informações pertinentes e 
treinamento relacionado à preparação e 
resposta a emergências, como apropriado, 
para as partes interessadas pertinentes, 
incluindo pessoas que realizam trabalho sob 
o seu controle. 

8.2 Preparação e resposta a emergências  
A organização deve estabelecer, 
implementar e manter o(s) processo(s) 
necessário(s) para preparar-se  e responder a 
potenciais situações de emergências 
identificadas em 6.1.1.  
A organização deve: 
 a) preparar-se para responder pelo 
planejamento de ações para prevenir ou 
mitigar impactos ambientais adversos de 
situações de emergências; 
 b) responder a situações de emergências 
reais; 
 c) tomar ações para prevenir ou mitigar as 
consequências decorrentes de situações de 
emergência, apropriadas à magnitude da 
emergência e ao potencial impacto 
ambiental; 

 d) testar periodicamente as ações de 
resposta planejadas, onde viável; 

 e) periodicamente, analisar criticamente e 
revisar o(s) processo(s) e as ações de 
resposta planejadas, em particular, após a 
ocorrência de situações de emergência ou 
testes; 

 f) prover informações pertinentes e 
treinamento relacionado à preparação e 
resposta a emergências, como apropriado, 
para as partes interessadas pertinentes, 
incluindo pessoas que realizam trabalho sob 
o seu controle. 

4.4.7 Preparação e resposta à emergência 
 
A organização deve estabelecer, 
implementar e manter procedimento(s) para:  
a) Identificar o potencial para situações de 
emergência;  
b) Responder a tais situações de emergência. 
 
A organização deve responder às situações 
reais de emergência, e prevenir ou mitigar as 
consequências para a SST adversas 
associadas. 
 
Ao planejar sua resposta a emergências, a 
organização deve levar em consideração as 
necessidades das partes interessadas 
pertinentes, tais como serviços de 
emergência e a vizinhança. 
 
A organização deve também testar 
periodicamente seu(s) procedimento(s) para 
responder a situações de emergência, 
quando exequível, envolvendo as partes 
interessadas pertinentes, conforme 
apropriado. 
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Se os simulados consideram todas as ações 
estabelecidas internamente e consideram o 
envolvimento das entidades externas (Defesa 
civil, Corpo de Bombeiros, órgão ambiental, 
atendimento médico e hospitalar). 
 
Como a empresa documenta, avalia e utiliza 
os simulados como processo de aprendizado. 
Se os planos são analisados e revisados após 
os simulados, em particular, após um evento 
real ou potencial de emergência. 
 
 
 

A organização deve manter informação 
documentada na extensão necessária, para 
ter confiança de que o(s) processo(s) seja(m) 
realizado(s) conforme planejado(s). 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial.  
A informação documentada sobre resposta a 
emergência da organização deve:  

g) incluir consideração apropriada sobre as 
necessidades de comunicação e 
restabelecimento da comunicação; 

h) incluir participação apropriada no 
desenvolvimento, implementação e 
manutenção de planos de preparação a 
emergência nas comunidades; 

i) levar em consideração incidentes de 
transporte de matérias primas, produtos e 
resíduos. 

A organização deve manter informação 
documentada na extensão necessária, para 
ter confiança de que o(s) processo(s) seja(m) 
realizado(s) conforme planejado(s). 

 

4.5.8. Estabelecer, implementar e exercitar 
os planos para gerenciar crises. 
(complementar)  
 
Se a empresa considera este requisito 
aplicável precisa ser auditado: 
Como a empresa documenta os planos para 
gerenciar crises, visando: 
a)Imagem da organização. 
b)Imagem de seus produtos. 
c)Relacionamento com a cadeia de valor. 
d)Relacionamento com a mídia. 
e)Relacionamento com órgãos 

8.2 Preparação e resposta a emergências  
A organização deve estabelecer, 
implementar e manter o(s) processo(s) 
necessário(s) para preparar-se  e responder a 
potenciais situações de emergências 
identificadas em 6.1.1.  
A organização deve: 

 f) prover informações pertinentes e 
treinamento relacionado à preparação e 
resposta a emergências, como apropriado, 
para as partes interessadas pertinentes, 
incluindo pessoas que realizam trabalho sob 

8.2 Preparação e resposta a emergências  
A organização deve estabelecer, 
implementar e manter o(s) processo(s) 
necessário(s) para preparar-se  e responder a 
potenciais situações de emergências 
identificadas em 6.1.1.  
A organização deve: 

 f) prover informações pertinentes e 
treinamento relacionado à preparação e 
resposta a emergências, como apropriado, 
para as partes interessadas pertinentes, 
incluindo pessoas que realizam trabalho sob 

NA 
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governamentais e não governamentais. 
f)Relacionamento com entidades patronais e 
representantes dos trabalhadores. 
g)Relacionamento com a comunidade em que 
a empresa está inserida ou onde ocorreu à 
crise. 
 
Como a empresa realiza os exercícios 
simulados de forma a testar a 
operacionalidade do plano escrito.  
Se os simulados consideram todas as ações 
estabelecidas internamente e consideram o 
envolvimento com as entidades externas. 
 
Como a empresa documenta, avalia e utiliza 
os simulados como processo de aprendizado. 
Se os planos são analisados e revisados após 
os simulados, em particular, após um evento 
real ou potencial de emergência. 
 

o seu controle. 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial.  
 

A informação documentada sobre resposta a 
emergência da organização deve:  

g) incluir consideração apropriada sobre as 
necessidades de comunicação e 
restabelecimento da comunicação; 

h) incluir participação apropriada no 
desenvolvimento, implementação e 
manutenção de planos de preparação a 
emergência nas comunidades; 

 

o seu controle. 

 

4.5.9 Estabelecer, implementar, manter e 
acompanhar procedimentos para o 
monitoramento dos impactos e riscos. 
(indispensável) 
 
Avaliar: 
Como a empresa monitora: 
a) a saúde das pessoas.  
b) os efluentes líquidos, as emissões 
atmosféricas e os resíduos. 
c) o solo, o lençol freático e outros 
receptores. 
 

9.1 Monitoramento, medição, análise e 
avaliação 

9.1.1 Generalidades 

A organização deve monitorar, medir, 
analisar e avaliar seu desempenho ambiental.  

A organização deve determinar:   

a) o que precisa ser monitorado e medido;   

b) os métodos de monitoramento, medição, 
análise e avaliação, como aplicável, para 
assegurar resultados válidos;   

c) os critérios pelos quais a organização irá 

9.1 Monitoramento, medição, análise e 
avaliação 

9.1.1 Generalidades 

A organização deve monitorar, medir, 
analisar e avaliar seu desempenho ambiental.  

A organização deve determinar:   

a) o que precisa ser monitorado e medido;   

b) os métodos de monitoramento, medição, 
análise e avaliação, como aplicável, para 
assegurar resultados válidos;   

c) os critérios pelos quais a organização irá 

4.5 Verificação  

4.5.1 Monitoramento e medição do 
desempenho  

A organização deve estabelecer, 
implementar e manter procedimento(s) para 
monitorar e medir regularmente o 
desempenho da SSO. Esse(s) 
procedimento(s) deve(m) fornecer:  
a) tanto medidas qualitativas como medidas 
quantitativas apropriadas às necessidades da 
organização;  
b) monitoramento do grau de atendimento 
aos objetivos de SSO da organização;  
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avaliar seu desempenho ambiental e 
indicadores apropriados;  

 d) quando o monitoramento e a medição 
devem ser realizados;   

e) quando os resultados de monitoramento e 
medição devem ser analisados e avaliados 

A organização deve assegurar que o 
equipamento de monitoramento e medição 
calibrado ou verificado é usado e mantido, 
conforme apropriado.  

A organização deve avaliar seu desempenho 
ambiental e a eficácia do sistema de gestão 
ambiental.  

A organização deve comunicar interna e 
externamente as informações pertinentes 
sobre o desempenho ambiental, como 
identificado em seu(s) processo(s) de 
comunicação e como requerido por seus 
requisitos legais e outros requisitos.  

A organização deve reter informação 
documentada apropriada como evidência de 
monitoramento, medição, análise e 
resultados da avaliação. 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial.  
A organização deve avaliar periodicamente a 
efetividade de seus programas de 
comunicação com as partes interessadas 
citadas em 4.2. 

avaliar seu desempenho ambiental e 
indicadores apropriados;  

 d) quando o monitoramento e a medição 
devem ser realizados;   

e) quando os resultados de monitoramento e 
medição devem ser analisados e avaliados 

A organização deve assegurar que o 
equipamento de monitoramento e medição 
calibrado ou verificado é usado e mantido, 
conforme apropriado.  

A organização deve avaliar seu desempenho 
ambiental e a eficácia do sistema de gestão 
ambiental.  

A organização deve comunicar interna e 
externamente as informações pertinentes 
sobre o desempenho ambiental, como 
identificado em seu(s) processo(s) de 
comunicação e como requerido por seus 
requisitos legais e outros requisitos.  

A organização deve reter informação 
documentada apropriada como evidência de 
monitoramento, medição, análise e 
resultados da avaliação. 

 

c) monitoramento da eficácia dos controles 
(tanto para a saúde quanto para a 
segurança);  
d) medidas pró-ativas de desempenho que 
monitorem a conformidade com o(s) 
programa(s) de gestão da SSO, e com 
controles e critérios operacionais;  
e) medidas reativas de desempenho que 
monitorem doenças ocupacionais, incidentes 
(incluindo acidentes, quase-acidentes, etc) e 
outras evidências históricas de deficiências 
no desempenho da SSO;  
f) registro de dados e resultados do 
monitoramento e medição, suficientes para 
facilitar a subseqüente análise de ações 
corretivas e ações preventivas.  
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4.6 Comunicação, participação e consulta. 

 
4.6.1 Identificar as partes interessadas. 
(indispensável)  
 
Avaliar: 
Como a empresa identifica e define as partes 
interessadas e quais são elas. 

4.2. Entendendo as necessidades e 
expectativas de partes interessadas 

A organização deve determinar: 

a) as partes interessadas que sejam 
pertinentes para o sistema de gestão 
ambiental; 

b) as necessidades e expectativas pertinentes 
(ou seja, requisitos) dessas partes 
interessadas relevantes; 

c) qual dessas necessidades e expectativas se 
tornam seus requisitos legais e outros 
requisitos. 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial.  
 

4.2. Entendendo as necessidades e 
expectativas de partes interessadas 

A organização deve determinar: 

a) as partes interessadas que sejam 
pertinentes para o sistema de gestão 
ambiental; 

b) as necessidades e expectativas pertinentes 
(ou seja, requisitos) dessas partes 
interessadas relevantes; 

c) qual dessas necessidades e expectativas se 
tornam seus requisitos legais e outros 
requisitos. 

 

NA 

4.6.2 Estabelecer, implementar e manter os 
instrumentos, os canais de comunicação e 
diálogo com as partes interessadas. 
(indispensável)  
 
Avaliar: 
Como a empresa documenta os respectivos 
instrumentos e canais de comunicação e 
diálogo com as partes interessadas. 
 
Como a empresa supre a cadeia de valor com 
todas as informações necessárias 
relacionadas à saúde, à segurança e ao meio 
ambiente, em função dos impactos e riscos 
inerentes aos produtos e aos serviços. 

7.4.1 Geral 

A organização deve estabelecer, 
implementar e manter processo(s) 
necessário(s) para comunicações internas e 
externas pertinentes para o sistema de 
gestão ambiental, incluindo: 

a) sobre o que comunicar; 

b) quando comunicar; 

c) com quem se comunicar; 

d) como se comunicar. 

Ao estabelecer o(s) seu(s) processo(s) de 

7.4.1 Geral 

A organização deve estabelecer, 
implementar e manter processo(s) 
necessário(s) para comunicações internas e 
externas pertinentes para o sistema de 
gestão ambiental, incluindo: 

a) sobre o que comunicar; 

b) quando comunicar; 

c) com quem se comunicar; 

d) como se comunicar. 

Ao estabelecer o(s) seu(s) processo(s) de 

4.4.3 Comunicação, participação e consulta  

4.4.3.1 Comunicação  

Com relação aos seus perigos de SSO e ao 
sistema de gestão da SSO, a organização 
deve estabelecer, implementar e manter 
procedimento(s) para:  
a) comunicação interna entre os vários níveis 
e funções da organização;  
b) comunicação com terceirizados e outros 
visitantes no local de trabalho;  
c) recebimento, documentação e resposta a 
comunicações pertinentes oriundas de partes 
interessadas externas. 
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 comunicação, a organização deve: 

- levar em conta seus requisitos legais e 
outros requisitos; 

- assegurar que a informação ambiental 
comunicada seja coerente com informação 
gerada dentro do sistema de gestão 
ambiental e que seja confiável. 

A organização deve responder as 
comunicações pertinentes, referentes ao seu 
sistema de gestão ambiental.  

A organização deve reter informação 
documentada como evidência de suas 
comunicações, como apropriado. 

 

7.4.2 Comunicação interna 

A organização deve: 

a) comunicar internamente as informações 
pertinentes para o sistema de gestão 
ambiental entre os diversos níveis e funções 
da organização, incluindo mudanças no 
sistema de gestão ambiental, como 
apropriado; 

b) assegurar que seu(s) processo(s) de 
comunicação possibilite(m) que qualquer 
pessoa que realize trabalho sob o controle da 
organização contribua para a melhoria 
contínua. 

7.4.3 Comunicação externa 

A organização deve comunicar externamente 

comunicação, a organização deve: 

- levar em conta seus requisitos legais e 
outros requisitos; 

- assegurar que a informação ambiental 
comunicada seja coerente com informação 
gerada dentro do sistema de gestão 
ambiental e que seja confiável. 

A organização deve responder as 
comunicações pertinentes, referentes ao seu 
sistema de gestão ambiental.  

A organização deve reter informação 
documentada como evidência de suas 
comunicações, como apropriado. 

 

7.4.2 Comunicação interna 

A organização deve: 

a) comunicar internamente as informações 
pertinentes para o sistema de gestão 
ambiental entre os diversos níveis e funções 
da organização, incluindo mudanças no 
sistema de gestão ambiental, como 
apropriado; 

b) assegurar que seu(s) processo(s) de 
comunicação possibilite(m) que qualquer 
pessoa que realize trabalho sob o controle da 
organização contribua para a melhoria 
contínua. 

7.4.3 Comunicação externa 

A organização deve comunicar externamente 

4.6.3 Estabelecer, implementar e manter os 
procedimentos e meios que permitam 
reconhecer e responder às demandas, 
expectativas e sugestões das partes 
interessadas. (indispensável)  
 
Avaliar: 
Como a empresa documenta o 
reconhecimento, a avaliação e a resposta às 
demandas, expectativas e sugestões das 
partes interessadas. 
Como a empresa acompanha as ações 
decorrentes. 

 

4.4.3.2 Participação e consulta  

A organização deve estabelecer, 
implementar e manter procedimento(s) para:  
a) a participação dos trabalhadores através 
de:  
- seu envolvimento apropriado na 
identificação de perigos, na avaliação de 
riscos e na determinação de controles;  
- seu envolvimento apropriado na 
investigação de incidentes;  
- seu envolvimento no desenvolvimento e 
análise crítica das políticas e objetivos de 
SSO;  
- consulta quando existirem quaisquer 
mudanças que afetem sua SSO;  
- representação nos assuntos de SSO.  
Os trabalhadores devem ser informados 
sobre os detalhes de sua participação, 
incluindo quem é(são) seu(s) 
representante(s) nos assuntos de SSO.  
b) a consulta aos terceirizados quando 
existirem mudanças que afetem sua SSO.  
A organização deve assegurar que, quando 
apropriado, as partes interessadas externas 
pertinentes sejam consultadas sobre 
assuntos de SSO relevantes.  
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as informações pertinentes para o sistema de 
gestão ambiental, conforme estabelecido 
pelo(s) processo(s) de comunicação da 
organização e como requerido por seus 
requisitos legais e outros requisitos.  

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 
A organização deve estabelecer e manter 
diálogo com colaboradores e outras partis 
interessadas sobre seu impacto sobre a saúde 
humana, segurança, proteção empresarial, o 
desempenho de seu sistema de gestão 
Atuação Responsável, seus planos para 
melhorar o desempenho da organização e a 
gestão que tem sobre os riscos relevantes 
decorrentes de: 
- produtos; 
- processos químicos; 
- atividades associadas às suas operações. 

as informações pertinentes para o sistema de 
gestão ambiental, conforme estabelecido 
pelo(s) processo(s) de comunicação da 
organização e como requerido por seus 
requisitos legais e outros requisitos.  

 

4.6.4 Estabelecer, implementar e manter os  
procedimentos para avaliar a efetividade 
das ações de comunicação e da imagem da 
empresa. (indispensável)  
 
Avaliar: 
Como a empresa define os critérios para 
avaliar e acompanhar a efetividade das ações 
de comunicação e da imagem da empresa. 
Como a empresa avalia a reação interna e 
externa das ações relacionadas ao Programa 
Atuação Responsável. 

9.1.1 – Monitoramento 

A organização deve avaliar periodicamente a 
efetividade de seus programas de 
comunicação com as partes interessadas 
citadas em 4.2. 

NA NA 



 
 

Página 87 de 105  (Revisão 01) 

  

4.7 Capacitação e comportamento das 
pessoas 
 
4.7.1 Estabelecer a estrutura organizacional 
e definir as funções, atribuições, 
responsabilidades e competências. 
(indispensável)  
 
Avaliar: 
Como a empresa define, documenta e 
comunica as funções, atribuições e 
responsabilidades para implantação, 
disseminação e manutenção do  Atuação 
Responsável. 

5.3. Papeis, responsabilidades e autoridades 
organizacionais 

A Alta Direção deve assegurar que as 
responsabilidades e autoridades para papeis 
pertinentes sejam atribuídas e comunicadas 
na organização.  

A Alta Direção deve atribuir a 
responsabilidade e a autoridade para: 

a) assegurar que o sistema de gestão 
ambiental esteja em conformidade com os 
requisitos desta Norma; 

b) relatar o desempenho do sistema de 
gestão ambiental, incluindo desempenho 
ambiental para a Alta Direção. 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 

5.3. Papeis, responsabilidades e autoridades 
organizacionais 

A Alta Direção deve assegurar que as 
responsabilidades e autoridades para papeis 
pertinentes sejam atribuídas e comunicadas 
na organização.  

A Alta Direção deve atribuir a 
responsabilidade e a autoridade para: 

a) assegurar que o sistema de gestão 
ambiental esteja em conformidade com os 
requisitos desta Norma; 

b) relatar o desempenho do sistema de 
gestão ambiental, incluindo desempenho 
ambiental para a Alta Direção. 

 

4.4 Implementação e operação  

4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades, 
prestações de contas e autoridades  

A Alta Direção deve assumir a 
responsabilidade final pela SSO e pelo 
sistema de gestão da SSO.  
A Alta Direção deve demonstrar seu 
comprometimento:  
b) definindo funções, alocando 
responsabilidades e prestações de contas e 
delegando autoridades, a fim de facilitar a 
gestão eficaz da SSO. Funções, 
responsabilidades, prestações de contas e 
autoridades devem ser documentadas e 
comunicadas. 

4.7.2 Definir os conhecimentos e as 
habilidades para que as pessoas possam 
executar as tarefas de modo adequado e 
seguro, estabelecendo os treinamentos 
necessários e avaliando a efetividade dos 
mesmos. (indispensável)  
 
Avaliar: 
Como a empresa identifica as necessidades, 
estabelecendo os programas de treinamento 
e de educação contínua. 
Como a empresa incorpora o Programa 
Atuação Responsável nos mesmos.  
 

7.2 Competência 

A organização deve:   

a) determinar a competência necessária de 
pessoa(s) que realiza(m) trabalho sob o seu 
controle, que afete seu desempenho 
ambiental e sua capacidade de cumprir com 
seus requisitos legais  e outros requisitos;   

b) assegurar que essas pessoas sejam 
competentes, com base em educação, 
treinamento ou experiência apropriados;  

(Nota Abiquim:  aqui existe uma diferença 
importante entre os sistemas uma vez que o 

7.2 Competência 

A organização deve:   

a) determinar a competência necessária de 
pessoa(s) que realiza(m) trabalho sob o seu 
controle, que afete seu desempenho 
ambiental e sua capacidade de cumprir com 
seus requisitos legais  e outros requisitos;   

b) assegurar que essas pessoas sejam 
competentes, com base em educação, 
treinamento ou experiência apropriados;   

c) determinar as necessidades de 
treinamento associadas aos seus aspectos 

4.4.2 Competência, Treinamento e 
Conscientização 
 
A organização deve assegurar que qualquer 
pessoa sob seu controle que realize tarefas 
que possam causar impacto na SST seja 
competente com base em formação 
apropriada, treinamento ou experiência, 
devendo reter os registros associados. 
 
A organização deve identificar as 
necessidades de treinamento associadas aos 
seus riscos de SST e a seu sistema de gestão 
da SST. Ela deve fornecer treinamento ou 
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Como a empresa gerencia as alterações na 
função e em tarefas. 
 
Se a empresa avalia previamente os riscos 
inerentes à nova função e novas tarefas, 
adotando as medidas necessárias para 
proceder à mudança de forma adequada e 
segura.  
 
Como a empresa mantêm os registros dos 
treinamentos e avalia a efetividade dos 
mesmos. 
 

RC retirou as exigências de habilidades, o que 
é uma tendência já que ocorreu o mesmo 
com a nova ISO 9001:15) 

 c) determinar as necessidades de 
treinamento associadas aos seus aspectos 
ambientais e ao seu sistema de gestão 
ambiental;  

 d) onde aplicável, tomar ações para adquirir 
a competência necessária e avaliar a eficácia 
das ações tomadas. 

NOTA Ações aplicáveis podem incluir, por 
exemplo, a provisão de treinamento, o 
mentoreamento ou a mudança de atribuições 
de pessoas empregadas no momento, ou 
empregar ou contratar pessoas competentes. 

A organização deve reter informação 
documentada apropriada como evidência de 
competência. 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 

ambientais e ao seu sistema de gestão 
ambiental;  

 d) onde aplicável, tomar ações para adquirir 
a competência necessária e avaliar a eficácia 
das ações tomadas. 

NOTA Ações aplicáveis podem incluir, por 
exemplo, a provisão de treinamento, o 
mentoreamento ou a mudança de atribuições 
de pessoas empregadas no momento, ou 
empregar ou contratar pessoas competentes. 

A organização deve reter informação 
documentada apropriada como evidência de 
competência. 

 

tomar outra ação para atender a essas 
necessidades, avaliar a eficácia do 
treinamento ou da ação tomada, e reter os 
registros associados. 
 
 
 

4.7.3 Estabelecer, implementar e manter 
procedimento para avaliação 
comportamental. (complementar)  
 
Se a empresa considera este requisito 
aplicável precisa ser auditado: 
 
Como a empresa documenta as ferramentas 
para estimular e avaliar o comportamento 
adequado e seguro das pessoas dentro e fora 

NA NA NA NA 
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empresa. 
 
Como a empresa promover, em todos os 
níveis, o senso de responsabilidade individual 
e de prevenção com relação à saúde, 
segurança e ao meio ambiente. 
 

4.7.4 Estabelecer, implementar e manter os 
procedimentos para avaliar o desempenho 
das pessoas. (indispensável)  
 
Como a empresa avalia e monitora o 
desempenho das pessoas. 
 
Se a avaliação considera as questões 
relacionadas à saúde, segurança e ao meio 
ambiente.  
 
Como a empresa identifica os desvios, avalia 
e promove as correções, as melhorias na 
capacitação, no comportamento e/ou 
motivação. 
 

7.3 Conscientização 

A organização deve assegurar que pessoas 
que realizam trabalhos sob o controle da 
organização estejam conscientes: 

a) da política ambiental; 

b) dos aspectos ambientais significativos e 
dos impactos ambientais reais ou potenciais 
associados com seu trabalho; 

c) da sua contribuição para a eficácia do 
sistema de gestão ambiental, incluindo os 
benefícios de desempenho ambiental 
reforçada; 

d) as implicações de não estar conforme com 
os requisitos do sistema de gestão ambiental, 
incluindo o não atendimento aos requisitos 
legais e outros requisitos da organização. 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 

7.3 Conscientização 

A organização deve assegurar que pessoas 
que realizam trabalhos sob o controle da 
organização estejam conscientes: 

a) da política ambiental; 

b) dos aspectos ambientais significativos e 
dos impactos ambientais reais ou potenciais 
associados com seu trabalho; 

c) da sua contribuição para a eficácia do 
sistema de gestão ambiental, incluindo os 
benefícios de desempenho ambiental 
reforçada; 

d) as implicações de não estar conforme com 
os requisitos do sistema de gestão ambiental, 
incluindo o não atendimento aos requisitos 
legais e outros requisitos da organização. 

 

4.4.2 Competência, Treinamento e 
Conscientização 
A organização deve estabelecer, 
implementar e manter procedimento(s) para 
fazer com que as pessoas que trabalhem sob 
seu controle estejam conscientes: 
a) Das consequências para a SST, reais ou 
potenciais, de suas atividades de trabalho, de 
seu comportamento, e dos benefícios para a 
SST resultantes da melhoria do seu 
desempenho  pessoal;  
b) De suas funções e responsabilidades e da 
importância em atingir a conformidade com 
a política e os procedimentos de SST, e com 
os requisitos do sistema de gestão da SST, 
incluindo os requisitos de preparação e 
resposta a emergências (ver 4.4.7);  
c) Das potenciais consequências da 
inobservância de procedimentos 
especificados. Os procedimentos de 
treinamento devem levar em consideração 
os diferentes níveis de:  
a) Responsabilidade, habilidade, proficiência 
em línguas e instrução; e  
b) Risco. 

4.8 Auditorias 
 

9.2 Auditoria interna 9.2 Auditoria interna 4.5.5 Auditoria Interna 
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4.8.1 Estabelecer, implementar e manter os 
procedimentos para o planejamento, 
realização, relato e acompanhamento das 
auditorias. (indispensável)  
 
Avaliar: 
Como a empresa documenta as auditorias o 
Sistema de Gestão do Programa Atuação 
Responsável: 
a)Identifica se a auditoria é de 1ª, 2ª ou 3ª 
partes. 
b)Planeja as auditorias em intervalos 
determinados. 
c)Define o escopo da auditoria. 
d)Nomeia e qualifica os auditores. 
e)Realiza e mantém os registros das 
auditorias. 
f)Prioriza as ações, acompanha suas 
implementações e avalia a efetividade das 
mesmas.   

9.2.1 Generalidades 

A organização deve conduzir auditorias 
internas a intervalos planejados para prover 
informação sobre se o sistema de gestão 
ambiental: 

 a) está conforme com: 

 1) os requisitos da própria organização para 
o seu sistema de gestão ambiental; 

 2) os requisitos desta Norma; 

 b) está implementado e mantido 
eficazmente. 

9.2.2 Programa de auditoria interna 

A organização deve estabelecer, 
implementar e manter programa(s) de 
auditoria interna, incluindo a frequência, 
métodos, responsabilidades, requisitos para 
planejar e para relatar suas auditorias 
internas. 

Nota Abiquim: Observação importante no 
reporte dos resultados de auditorias, a 
obrigatoriedade é de relatar e não apenas 
informar para as gerencias específicas.  

  

Ao estabelecer o programa de auditoria 
interna, a organização deve levar em 
consideração a importância ambiental dos 
processos concernentes, as mudanças que 
afetam a organização  e os resultados de 
auditorias anteriores. 

9.2.1 Generalidades 

A organização deve conduzir auditorias 
internas a intervalos planejados para prover 
informação sobre se o sistema de gestão 
ambiental: 

 a) está conforme com: 

 1) os requisitos da própria organização para 
o seu sistema de gestão ambiental; 

 2) os requisitos desta Norma; 

 b) está implementado e mantido 
eficazmente. 

9.2.2 Programa de auditoria interna 

A organização deve estabelecer, 
implementar e manter programa(s) de 
auditoria interna, incluindo a frequência, 
métodos, responsabilidades, requisitos para 
planejar e para relatar suas auditorias 
internas.  

Ao estabelecer o programa de auditoria 
interna, a organização deve levar em 
consideração a importância ambiental dos 
processos concernentes, as mudanças que 
afetam a organização  e os resultados de 
auditorias anteriores. 

A organização deve: 

 a) definir os critérios de auditoria e o escopo 
para cada auditoria; 

 b) selecionar auditores e conduzir auditorias 
para assegurar a objetividade e a 

A organização deve estabelecer e manter um 
programa e procedimentos para auditorias 
periódicas do Sistema de Gestão da SSO a 
serem realizadas de forma a: 
a) determinar se o Sistema de Gestão da SSO: 
1) está em conformidade com as disposições 
planejadas para a gestão da SSO, inclusive os 
requisitos desta especificação OHSAS; 
2) foi devidamente implementado e está 
sendo mantido; e 
3) é eficaz no atendimento à política e aos 
objetivos da organização; 
b) analisar criticamente os resultados de 
auditorias anteriores; 
c) fornecer à administração informações 
sobre os resultados das auditorias. 
 
O programa de auditoria da organização, 
incluindo qualquer cronograma, deve basear-
se nos resultados das avaliações de riscos das 
atividades da organização, e nos resultados 
de auditorias anteriores. Os procedimentos 
de auditorias devem considerar o escopo da 
auditoria, a frequência, as metodologias e as 
competências, bem como as 
responsabilidades e requisitos relativos à 
condução de auditorias e à apresentação dos 
resultados. 
 
Sempre que possível, as auditorias devem ser 
conduzidas por pessoal independente 
daquele que tem responsabilidade direta 
pela atividade que está sendo examinada. 
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A organização deve: 

 a) definir os critérios de auditoria e o escopo 
para cada auditoria; 

 b) selecionar auditores e conduzir auditorias 
para assegurar a objetividade e a 
imparcialidade do processo de auditoria; 

 c) assegurar que os resultados das auditorias 
sejam relatados para a gerência pertinente. 

A organização deve reter informação 
documentada como evidência da 
implementação do programa de auditoria e 
dos resultados da auditoria. 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 

imparcialidade do processo de auditoria; 

 c) assegurar que os resultados das auditorias 
sejam relatados para a gerência pertinente. 

A organização deve reter informação 
documentada como evidência da 
implementação do programa de auditoria e 
dos resultados da auditoria. 

 

4.9 Incidentes, não conformidades, ações 
corretivas e preventivas. 
 
4.9.1 Estabelecer, implementar e manter 
procedimentos para registrar, investigar e 
analisar os incidentes, acidentes, perdas e 
acompanhar as ações decorrentes. 
(indispensável)  
 
Avaliar: 
Como a empresa documenta a investigação e 
análise de eventos reais ou potenciais 
 
Como a empresa identifica a necessidade de 
ações corretivas, oportunidades para ações 
preventivas e controla a efetividade das 

10.2 Não-conformidade e ação corretiva 

Ao ocorrer uma não conformidade, a 
organização deve: 

 a) reagir à não conformidade e, como 
aplicável: 

 1) tomar ação para controlá-la e corrigi-la; 

 2) lidar com as consequências, incluindo 
mitigar impactos ambientais adversos; 

 b) avaliar a necessidade de uma ação para 
eliminar as causas da não conformidade, a 
fim  de que ela não se repita ou ocorra em 
outro lugar: 

 1) analisando criticamente a não 

10.2 Não-conformidade e ação corretiva 

Ao ocorrer uma não conformidade, a 
organização deve: 

 a) reagir à não conformidade e, como 
aplicável: 

 1) tomar ação para controlá-la e corrigi-la; 

 2) lidar com as consequências, incluindo 
mitigar impactos ambientais adversos; 

 b) avaliar a necessidade de uma ação para 
eliminar as causas da não conformidade, a 
fim  de que ela não se repita ou ocorra em 
outro lugar: 

 1) analisando criticamente a não 

4.5.3 Investigação de incidente, não-
conformidade, ação corretiva e ação 
preventiva  

4.5.3.1 Investigação de incidente  

A organização deve estabelecer, 
implementar e manter procedimento(s) para 
registrar, investigar e analisar incidentes a 
fim de:  
a) determinar deficiências de SSO 
subjacentes e outros fatores que possam 
estar causando ou contribuindo para a 
ocorrência de incidentes  
b) identificar a necessidade de ações 
corretivas  
c) identificar oportunidades para ações 
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mesmas. 
 
 

conformidade; 

 2) determinando as causas da não 
conformidade; 

 3) determinando se não conformidades 
similares existem ou se poderiam 
potencialmente ocorrer; 

 c) implementar qualquer ação necessária; 

 d) analisar criticamente a eficácia de 
qualquer ação corretiva tomada; 

 e) realizar mudanças no sistema de gestão 
ambiental, se necessário. 

As ações corretivas devem ser apropriadas à 
significância dos efeitos das não 
conformidades encontradas, incluindo o(s) 
impacto(s) ambiental(is). 

A organização deve reter informação 
documentada como evidência: 

 — da natureza das não conformidades e 
quaisquer ações subsequentes tomadas; 

 — dos resultados de qualquer ação 
corretiva. 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 
A organização deve: 
- Identificar e investigar causa(s) de acidentes 
e incidentes; 
- determinar sua significância; 

conformidade; 

 2) determinando as causas da não 
conformidade; 

 3) determinando se não conformidades 
similares existem ou se poderiam 
potencialmente ocorrer; 

 c) implementar qualquer ação necessária; 

 d) analisar criticamente a eficácia de 
qualquer ação corretiva tomada; 

 e) realizar mudanças no sistema de gestão 
ambiental, se necessário. 

As ações corretivas devem ser apropriadas à 
significância dos efeitos das não 
conformidades encontradas, incluindo o(s) 
impacto(s) ambiental(is). 

A organização deve reter informação 
documentada como evidência: 

 — da natureza das não conformidades e 
quaisquer ações subsequentes tomadas; 

 — dos resultados de qualquer ação 
corretiva. 

 
 

preventivas  
d) identificar oportunidades para a melhoria 
contínua  
e) comunicar os resultados de tais 
investigações.  
As investigações devem ser realizadas no 
momento apropriado.  
Quaisquer necessidades identificadas de 
ação corretiva ou de oportunidades para 
ação preventiva devem ser tratadas de 
acordo com as partes pertinentes da seção 
4.5.3.2.  
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- tomar as ações corretivas apropriadas para 
prevenir sua recorrência; 
- compartilhar informações relevantes e as 
ações corretivas com as partes interessadas 
relevantes. 
 
 

4.9.2 Estabelecer, implementar e manter 
procedimentos para registrar, investigar e 
analisar as não conformidades, demais 
desvios e acompanhar as ações decorrentes. 
(indispensável)  
 
Avaliar: 
Como a empresa documenta as não 
conformidades com relação aos requisitos do 
Sistema de Gestão do Atuação Responsável. 
 
Como a empresa identifica a necessidade de 
ações corretivas e oportunidades de ações 
preventivas para melhoria contínua 
 
Como a empresa controla a efetividade das 
mesmas 

10.2 Não-conformidade e ação corretiva 

Ao ocorrer uma não conformidade, a 
organização deve: 

 a) reagir à não conformidade e, como 
aplicável: 

 1) tomar ação para controlá-la e corrigi-la; 

 2) lidar com as consequências, incluindo 
mitigar impactos ambientais adversos; 

 b) avaliar a necessidade de uma ação para 
eliminar as causas da não conformidade, a 
fim  de que ela não se repita ou ocorra em 
outro lugar: 

 1) analisando criticamente a não 
conformidade; 

 2) determinando as causas da não 
conformidade; 

 3) determinando se não conformidades 
similares existem ou se poderiam 
potencialmente ocorrer; 

 c) implementar qualquer ação necessária; 

 d) analisar criticamente a eficácia de 

10.2 Não-conformidade e ação corretiva 

Ao ocorrer uma não conformidade, a 
organização deve: 

 a) reagir à não conformidade e, como 
aplicável: 

 1) tomar ação para controlá-la e corrigi-la; 

 2) lidar com as consequências, incluindo 
mitigar impactos ambientais adversos; 

 b) avaliar a necessidade de uma ação para 
eliminar as causas da não conformidade, a 
fim  de que ela não se repita ou ocorra em 
outro lugar: 

 1) analisando criticamente a não 
conformidade; 

 2) determinando as causas da não 
conformidade; 

 3) determinando se não conformidades 
similares existem ou se poderiam 
potencialmente ocorrer; 

 c) implementar qualquer ação necessária; 

 d) analisar criticamente a eficácia de 

4.5.3.2 Não-conformidade, ação corretiva e 
ação preventiva  

A organização deve estabelecer, 
implementar e manter procedimento(s) para 
tratar as não-conformidades reais e 
potenciais, e para executar ações corretivas e 
ações preventivas. O(s) procedimento(s) 
deve(m) definir requisitos para: 
a) identificar e corrigir não-conformidade(s) e 
executar ações para mitigar suas 
conseqüências para a SSO;  
b) investigar não-conformidade(s), 
determinar sua(s) causa(s) e executar ações 
para evitar sua repetição.  
c) avaliar a necessidade de ação(s) para 
prevenir não-conformidade(s) e implementar 
ações apropriadas, desenhadas para evitar 
sua ocorrência.  
d) registrar e comunicar os resultados da(s) 
ação(ões) corretiva(s) e ação(ões) 
preventiva(s) executada(s); e  
e) analisar criticamente a eficácia da(s) 
ação(ões) corretiva(s) e ação(ões) 
preventiva(s) executada(s).  
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qualquer ação corretiva tomada; 

 e) realizar mudanças no sistema de gestão 
ambiental, se necessário. 

As ações corretivas devem ser apropriadas à 
significância dos efeitos das não 
conformidades encontradas, incluindo o(s) 
impacto(s) ambiental(is). 

A organização deve reter informação 
documentada como evidência: 

 — da natureza das não conformidades e 
quaisquer ações subsequentes tomadas; 

 — dos resultados de qualquer ação 
corretiva. 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 

qualquer ação corretiva tomada; 

 e) realizar mudanças no sistema de gestão 
ambiental, se necessário. 

As ações corretivas devem ser apropriadas à 
significância dos efeitos das não 
conformidades encontradas, incluindo o(s) 
impacto(s) ambiental(is). 

A organização deve reter informação 
documentada como evidência: 

 — da natureza das não conformidades e 
quaisquer ações subsequentes tomadas; 

 — dos resultados de qualquer ação 
corretiva. 

 

4.10 Análise do sistema de gestão  
 
4.10.1 Estabelecer, implementar e manter 
procedimentos para analisar criticamente o 
sistema de gestão. (indispensável) 
 
Avaliar: 
Como a empresa documenta, analisa o 
Sistema de Gestão do Atuação Responsável: 
a) Se define os participantes das análises. 
b) Se determina o intervalo entre as análises. 
c) Se define o que vai ser analisado. 
d) Se determina os resultados e, se 
necessário, propõem ações visando à 

9.3 Análise crítica pela direção  

A Alta Direção deve analisar criticamente o 
sistema de gestão ambiental da organização, 
a intervalos planejados, para assegurar sua 
contínua adequação, suficiência e eficácia. 

A análise crítica pela direção deve considerar: 

 a) a situação de ações provenientes de 
análises críticas anteriores pela direção; 

 b) mudanças em: 

 1) questões internas e externas que sejam 
pertinentes para o sistema de gestão 

9.3 Análise crítica pela direção  

A Alta Direção deve analisar criticamente o 
sistema de gestão ambiental da organização, 
a intervalos planejados, para assegurar sua 
contínua adequação, suficiência e eficácia. 

A análise crítica pela direção deve considerar: 

 a) a situação de ações provenientes de 
análises críticas anteriores pela direção; 

 b) mudanças em: 

 1) questões internas e externas que sejam 
pertinentes para o sistema de gestão 

4.6 Análise crítica pela direção  

A Alta Direção deve analisar criticamente o 
sistema de gestão da SSO da organização, em 
intervalos planejados, para assegurar sua 
contínua adequação, pertinência e eficácia. 
As análises críticas devem incluir a avaliação 
de oportunidades para melhoria e a 
necessidade de alterações no sistema de 
gestão da SSO, inclusive da política de SSO e 
dos objetivos de SSO. Os registros das 
análises críticas pela direção devem ser 
retidos. As entradas para as análises críticas 
pela direção devem incluir:  
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melhoria contínua. 
e) Se prioriza as ações, acompanha a 
implementação e avalia a efetividade das 
mesmas. 
f)  Se as informações quanto ao cumprimento 
das medidas sugeridas nas Auditorias 
anteriores foram atendidas. 

ambiental; 

 2) necessidades e expectativas das partes 
interessadas, incluindo os requisitos legais e 
outros requisitos; 

 3) seus aspectos ambientais significativos; 

 4) riscos e oportunidades; 

 c) extensão na qual os objetivos ambientais 
foram alcançados; 

 d) informações sobre o desempenho 
ambiental da organização, incluindo 
tendências relativas a: 

 1) não conformidades e ações corretivas; 

 2) resultados de monitoramento e medição; 

 3) atendimento aos seus requisitos legais e 
outros requisitos; 

 4) resultados de auditorias 

 e) a suficiência de recursos; 

 f) comunicação(ões) pertinente(s) das partes 
interessadas, incluindo reclamações; 

 g) oportunidades para melhoria contínua. 

As saídas da análise crítica pela direção 
devem incluir:  

 — conclusões sobre a contínua adequação, 
suficiência e eficácia do sistema de gestão 
ambiental; 

 — decisões relacionadas às oportunidades 

ambiental; 

 2) necessidades e expectativas das partes 
interessadas, incluindo os requisitos legais e 
outros requisitos; 

 3) seus aspectos ambientais significativos; 

 4) riscos e oportunidades; 

 c) extensão na qual os objetivos ambientais 
foram alcançados; 

 d) informações sobre o desempenho 
ambiental da organização, incluindo 
tendências relativas a: 

 1) não conformidades e ações corretivas; 

 2) resultados de monitoramento e medição; 

 3) atendimento aos seus requisitos legais e 
outros requisitos; 

 4) resultados de auditorias 

 e) a suficiência de recursos; 

 f) comunicação(ões) pertinente(s) das partes 
interessadas, incluindo reclamações; 

 g) oportunidades para melhoria contínua. 

As saídas da análise crítica pela direção 
devem incluir:  

 — conclusões sobre a contínua adequação, 
suficiência e eficácia do sistema de gestão 
ambiental; 

 — decisões relacionadas às oportunidades 

a) resultados das auditorias internas e das 
avaliações do atendimento (compliance) aos 
requisitos legais aplicáveis e a outros 
requisitos subscritos pela organização;  
b) resultados da participação e consulta (ver 
4.4.3); 
c) comunicação(ões) pertinente(s) 
proveniente(s) de partes interessadas 
externas, incluindo reclamações;  
d) o desempenho da SSO da organização;  
e) extensão na qual foram atendidos os 
objetivos;  
f) situação das investigações de incidentes, 
das ações corretivas e das ações preventivas;  
g) ações de acompanhamento das análises 
críticas pela direção anteriores;  
h) mudança de circunstâncias, incluindo 
desenvolvimentos em requisitos legais e 
outros relacionados à SSO; e  
i) recomendações para melhoria.  
As saídas das análises críticas pela direção 
devem ser coerentes com o 
comprometimento da organização com a 
melhoria contínua, e devem incluir quaisquer 
decisões e ações relacionadas a possíveis 
mudanças:  
a) no desempenho da SSO;  
b) na política e objetivos de SSO;  
c) nos recursos; e  
d) em outros elementos do sistema de 
gestão da SSO.  
As saídas pertinentes da análise crítica pela 
direção devem ficar disponíveis para 
comunicação e consulta (ver 4.4.3).  
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para melhoria contínua; 

 — decisões relacionadas a qualquer 
necessidade de mudanças no sistema de 
gestão ambiental, incluindo recursos; 

 — ações, se necessárias, quando não forem 
alcançados os objetivos ambientais; 

 — oportunidades para melhorar a 
integração do sistema de gestão ambiental 
com outros processos de negócios, se 
necessário; 

 — qualquer implicação para o 
direcionamento estratégico da organização. 

A organização deve reter informação 
documentada como evidência dos resultados 
das análises críticas pela direção. 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 

 

para melhoria contínua; 

 — decisões relacionadas a qualquer 
necessidade de mudanças no sistema de 
gestão ambiental, incluindo recursos; 

 — ações, se necessárias, quando não forem 
alcançados os objetivos ambientais; 

 — oportunidades para melhorar a 
integração do sistema de gestão ambiental 
com outros processos de negócios, se 
necessário; 

 — qualquer implicação para o 
direcionamento estratégico da organização. 

A organização deve reter informação 
documentada como evidência dos resultados 
das análises críticas pela direção. 

 

 

 

 4.4 Sistema de gestão ambiental 

Para atingir os resultados pretendidos, 
incluindo o aumento de seu desempenho 
ambiental, a organização deve estabelecer, 
implementar, manter e melhorar 
continuamente um sistema de gestão 
ambiental, incluindo os processos 
necessários e suas interações, de acordo com 
os requisitos desta Norma. 

4.4 Sistema de gestão ambiental 

Para atingir os resultados pretendidos, 
incluindo o aumento de seu desempenho 
ambiental, a organização deve estabelecer, 
implementar, manter e melhorar 
continuamente um sistema de gestão 
ambiental, incluindo os processos 
necessários e suas interações, de acordo com 
os requisitos desta Norma. 

4.1 Requisitos gerais  

A organização deve estabelecer, 
documentar, implementar, 
manter e melhorar 
continuamente um sistema de 
gestão da Segurança e Saúde no 
Trabalho (SSO), em 
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A organização deve considerar os 
conhecimentos adquiridos em 4.1 e 4.2, 
quando estabelecer e manter o sistema de 
gestão ambiental. 

 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 

A organização deve considerar os 
conhecimentos adquiridos em 4.1 e 4.2, 
quando estabelecer e manter o sistema de 
gestão ambiental. 

 

conformidade com os requisitos 
desta Norma OHSAS, e 
determinar como ela irá atender 
a esses requisitos.  

 

 4.3. Determinando o escopo do sistema de 
gestão ambiental 

A organização deve determinar os limites e a 
aplicabilidade do sistema de gestão 
ambiental para estabelecer o seu escopo. 

Ao determinar esse escopo, a organização 
deve considerar: 

a) as questões externas e internas referidas 
em 4.1; 

b) os requisitos legais e outros requisitos 
referidos em 4.2; 

c) suas unidades organizacionais, funções e 
limites físicos; 

d) suas atividades, produtos e serviços; 

e) sua autoridade e capacidade de exercer 
controle e influência. 

 

Uma vez definido o escopo, todas as 
atividades, produtos e serviços da 
organização dentro desse escopo precisam 

4.3. Determinando o escopo do sistema de 
gestão ambiental 

A organização deve determinar os limites e a 
aplicabilidade do sistema de gestão 
ambiental para estabelecer o seu escopo. 

Ao determinar esse escopo, a organização 
deve considerar: 

a) as questões externas e internas referidas 
em 4.1; 

b) os requisitos legais e outros requisitos 
referidos em 4.2; 

c) suas unidades organizacionais, funções e 
limites físicos; 

d) suas atividades, produtos e serviços; 

e) sua autoridade e capacidade de exercer 
controle e influência. 

 

Uma vez definido o escopo, todas as 
atividades, produtos e serviços da 
organização dentro desse escopo precisam 

4.1 Requisitos gerais  

A organização deve definir e documentar o 

escopo de seu sistema de gestão da SSO.  
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ser incluídos no sistema de gestão 
ambiental.  

O escopo deve ser mantido como informação 
documentada e estar disponível para as 
partes interessadas. 
 
Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 

ser incluídos no sistema de gestão 
ambiental.  

O escopo deve ser mantido como informação 
documentada e estar disponível para as 
partes interessadas. 

 6.1.4 Planejamento de ações 

A organização deve planejar: 

a) a tomar medidas para lidar com seus: 

1) aspectos ambientais significativos; 

2) requisitos legais e outros requisitos; 

3) riscos e oportunidades identificadas em 
6.1.1; 

b) como: 

1) integrar e implementar as ações nos 
processos de seu sistema de gestão 
ambiental (ver 6.2, Seção 7, Seção 8 e 9.1), 
ou outros processos de negócio; 

2) avaliar a eficácia destas ações (ver 9.1). 

Ao planejar essas ações, a organização deve 
considerar as suas opções tecnológicas e os 
requisitos financeiros, operacionais e de 
negócios. 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 

6.1.4 Planejamento de ações 

A organização deve planejar: 

a) a tomar medidas para lidar com seus: 

1) aspectos ambientais significativos; 

2) requisitos legais e outros requisitos; 

3) riscos e oportunidades identificadas em 
6.1.1; 

b) como: 

1) integrar e implementar as ações nos 
processos de seu sistema de gestão 
ambiental (ver 6.2, Seção 7, Seção 8 e 9.1), 
ou outros processos de negócio; 

2) avaliar a eficácia destas ações (ver 9.1). 

Ao planejar essas ações, a organização deve 
considerar as suas opções tecnológicas e os 
requisitos financeiros, operacionais e de 
negócios. 

 

4.3.3 Objetivos e programas 
 
Ao estabelecer, e analisar criticamente seus 
objetivos, a organização deve considerar os 
requisitos legais e outros requisitos por ela 
subscritos e seus riscos de SSO. Deve 
também considerar suas opções 
tecnológicas, seus requisitos financeiros, 
operacionais e comerciais, bem como a visão 
das partes interessadas pertinentes.  
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segurança e proteção empresarial. 
 

 7.5 Informação documentada 

7.5.1 Generalidades 

O sistema de gestão ambiental da 
organização deve incluir: 

 a) informação documentada, requerida por 
esta Norma; 

 b) informação documentada, determinada 
pela organização como sendo necessária 
para a eficácia do sistema de gestão 
ambiental. 

NOTA: A extensão da informação 
documentada para um sistema de gestão 
ambiental pode diferir de uma organização 
para outra, devido: 

 — ao porte da organização e seu tipo de 
atividades, processos, produtos e serviços; 

 — à necessidade de demonstrar o 
atendimento aos seus requisitos legais e 
outros requisitos; 

 — à complexidade de processos e suas 
interações; 

 — à competência de pessoas que realizam 
trabalho sob o controle da organização. 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 

7.5 Informação documentada 

7.5.1 Generalidades 

O sistema de gestão ambiental da 
organização deve incluir: 

 a) informação documentada, requerida por 
esta Norma; 

 b) informação documentada, determinada 
pela organização como sendo necessária 
para a eficácia do sistema de gestão 
ambiental. 

NOTA: A extensão da informação 
documentada para um sistema de gestão 
ambiental pode diferir de uma organização 
para outra, devido: 

 — ao porte da organização e seu tipo de 
atividades, processos, produtos e serviços; 

 — à necessidade de demonstrar o 
atendimento aos seus requisitos legais e 
outros requisitos; 

 — à complexidade de processos e suas 
interações; 

 — à competência de pessoas que realizam 
trabalho sob o controle da organização. 

 

4.4.4 Documentação  
A documentação do sistema de gestão da 
SSO deve incluir:  
a) a política e os objetivos de SSO;  
b) descrição do escopo do sistema de gestão 
da SSO;  
c) descrição dos principais elementos do 
sistema de gestão da SSO e sua interação, e 
referência aos documentos associados;  
d) documentos, incluindo registros, exigidos 
por esta Norma OHSAS; e  
e) documentos, incluindo registros, 
determinados pela organização como sendo 
necessários para assegurar o planejamento, 
operação e controle eficazes dos processos 
que estejam associados à gestão de seus 
riscos de SSO.  
NOTA - É importante que a documentação 
seja proporcional ao nível de complexidade, 
aos perigos e riscos envolvidos, e que seja 
mantida na quantidade núnima requeri da 
para sua eficácia e eficiência.  
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 7.5.2 Criando e atualizando 

Ao criar e atualizar informação 
documentada, a organização deve 
apropriados(as): 

a) identificação e descrição (por exemplo, um 
título, data, autor ou número de referência); 

b) formato (por exemplo, idioma, versão do 
software, gráficos) e meio (por exemplo, 
papel, eletrônico); 

c) análise crítica e aprovação quanto à 
adequação e suficiência. 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 

7.5.3 Controle de informações 
documentadas 

A informação documentada requerida pelo 
sistema de gestão ambiental e por esta 
Norma deve ser controlada para assegurar 
que: 

a) ela esteja disponível e adequada para uso, 
onde e quando for necessário; 

b) ela esteja protegida suficientemente (por 
exemplo, da perda de confidencialidade, uso 
impróprio ou perda de integridade). 

Para o controle de informação documentada, 
a organização deve abordar as seguintes 

7.5.2 Criando e atualizando 

Ao criar e atualizar informação 
documentada, a organização deve 
apropriados(as): 

a) identificação e descrição (por exemplo, um 
título, data, autor ou número de referência); 

b) formato (por exemplo, idioma, versão do 
software, gráficos) e meio (por exemplo, 
papel, eletrônico); 

c) análise crítica e aprovação quanto à 
adequação e suficiência. 

 

7.5.3 Controle de informações 
documentadas 

A informação documentada requerida pelo 
sistema de gestão ambiental e por esta 
Norma deve ser controlada para assegurar 
que: 

a) ela esteja disponível e adequada para uso, 
onde e quando for necessário; 

b) ela esteja protegida suficientemente (por 
exemplo, da perda de confidencialidade, uso 
impróprio ou perda de integridade). 

Para o controle de informação documentada, 
a organização deve abordar as seguintes 
atividades, como aplicável: 

- distribuição, acesso, recuperação e uso; 

- armazenamento e preservação, incluindo 

4.4.5 Controle de documentos  
Os documentos requeridos pelo sistema de 
gestão da SSO e por esta Norma OHSAS 
devem ser controlados. Registros são um 
tipo especial de documento e devem ser 
controlados de acordo com os requisitos 
estabelecidos em 4.5.4.  
A organização deve estabelecer, 
implementar e manter procedimento(s) 
para:  
a) aprovar documentos quanto à sua 
adequação antes de seu uso;  
b) analisar criticamente e atualizar, conforme 
necessário, e reaprovar documentos;  
c) assegurar que as alterações e a situação 
atual da revisão de documentos sejam 
identificadas;  
d) assegurar que as versões pertinentes de 
documentos aplicáveis estejam disponíveis 
em seu ponto de utilização;  
e) assegurar que os documentos 
permaneçam legíveis e prontamente 
identificáveis;  
f) assegurar que os documentos de origem 
externa determinados pela organização 
como sendo necessários ao planejamento e 
operação do sistema de gestão da SSO sejam 
identificados, e que sua distribuição seja 
controlada; e  
g) prevenir a utilização não-intencional de 
documentos obsoletos, e utilizar 
identificação adequada neles, se forem 
retidos para quaisquer fins.  
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 atividades, como aplicável: 

- distribuição, acesso, recuperação e uso; 

- armazenamento e preservação, incluindo 
preservação de legibilidade; 

- Controle de alterações (por exemplo, 
controle de versão); 

- Retenção e disposição. 

A informação documentada de origem 
externa, determinada pela organização como 
necessária para o planejamento e operação 
do sistema de gestão ambiental deve ser 
identificada, como apropriado, e controlada. 

NOTA Acesso pode implicar uma decisão 
quanto à permissão para somente ver a 
informação documentada, ou a permissão e 
autoridade para ver e alterar a informação 
documentada. 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 

preservação de legibilidade; 

- Controle de alterações (por exemplo, 
controle de versão); 

- Retenção e disposição. 

A informação documentada de origem 
externa, determinada pela organização como 
necessária para o planejamento e operação 
do sistema de gestão ambiental deve ser 
identificada, como apropriado, e controlada. 

NOTA Acesso pode implicar uma decisão 
quanto à permissão para somente ver a 
informação documentada, ou a permissão e 
autoridade para ver e alterar a informação 
documentada. 

 

4.5.4 Controle de registros  
A organização deve estabelecer e manter 
registros, conforme necessário, para 
demonstrar conformidade com os requisitos 
de seu sistema de gestão da SSO e desta 
Norma OHSAS, bem como os resultados 
obtidos.  
A organização deve estabelecer, 
implementar e manter procedimento(s) para 
a identificação, armazenamento, proteção, 
recuperação, retenção e descarte de 
registros.  
Os registros devem ser e permanecer 
legíveis, identificáveis e rastreáveis.  
 

 4.1. Entendendo a organização e seu 
contexto 

A organização deve determinar questões 
externas e internas que sejam pertinentes 
para o seu propósito e que afetem sua 
capacidade de alcançar os resultados 
pretendidos do seu sistema  de gestão 
ambiental. Essas questões devem incluir as 
condições ambientais que afetam ou são 

4.1. Entendendo a organização e seu 
contexto 

A organização deve determinar questões 
externas e internas que sejam pertinentes 
para o seu propósito e que afetem sua 
capacidade de alcançar os resultados 
pretendidos do seu sistema  de gestão 
ambiental. Essas questões devem incluir as 
condições ambientais que afetam ou são 
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capazes de afetar a organização. 

Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 

capazes de afetar a organização. 

 

 6.1 Ações para abordar riscos e 
oportunidades 

6.1.1 Generalidades 

A organização deve estabelecer, 
implementar e manter o(s) processo(s) 
necessário(s) para atender aos requisitos de 
6.1.1 a 6.1.4. 

Ao planejar o sistema de gestão ambiental, a 
organização deve considerar: 

- As questões referidas em 4.1; 

- Os requisitos previstos em 4.2; 

- O escopo do seu sistema de gestão 
ambiental; 

e determinar os riscos e oportunidades 
relacionados aos seus aspectos ambientais 
(ver 6.1.2), requisitos legais e outros 
requisitos (ver 6.1.3), outras questões e 
requisitos, identificados em 4.1 e 4.2, que 
precisam ser abordados para:  
— assegurar que o sistema de gestão 
ambiental possa alcançar seus resultados 
pretendidos;  
— prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis, 
incluindo o potencial para condições 
ambientais externas que afetem a 

6.1 Ações para abordar riscos e 
oportunidades 

6.1.1 Generalidades 

A organização deve estabelecer, 
implementar e manter o(s) processo(s) 
necessário(s) para atender aos requisitos de 
6.1.1 a 6.1.4. 

Ao planejar o sistema de gestão ambiental, a 
organização deve considerar: 

- As questões referidas em 4.1; 

- Os requisitos previstos em 4.2; 

- O escopo do seu sistema de gestão 
ambiental; 

e determinar os riscos e oportunidades 
relacionados aos seus aspectos ambientais 
(ver 6.1.2), requisitos legais e outros 
requisitos (ver 6.1.3), outras questões e 
requisitos, identificados em 4.1 e 4.2, que 
precisam ser abordados para:  
— assegurar que o sistema de gestão 
ambiental possa alcançar seus resultados 
pretendidos;  
— prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis, 
incluindo o potencial para condições 
ambientais externas que afetem a 
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organização;   
— alcançar a melhoria contínua.  
Dentro do escopo do sistema de gestão 
ambiental, a organização deve determinar 
potenciais situações de emergência, 
incluindo aqueles que podem ter um impacto 
ambiental. 

A organização deve manter informações 
documentadas de seus: 

- Riscos e oportunidades que precisam ser 
abordados; 

- processo(s) necessário(s) em 6.1.1 a 6.1.4, 
na extensão necessária para ter confiança de 
que eles sejam realizados conforme 
planejado. 

 
Requisitos AR Adicionais: 
Incluir Atuação Responsável, saúde, 
segurança e proteção empresarial. 
 
A organização deve monitorar as questões 
emergentes relativas a meio ambiente, 
saúde, segurança e proteção empresarial 
relativas ao seu negócio. 
 

organização;   
— alcançar a melhoria contínua.  
 

Dentro do escopo do sistema de gestão 
ambiental, a organização deve determinar 
potenciais situações de emergência, 
incluindo aqueles que podem ter um impacto 
ambiental. 

A organização deve manter informações 
documentadas de seus: 

- Riscos e oportunidades que precisam ser 
abordados; 

- processo(s) necessário(s) em 6.1.1 a 6.1.4, 
na extensão necessária para ter confiança de 
que eles sejam realizados conforme 
planejado. 

 

 
*Itens marcados com asterisco, embora não descritos neste documento,  
apresentam informações relevantes e devem ser  de conhecimento  na í
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