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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste na avaliação do nível da qualidade ambiental de duas obras civis 

situadas em Goiânia, Goiás, Brasil, que pretendem certificar-se pela ISO 14001, por meio de 

indicadores ambientais definidos por uma metodologia proposta por Bodziak, Borges e 

Nagalli (2011). Esta metodologia pretende preparar a organização para a auditoria de 

certificação, com o fornecimento de um selo representativo quanto ao seu grau de 

conformidade com o meio ambiente. Ainda, tem a finalidade de propor soluções mitigadoras 

para as irregularidades encontradas. A crescente busca pelo marketing “verde” tem feito com 

que as empresas busquem cada vez mais a certificação ambiental, para que possam conquistar 

mercados. Ao final deste estudo percebeu-se que a metodologia aplicada nas obras A e B 

auxilia as construtoras a conhecerem o seu desempenho ambiental, identificando suas não 

conformidades para corrigi-las. Portanto, esse é mais um instrumento que os empreendedores 

podem empregar na gestão ambiental das obras civis. 

 

Palavras chave: ISO 14001; certificação ambiental; qualidade ambiental; desempenho 

ambiental; avaliação ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work consists in assessing the environmental quality level in two site construction 

located in Goiânia, Goiás, Brazil, who intend to get ISO 14001 certificate, through 

environmental indicators defined by a methodology proposed by Bodziak, Borges e Nagalli 

(2011). This methodology aims to prepare the organization for the environmental audit 

certification, providing a label which is representative of their compliance degree related to 

the environment. Still, aims to propose solutions to mitigate the deficiencies found. The 

growing demand for "green" marketing has stimulating companies to seek more 

environmental certification, so that they can conquer markets. At the end of this study it was 

found that the methodology applied in site construction A and B helps builders to know their 

environmental performance, identifying their nonconformity in order to correct them. So, this 

is another tool that the enterprises can apply in environmental management of site 

construction. 

 

Keywords: ISO 14001; environmental certification; environmental quality; environmental 

performance; environmental assessment. 
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INTRODUÇÃO 

 

A construção civil é uma atividade intensificada nos dias atuais, sendo uma categoria 

que proporciona diversos e graves impactos ambientais se não manejada de forma adequada. 

É um setor produtivo que consome muitos recursos naturais, gera muitos resíduos e modifica 

a paisagem local. De acordo com Monteiro (2001, p. 28) o entulho de obras corresponde em 

torno de 50% da quantidade em peso de resíduos sólidos urbanos em cidades com mais de 

500 mil habitantes, sendo um dos impactos mais significativos da Cadeia Produtiva da 

Indústria da Construção (CPIC). 

Esse resíduo é gerado por grandes produtores (indústria da construção) e pequenos 

geradores (pessoas que constroem e realizam reformas residenciais). Na Cidade de Goiânia a 

Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG) se responsabiliza pela destinação dos 

Resíduos de Construção e Demolição (RCD) com o volume de até um metro cúbico oriundo 

dos pequenos geradores, bastando somente estes solicitarem o serviço via telefone. Um dos 

motivos da deposição irregular é o fato de que a quantidade gerada é mais alta que o valor 

coletado pela companhia; estes resíduos acabam sendo depositados próximos a corpos 

hídricos, em terrenos baldios e vias públicas causando uma série de impactos negativos ao 

ambiente. 

Para quantificar a geração de entulho, Pinto (2005, p. 19) utiliza três indicadores, 

sendo eles: a quantidade de resíduos oriundos de edificações novas construídas num 

determinado período de tempo, a quantidade de resíduos provenientes de reformas, 

ampliações e demolições, regularmente removida no mesmo período de tempo e a quantidade 

de resíduos removidos de deposições irregulares pela municipalidade, igualmente no mesmo 

período. Pinto (2005, p. 20) afirma que a quantidade de resíduos que devem ser removidos 

durante as construções podem ser estimados em 150 Kg/m² construído. 

A falta de conscientização dos pequenos e grandes geradores ocasiona impactos muito 

significativos no meio ambiente, tais como o aumento de áreas degradadas e de ocupações 

clandestinas de áreas, influenciando negativamente na drenagem urbana, atuando como fonte 

de vetores de doenças, alterando os corpos d’água, dentre outros. 

A CPIC conforme o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) 

(2002) citado por Blumenschein (2004, p. 44) é “um conjunto de atividades que se articulam 

progressivamente desde os insumos básicos até o produto final, incluindo distribuição e 

comercialização, constituindo-se em elos de uma corrente”. 
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Essa indústria, conforme demonstra a Figura 01, é composta por três grupos básicos: 

 

a) Indústria que produz materiais, insumos e componentes (ou indústria de suprimentos); 

b) Indústria que produz edificações e obras de engenharia pesada (ou indústria de 

processos); 

c) Indústria considerada auxiliar. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Projeto Estratégico Regional do SENAI, Alavancagem do Mercoeste (2000), e de MDIC, 

(2002), citado por Blumenschein (2004, p. 45). 

 

Figura 01 - Esquematização da Cadeia Produtiva da Indústria da Construção (CPIC). 
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As empresas construtoras analisadas neste trabalho compõem o grupo da cadeia de 

processos ou cadeia principal, sendo o seu produto a materialização de um bem. Segundo 

Blumenschein (2004, p. 58) nessa etapa da cadeia unem-se os processos para a execução do 

imóvel e é desencadeada uma série de fatores que atingem negativamente o meio ambiente; 

em controvérsia, tem-se a geração de empregos. Como impactos ambientais, pode-se citar 

modificações no solo, água e ar; ruído; alteração da fauna, da flora, do clima e paisagem local; 

e alto consumo de energia. 

Analisando as estimativas percebe-se que é necessário que haja um equilíbrio entre 

produção do ambiente construído e preservação do ambiente natural. Para isso é preciso 

mitigar os impactos ambientais provocados por esta cadeia produtiva por uma questão de 

sobrevivência da própria espécie humana, que vive em uma cadeia sistêmica, onde um 

processo desencadeia diversos aspectos, que por sua vez, geram impactos. Para exemplificar: 

se aumentar a geração de resíduos consequentemente haverá maior necessidade de ocupação 

de áreas para a sua disposição final, o que implica em diminuição de áreas verdes e de recarga 

hídrica no ambiente natural; ou redução de áreas destinadas à construção de moradias no 

ambiente construído. Ainda, o acúmulo de resíduos gerados nos canteiros de obra são fontes 

de proliferação de vetores de doenças, constituindo-se em um problema de saúde pública. 

A sociedade enfrenta uma crise ambiental devido aos seus valores, formação cultural e 

modelo econômico, em paralelo às reações da natureza tais como: enchentes, processos 

erosivos, chuvas ácidas, assoreamento dos corpos hídricos, furacões, aquecimento global, 

dentre outras. Quanto à economia, a competitividade do mercado exige padrões ambientais 

adequados, sendo que muitas vezes um empreendimento adere aos requisitos ambientais não 

com o objetivo de atender à legislação, mas ao mercado e aos consumidores que optam por 

serviços e produtos produzidos com menos impacto ambiental. 

Em virtude desse cenário, desenvolver-se sustentavelmente não é mais uma questão de 

opção, mas uma imposição do mercado, que passou a exigir cuidados com a natureza. Essa 

preocupação global é fruto de pressões, tais como: financeiras (onde bancos e outras 

instituições financeiras evitam investimentos em negócios com perfil ambiental conturbado), 

seguros (diversas seguradoras só aceitam apólices contra danos ambientais em negócios de 

comprovada competência em gestão do meio ambiente) e legislação (crescente aumento das 

restrições às saídas da produção industrial pelas agências ambientais) (CAJAZEIRA, 1998, p. 

3). 

De acordo com Donaire (2009, p. 28) “entre as variáveis que afetam o ambiente dos 

negócios, a preocupação ecológica da sociedade tem ganho um destaque significativo em face 
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de sua relevância para a qualidade de vida das populações”. Uma das respostas para essas 

pressões foi a criação de certificações como a ISO 14001, norma certificadora ambiental 

considerada pelos consumidores e clientes como a garantia da qualidade ambiental dos 

produtos e/ou serviços oferecidos por determinada empresa. A certificação ISO 14001 traz um 

diferencial competitivo frente ao mercado para as organizações que a obtêm, uma vez que 

auxilia na otimização de custos dos empreendimentos, através da redução do consumo de 

matéria – prima, da correta destinação de resíduos e diminuição dos índices de desperdício, 

além de ser uma estratégia de “marketing verde”, o que melhora significativamente a imagem 

corporativa. 

As empresas que incorporam a variável ambiental no seu ambiente de negócios não só 

ajudam na preservação do meio ambiente, mas também lucram com a redução de custos 

ocasionados por desperdícios, perdas de materiais e destinação de resíduos que poderiam ter 

sido reciclados. No caso específico das construtoras, correm menos risco da sua obra ser 

embargada pela prefeitura municipal e de perder a licença ambiental fornecida pelo órgão 

local de meio ambiente. Também é melhor aceita pelos vizinhos da obra e pelos clientes. 

Assim sendo pertinente a consideração feita por Castro (2004, p. 45) que explica: “o meio 

ambiente empresarial apresenta tanto riscos quanto oportunidades, e as empresas bem 

sucedidas estão tentando, cada vez mais, controlar os riscos e desenvolver as oportunidades”. 

Para avaliar essa realidade é necessária a criação de estratégias para que se possa 

verificar o grau dos danos ocasionados por obras civis no meio ambiente e propor as medidas 

mitigadoras dos impactos ambientais. D’Avignon (2001, p. 7) explica que um dos princípios 

básicos da gestão ambiental é “realizar avaliações quali-quantitativas periódicas da 

conformidade ambiental na empresa”. A medição do desempenho ambiental é fundamental 

para avaliar se o sistema de gestão implantado necessita ser melhorado. Sendo que a medição 

e o monitoramento estabelecem a estrutura para a gestão, no sentido de que uma empresa só 

pode gerenciar eficazmente aquilo que pode medir (SEIFFERT, 2008b, p. 96). 

Seiffert (2008a, p. 176) explica que sem uma medição efetiva do desempenho 

ambiental com base em parâmetros objetivos, não é possível melhorar o sistema de gestão, 

pois a empresa não conhece o nível em que se encontra o seu desempenho, tampouco se já 

chegou onde almejava. 

Como forma de auxiliar as empresas deste ramo industrial foi desenvolvido, neste 

trabalho, um estudo para avaliar a qualidade ambiental em uma obra A de uma empresa X e 

em uma obra B de uma empresa Y, ambas localizadas em Goiânia, Goiás. 
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Estabeleceu-se como objetivo geral a avaliação do grau de conformidade ambiental 

destas empresas para a obtenção da certificação ISO 14001, que estão almejando, 

identificando as não conformidades para corrigi-las antes da realização da auditoria; bem 

como o comprometimento em relação às Políticas Ambientais por elas estabelecidas. Essa 

avaliação foi possível, através da aplicação prática de uma metodologia proposta por Bodziak, 

Borges e Nagalli (2011), que permitiu traçar um perfil do atual cenário dessas construtoras. 

Para atingir o objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

 

 Verificar a qualidade ambiental das obras quanto aos indicadores: conformidade legal, 

infraestrutura do canteiro de obras, uso de recursos naturais, gerenciamento de 

resíduos da construção civil, monitoramento ambiental e responsabilidade 

socioambiental; 

 Traçar um perfil das obras quanto ao seu nível de conformidade para a certificação 

ISO 14001; 

 Propor medidas mitigadoras para as não conformidades existentes; 

 Delinear estratégias de melhoria do meio ambiente no setor de atividade por meio de 

um método de indicadores de qualidade ambiental eficiente e simples; 

 Confirmar a eficiência do método aplicado e incentivar aplicações em outras 

construtoras. 

 

O presente estudo justifica-se pelo fato de que as empresas componentes da CPIC 

necessitam de adequações para estar em conformidade com a legislação ambiental. Dessa 

forma podem evitar a geração de passivos ambientais e, em consequência disso, multas, 

processos civis e criminais e uma impressão negativa para a sociedade. Além disso, é 

fundamental para empresas que almejam a certificação ambiental conhecer os aspectos 

ambientais limitantes para que possam repará-los antes da auditoria de certificação. Segundo 

D’Avignon et al (2001, pág. 07): 

 

A implementação de um Sistema de Gestão Ambiental é uma estratégia que o 

empresário pode utilizar para que se possa identificar as oportunidades de melhorias 

em seu negócio, assim pode reduzir os impactos ambientais produzidos, melhorando 

sua situação no mercado e suas possibilidades de sucesso. 

 

Castro (2004, p. 41) concluiu que “o proprietário ou administrador de uma empresa 

deve preocupar-se com a gestão ambiental por uma razão fundamental: maus resultados 

ecológicos podem reduzir o valor de sua atividade e diminuir sua vantagem competitiva”. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 Gestão Ambiental 

 

Gestão ambiental é a administração do exercício de atividades econômicas e sociais de 

forma a utilizar de maneira racional os recursos naturais, renováveis ou não. Praticando dessa 

forma, o desenvolvimento sustentável. Tem objetivo de promover o equilíbrio entre os seres 

humanos e a natureza (DONAIRE, 1995). 

Diversas são as definições de gestão ambiental, dentre as quais cita-se a de Seiffert 

(2008a, p. 23-24): 

 

Gestão ambiental é entendida como um processo adaptativo e contínuo, através do 

qual as organizações definem e redefinem, seus objetivos e metas relacionados á 

proteção do ambiente, á saúde de seus empregados, bem como clientes e 

comunidade, além de selecionar estratégias e meios para atingir estes objetivos num 

tempo determinado através de constante avaliação de sua interação com o meio 

ambiente externo. 

 

 

Para promover a gestão ambiental é necessário instrumentos de auxílios que se 

constituem em bases objetivas e específicas. Estes, segundo Castro (2004, p. 35) são: 

 

As ferramentas para assegurar atenção sistemática e atingir a política ambiental e os 

objetivos ambientais incluem, entre outras, sistema de gestão ambiental e auditoria. 

Essas ajudam a controlar e aperfeiçoar o desempenho ambiental de acordo com a 

política ambiental da companhia. 

 

 

A avaliação do sistema é essencial para mensurar o grau de conformidade da empresa 

com o sistema proposto, conforme os objetivos e metas estabelecidos. Selecionam-se os 

indicadores de desempenho ambiental mais adequados para o acompanhamento de sua 

evolução, ou seja, melhoria de desempenho em longo prazo (Seiffert, 2008a, p. 126). 

Segundo Winter (1987) citado por Donaire (2009, p. 58) existem seis razões principais 

que enfatizam para os empreendedores a importância de aplicarem o principio da gestão 

ambiental em suas empresas, sendo importante ressaltar um deles: 

 

Sem gestão ambiental da empresa, esta perderá oportunidades no mercado em rápido 

crescimento e aumentará o risco de sua responsabilização por danos ambientais, 

traduzida em enormes somas de dinheiro, pondo desta forma em perigo seu futuro e 

os postos de trabalho dela dependentes. 
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1.2 Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é definido por D’Avigon et al (2001, p. 7) como 

sendo “um conjunto de inter-relação de políticas, práticas e procedimentos organizacionais, 

técnicos e administrativos de uma empresa que objetiva obter o melhor desempenho 

ambiental, bem como controle e redução dos seus impactos ambientais.” 

A Norma ISO 14001, de 31 de dezembro de 2004, define SGA como sendo “a parte de 

um sistema da gestão de uma organização utilizada para desenvolver e implementar sua 

política ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais”. 

Um sistema de gestão é caracterizado por um conjunto de mecanismos inter-

relacionados, interatuantes e interdependentes que a organização utiliza para planejar, operar e 

controlar suas atividades a fim de atingir objetivos predefinidos (SEIFFERT, 2008b, p. 26). 

O desempenho ambiental consiste em resultados que podem ser mensurados pela 

gestão de aspectos ambientais ocasionados pelas atividades de um empreendimento 

(D’AVIGNON ET AL, 2001, p. 7). 

Existem vários modelos de SGA, sendo o mais utilizado o modelo ISO 14001, já que 

este é o padrão para a certificação. Sendo assim, independentemente da empresa desejar se 

certificar ou não, esse modelo atribui os requisitos mínimos necessários para a certificação. 

Visando entender melhor um sistema de gestão ambiental é fundamental conhecer 

seus principais objetivos, que estão descritos no Quadro 01, abaixo: 

Quadro 01 – Principais objetivos do SGA. 

Objetivos do SGA 

Estabelecer uma política ambiental 

Identificar e controlar aspectos / impactos 

Definir e documentar tarefas, responsabilidades, designar autoridades e procedimentos 

Identificar, monitorar e cumprir requisitos legais 

Promover a comunicação interna e externa 

Estabelecer objetivos, metas e medir desempenho 

Treinar colaboradores internos e parceiros 

Atender a situações de emergências 

Identificar oportunidades de negócios 

Integrar o SGA com demais sistemas existentes 

Promover a melhoria contínua 

Fonte: Adaptado de Castro (1998, p. 57). 
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Pode-se verificar a sequência de itens que devem ser desenvolvidos para que um 

sistema de gestão possa ter êxito, sendo que sempre deve passar por um processo de melhoria 

conforme a identificação de aspectos não adequados. É necessário empenho de toda a equipe 

técnica e principalmente dos representantes do empreendimento. A implantação de um SGA 

passa por algumas etapas que são descritas na Figura 02 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de ABNT (2004). 

 

Figura 02 – Macrofluxograma de Implantação do SGA. 
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palestras, diagnósticos, definição da 

abrangência, designação da coordenação, 

formação e treinamento da equipe, 

elaboração do cronograma, lançamento do 

programa de implantação do SGA. 

Identificação de aspectos ambientais, 

requisitos legais e avaliação de impactos, 

análise do controle existente. 

Elaboração dos procedimentos exigido 

para cada requisito, com definição de 

responsabilidade e autoridade. 

Adequação de instalações, elaboração de 

instalações de trabalho, prevenção de 

riscos. 

Treinamento da Brigada, simulações. 

Revisão completa, fim do primeiro ciclo 

do SGA. 
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1.3 A série ISO 14000 

 

A Organização Internacional para Padronização (International Organization For 

Standardization - ISO) tem como propósito elaborar e promover normas e padrões mundiais, 

para facilitar o comércio internacional. Possui 157 países membros e o Brasil participa dela 

através da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

A série ISO 14000 é um conjunto de normas que definem parâmetros e diretrizes para 

a gestão ambiental para as empresas privadas e públicas. Seiffert (2008b, p. 39) enfatiza bem 

o nível de importância da Norma ISO 14001:2004 considerando que ela atua sobre situações 

emergenciais abrangendo o meio ambiente, buscando avaliar impactos, também situações 

normais que são do cotidiano e situações anormais que não foram planejadas e que provocam 

paradas. 

Segundo Campos e Lerípio (2009, p. 58), a própria norma ISO 14001:2004 afirma que 

a sua finalidade é equilibrar a proteção ambiental e a prevenção com as necessidades 

socioeconômicas. 

As empresas passaram a perceber a necessidade de desenvolver suas atividades em 

parceria com a natureza, para ganhar o mercado competitivo; dessa forma, um dos 

instrumentos que os empresários visualizaram, para conseguir prestígio da sociedade e reduzir 

seus custos com desperdícios desnecessários, foi a implantação de um SGA modelo ISO 

14001:2004 que compõe a série NBR ISO14000 que é tida como: 

 

Um dos estímulos para empresas buscarem esta certificação está na pressão 

internacional por produtos ecologicamente mais corretos. Promover o 

Desenvolvimento Sustentável, que não gera graves problemas ambientais, 

transformou-se no grande desafio para o setor produtivo. Como as questões 

ambientais transcendem as fronteiras geográficas e influenciam as relações de 

comércio internacional, as empresas interessadas em corresponder aos novos 

padrões globais de comércio foram as primeiras a reconhecer a existência de um 

consumidor mais consciente e da nova realidade de proteção ambiental. Para tanto, 

começaram se estruturar, visando reduzir as pressões ambientais negativas de seus 

produtos e processos. A série ISO 14.000 é um dos instrumentos que responde a esta 

demanda (MASHI TÉCNICAS AMBIENTAIS, 2012). 

 

As pressões que a comunidade, o modelo econômico e o poder jurídico criaram foram 

responsáveis pela elaboração da série ISO 14000, como forma de amenizar os impactos 

ocasionados em qualquer atividade produtiva. Seiffert (2008a, p. 23) afirma que o surgimento 

da série foi resultado de discussões a respeito de problemas ambientais e da busca de uma 

forma de promover o desenvolvimento econômico, pensando em um efetivo processo de 
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gestão ambiental. A seguinte consideração sobre a série foi realizada por Cavalcanti (1999, p. 

207): 

 

Diante dos desafios que estão colocados pelo desenvolvimento sustentável ao setor 

produtivo, aos governos e à população, visando à otimização e conciliação de 

aspectos sociais, ambientais e econômicos, a elaboração da série ISO 14000 

representa uma das respostas dadas pelo setor produtivo. Resposta esta que é fruto 

da forte articulação de grandes organizações econômicas do mundo desenvolvido, 

ante a ameaça representada pelo crescente volume de legislação, regulamentos e 

exigências ambientais impostas recentemente pelos governos locais. Os países que 

estão à frente desse processo são aqueles onde a população melhor informada e, 

portanto, mais mobilizada, se organiza e exige que seus direitos sejam garantidos. 

 

A norma da série que tem caráter certificador é a ISO 14001:2004 (Sistemas de Gestão 

Ambiental – Especificação e Diretrizes para uso). Campos e Lerípio (2009, p. 58) afirmam 

que a norma aplica-se a qualquer empreendimento que deseje: 

 

 Implementar e manter um SGA; 

 Assegurar sua conformidade de acordo com sua política ambiental; 

 Demonstrar a sociedade sua legalidade com o meio ambiente; 

 Buscar a certificação de seu SGA; 

 Mostrar a sociedade a sua certificação ambiental. 

 

Foi baseada em um padrão britânico: BS 7750; que por sua vez, foi influenciada pela 

regulação ambiental da Comunidade Européia: Gerenciamento Ecológico e Plano de 

Auditoria, cuja denominação original em inglês é: Eco Management and Audit Scheme 

(EMAS). 

A norma ISO 14001:2004 é constituída de seis etapas, sendo elas: a) Política 

Ambiental: onde a empresa define e divulga para os colaboradores quais serão seus 

compromissos em relação ao meio ambiente; b) Planejamento: define as legislações 

pertinentes a atividade e o programa de acompanhamento ambiental, bem como as metas e 

objetivos a serem atingidos; c) Implementação e Operação: estabelece os responsáveis por 

cada atividade, o controle de documentos e a realização de programas de educação ambiental 

para os colaboradores. Trata-se de toda parte operacional do sistema; d) Monitoramento e 

Ações Corretivas: avalia se o sistema está tendo êxito conforme planejado e propõe medidas 

corretivas para os aspectos falhos; e) Análise Crítica: constitui em uma completa avaliação do 

sistema; e f) Melhoria Contínua. 

A Figura 03 mostra resumidamente as etapas apresentadas no parágrafo anterior. 
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Fonte: Adaptado de ABNT (2004). 

 

Figura 03 - Estrutura da NBR ISO 14001:2004. 

 

 

A ISO 14004:2005 fornece as diretrizes para se implantar a ISO 14001:2004. A 

certificação possui um prazo de validade de até 3 anos, sendo que deverão ser realizadas 

auditorias num período compreendido entre 6 meses e 1 ano, com o objetivo de verificar se o 

empreendimento ou produto ainda se encontra no padrão que atenda aos requisitos da norma. 

Se a empresa deixar de cumprir os requisitos o certificado poderá não ser renovado. O sistema 

de gestão é elaborado conforme ilustrado na Figura 04. 
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Fonte: CNI/COMPI (2002). 

 

Figura 04 – Arquitetura das normas de sistemas de gestão. 
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1.4 Certificação ambiental 

 

O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) 

conceitua certificação como sendo o modo pelo qual uma terceira parte dá garantia escrita de 

que um produto, processo ou serviço está em conformidade com os requisitos especificados. 

(ALMEIDA, 2008, pág. 81). 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a certificação não é 

uma ação isolada e pontual, mas um processo que se inicia através da conscientização da 

necessidade da qualidade para a manutenção da competitividade, garantindo assim a 

permanência no mercado ao passar por avaliações internas e externas. (ALMEIDA, 2008, 

pág. 91). 

A certificação ambiental é a referência de que o serviço e/ou produto oferecido pelo 

empreendedor atende aos requisitos mínimos estabelecidos, de forma a garantir a boa 

procedência da empresa, ganhando o mercado de pessoas que querem garantia de respeito à 

natureza. 

No ramo da construção são inúmeros os problemas em relação ao meio ambiente. 

Pode-se citar a extração clandestina de areia e a aquisição de madeira ilegal, que são casos 

clássicos de irregularidades em muitas construtoras do Brasil. Caso a empresa, possua a 

certificação significa que esta possui fornecedores regulares e que não estão contribuindo com 

o mercado negro. 

Assim, pode-se perceber o desencadeamento de toda uma cadeia de processos e 

produtos que devem estar em conformidade para a obtenção da certificação ambiental, tendo 

em vista que além do empreendimento se adaptar a um modo de produção os seus 

fornecedores deverão atender o mínimo requisitado, o que contribui para justificar a 

dificuldade dessa atividade industrial se normalizar com o meio ambiente a ponto de obter 

uma certificação ambiental. 

Para entender o processo de certificação, que compreende em um ciclo de atividades 

num determinado espaço de tempo, veja as etapas descritas na Figura 05, apresentada a 

seguir. Nesta observa-se a realização de auditoria de certificação, após o recebimento desta, 

por um período semestral ou anual a empresa passa por auditoria de manutenção, 

completando três anos do recebimento da certificação, o empreendimento passa por uma 

auditoria de recertificação. 
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Fonte: Moreira (2001, p. 267). 

Figura 05 - Processo de certificação. 
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1.5 Auditoria ambiental 

 

A auditoria ambiental é um instrumento com a finalidade de auxiliar empreendimentos 

a controlar os seguintes aspectos: conformidade legal, práticas e procedimentos adotados com 

intuito de evitar degradação ambiental (D’AVIGNON ET AL, 2001, p. 13). Por meio desta, é 

possível identificar os impactos positivos e negativos do empreendimento com relação ao 

meio ambiente. 

Donaire (2009, p. 123) explica que a auditoria ambiental consiste numa atividade 

administrativa sistemática que é documentada e que avalia a organização em relação à questão 

ambiental. 

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 306 de 05 de 

julho de 2002, conceitua auditoria ambiental como sendo: 

 

Um processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e 

avaliar de forma objetiva, evidências que determinem se as atividades, eventos, 

sistemas de gestão em conformidade com os critérios de auditoria estabelecidos 

nesta Resolução e para comunicar os resultados desse processo (Campos e Lerípio, 

2009, p. 8). 

 

De acordo com D’Avignon  et al (2001, p. 14) existem vários tipos de auditorias, o 

que as definem é o seu objetivo, dessa forma vale ressaltar duas categorias: 

 

a) Auditoria de SGA: avalia o cumprimento dos princípios estabelecidos no SGA da 

empresa, sua adequação e eficácia. 

b) Auditoria de certificação: avalia a conformidade da empresa com princípios 

estabelecidos nas normas pela qual a empresa esteja desejando se certificar. 

 

Quando o objetivo da auditoria é a certificação de conformidade de um produto, 

processo ou serviço com uma norma ou outro documento normativo, habitualmente faz-se uso 

da Resolução do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(CONMETRO) n° 08 de 24 de agosto de 1992, segundo a qual a auditoria pode ser: 

 

a) Auditoria de primeira parte: corresponde à declaração feita pela própria empresa 

atestando, sobre a sua exclusiva responsabilidade, que um produto, processo ou 

serviço está em conformidade com uma norma; 

b) Auditoria de segunda parte: corresponde ao ato pelo qual o comprador avalia o seu 

fornecedor; 
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c) Auditoria de terceira parte: procedimento pelo qual uma terceira parte dá garantias 

por escrito que o produto, processo ou serviço está de acordo com as exigências 

especificadas. 

 

Para compreender melhor os tipos de auditoria veja a Figura 06, abaixo. 

 

 

Fonte: Adaptado de CNI/COMPI (2002). 

 

Figura 06 - Características das auditorias de certificação. 

 

As empresas acabam entendendo o processo de auditoria como algo negativo. Como 

esta é um processo de vistoria para identificação de falhas conforme o objetivo estabelecido, 

muitos empreendimentos acabam sombreando a realidade da empresa, com realização de 

documentações de última instância, dentre outras ações. Entretanto, numa auditoria o 

empreendimento acaba se beneficiando em alguns aspectos, como demonstra o Quadro 02. 

 

Quadro 02 – Principais benefícios da auditoria. 

Identifica passivos ambientais. 

Reduz conflitos com órgãos públicos responsáveis pela área. 

Reduz conflitos e traz harmonia nas relações com a comunidade e partes interessadas. 

Processo produtivo e procedimentos de uma organização em sintonia. 

Priorização de investimentos, analisando as inadimplências mais graves. 

Oportunidades de redução de custos. 

Maior competitividade no mercado. 

Fonte: Adaptado de Campos e Lerípio (2009, p. 3). 
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Pode-se observar que a auditoria ambiental é uma ferramenta essencial de investigação 

que avalia o passivo ambiental da empresa e faz projeção para a sua situação a longo prazo, 

um fator importante para que as empresas possam minimizar seus impactos ambientais e 

índices de poluição (DONAIRE, 2009, p. 122). 

 

2. METODOLOGIA 

 

A idéia do trabalho surgiu após pesquisa exploratória da bibliografia disponível a 

respeito do tema de interesse. A revisão bibliográfica foi feita em material impresso (livros, 

artigos, monografias, dissertações e teses) e em meio eletrônico, através de textos 

disponibilizados na internet. 

Uma vez formado o referencial teórico, foi necessário realizar pesquisas de campo nas 

obras A e B, pertencentes a construtoras diferentes no Município de Goiânia, Goiás. A visita a 

obra A foi realizada no dia 25 de abril de 2012 e na obra B no dia 12 de janeiro de 2012. 

Para orientar as visitas e torná-las produtivas e eficientes do ponto de vista da 

avaliação ambiental, empregou-se um método proposto por Bodziak, Borges e Nagalli (2011), 

identificado nas leituras realizadas, que se encontra descrito no item que se segue (citado 

neste trabalho como método I). 

Objetivando comprovar a eficiência do método proposto por Bodziak, Borges e 

Nagalli (2011) foi realizada também uma análise das obras A e B utilizando uma outra 

metodologia proposta por Moreira (2006, p. 63-75) para o diagnóstico do SGA modelo 14001 

(citado neste trabalho como método II). 

 

2.1 Metodologia adotada para avaliação das obras 

 

A metodologia utilizada para avaliação foi apresentada por Bodziak, Borges e Nagalli 

(2011), no 26° Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental da Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES); ela propõe uma avaliação por meio 

de indicadores da qualidade ambiental para subsidiar a certificação ambiental em obras civis. 

Os indicadores são: 

 

a) Conformidade legal: análise da documentação referente ao cumprimento das 

legislações pertinentes, procedimentos e práticas adotadas; 
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b) Infraestrutura do canteiro de obra: análise das instalações locais com o objetivo de 

mitigar impactos ambientais; 

c) Recursos naturais: análise da extração e utilização dos recursos do meio ambiente; 

d) Resíduos da construção civil: análise da geração e destinação dos resíduos produzidos; 

e) Monitoramento ambiental: análise do sistema de monitoramento de conformidade 

ambiental da obra; 

f) Responsabilidade social: avaliação das relações entre a obra e a sociedade. 

 

Esses indicadores foram convertidos para objetivos, de forma que possam ser 

mensurados. A pontuação é expressa em algarismos múltiplos de 50 em uma escala de cores 

de 50 a 200, conforme a relevância do mesmo em relação ao tema analisado (Figura 07). 
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Fonte: Bodziak, Borges e Nagalli (2011). 

 

Figura 07 – Escala de Pontuação. 

 

A escala representada na Figura 07 define os seguintes aspectos: 

 

a) Alta relevância: considerações de âmbito legal e tecnologias sustentáveis; 

b) Relevante: englobam práticas, procedimentos, treinamentos que atendem a logística do 

empreendimento; 

c) Média relevância: refere-se ao emprego de práticas e recursos que demonstrem 

comprometimento ambiental na empresa; 

d) Bônus: contempla iniciativas tecnológicas adotadas pela empresa para amenizar os 

impactos ambientais. 

 

A planilha elaborada por Bodziak, Borges e Nagalli (2011) traz como “Não Aplicável” 

(NA) os itens de difícil avaliação devido ao estágio da obra, sendo sua pontuação 

desconsiderada do somatório da categoria. O campo “observações” existe para considerações 
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que o auditor julgar necessário. O item “Melhorar” (M) é para atribuir aos quesitos 

parcialmente conformes o valor da metade da pontuação. 

O método utiliza dois parâmetros de análise de pontuação. O primeiro parâmetro 

(Figura 08) compreende a pontuação global atingida por categoria, que será obtida através da 

média ponderada. 

 

 

Fonte: Bodziak, Borges e Nagalli (2011). 

 

Figura 08 – Classificação conforme o primeiro parâmetro. 

 

O segundo parâmetro aplica-se somente quando a categoria estudada atinge nas 

pontuações um valor inferior a 10% do limite superior dos intervalos apresentado na Tabela 

01 do Anexo I, sendo válido somente para os seguintes indicadores: infraestrutura do canteiro 

de obras, recursos naturais, resíduos da construção civil e monitoramento ambiental. Para a 

categoria responsabilidade socioambiental esse parâmetro será aplicado quando a relação 

entre as pontuações (atingida e da categoria) alcançar o valor de 50% (Figura 09). 
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Fonte: Bodziak, Borges e Nagalli (2011). 

 

Figura 09 – Esquema de classificação conforme segundo parâmetro. 

 

Além da realização da auditoria, o método propõe a colocação de selos nos tapumes 

das obras com intuito de divulgar para a população o nível de qualidade ambiental do 

empreendimento. Os selos utilizados são: 

 

a) “CONSTRUÍMOS EM PARCERIA COM A NATUREZA”: empregado em 

empreendimentos com um excelente desempenho ambiental (Figura 10). 

b) “ESTAMOS EM BUSCA DA PARCERIA COM A NATUREZA”: empregado nos 

casos em que as empresas estão conscientes da importância de preservar o meio 

ambiente, mas necessitam de melhorias em suas práticas (Figura 11). 
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Figura 10 - Certificação “Construímos em parceria 

com a natureza”. 

Figura 11 - Certificação “Estamos em busca da 

parceria com a natureza”. 

 

Fonte: Bodziak, Borges e Nagalli (2011). 

 

3 RESULTADOS 

 

3.1 RESULTADOS PELO MÉTODO I 

 

Utilizando o método descrito anteriormente foram feitos levantamentos na obra da 

construtora X (denominado como Estudo A) e na obra da construtora Y (denominado Estudo 

B), ambas localizadas na Cidade de Goiânia. As duas estão implantando um sistema integrado 

de gestão a fim de obter as certificações de Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001) e 

Saúde e Segurança do trabalho (OHSAS 18001); ressalta-se que a primeira ainda está 

implantando Responsabilidade Social para obter a certificação NBR 16001. 

 

3.1.1 Estudo A (I) 

 

A visita in loco foi realizada no dia 25 de abril de 2012 e a obra encontrava-se na fase 

de acabamento. A área total do terreno compreende 18.152,48 m². O empreendimento é um 

condomínio vertical fechado composto por quinze blocos totalizando 296 apartamentos. O 

número máximo de colaboradores atingido durante o período da obra foi de 320. A obra é de 

baixo padrão para atender o projeto “Minha Casa Minha Vida” e financiada pela Caixa 

Econômica Federal (CEF). 
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A empresa vem implantando um sistema de gestão ambiental desde maio de 2010 e, à 

medida que os procedimentos são aplicados, vão sendo aprimorados conforme a necessidade 

verificada. Como o intuito do empreendimento é várias certificações, inclusive a de 

Responsabilidade Social, na auditoria a obra conseguiu pontuações suficientes para receber o 

selo de “Construímos em parceria com a natureza”. 

O empreendimento possui 100% de conformidade legal, ou seja, “Alta Conformidade” 

segundo a classificação conforme o primeiro parâmetro, apresentada na Figura 08. Isto se 

justifica por atender as legislações pertinentes e demais requisitos solicitados para certificação 

ambiental. Verificou-se que realizam estudos de impactos por meio de Levantamento de 

Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA) e treinamentos orientando os colaboradores quanto 

aos impactos que seu mau comportamento traz ao meio ambiente. 

No requesito “Infraestrutura do Canteiro”, a obra obteve uma boa pontuação, 

recebendo nota bônus, pois foi verificado que os vestiários e sanitários foram construídos de 

forma a aproveitar a luz solar; para tanto foram instaladas placas solares e boyler com intuito 

de economizar energia elétrica (Figura 12). 

 

 

Figura 12 – Sanitário com abertura para luz solar e boyler com placas solares. 

 

A limpeza foi classificada como “Melhorar”, pois havia resíduos espalhados na área 

externa que ainda não haviam sido direcionados aos seus coletores, enquanto os pavimentos 

estavam limpos e organizados, como pode ser observado na Figura 13. 
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Figura 13 – Pavimento organizado. 

 

Verificou-se que no acondicionamento de materiais é respeitada a quantidade máxima 

permitida para que não haja danos às embalagens, perdas de materiais e, consequentemente, o 

aumento da geração de resíduos (Figura 14). 

 

 

Figura 14 – Armazenamento de gesso. 

 

O local é bem sinalizado, contando com placas de identificação de uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) nas centrais de carpintaria e argamassa, mapa de 

risco em todos os ambientes, placas de identificação de resíduos em todas as caçambas e 

bag’s (Figura 15) e placa de contabilização de Horas Homem Trabalhada (HHT) sem 

acidentes (Figura 16). 
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Figura 15 - Identificação de caçamba. Figura 16 – Placa de HHT sem acidentes. 

 

Para o item “Instalações do Canteiro de Obra” foi constatado o índice conformidade 

de 91,66 %, caracterizando “Alta Conformidade”. 

Os resíduos da Construção Civil são encaminhados para o Aterro Sanitário de Goiânia 

e para empresas de reciclagem, sendo estes rastreados por meio de Controle de Transporte de 

Resíduos (CTR) fornecido pela empresa. Os resíduos são separados na fonte de geração e 

encaminhados para as caçambas estacionárias e bag’s com a devida sinalização (Figura 17). 

Durante a vistoria foi identificado comprometimento do empreendimento quanto a este 

requisito. O item possui “Alta Conformidade" com índice de 92,59 %. 

 

 

Figura 17 – Bag’s para resíduos de isopor e papelão. 

 

Explica-se que, embora a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, 

estabeleça a proibição da destinação final de RCD para aterros sanitários, esta é a orientação 
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dada pela Prefeitura Municipal de Goiânia. Assim, a situação de não conformidade legal é 

assumida pelo poder público municipal. 

A empresa possui um software online contratado da “Âmbito Homem e Ambiente” 

que funciona como um banco de dados para as legislações que a mesma deve cumprir de 

acordo com o LAIA fornecido por ela. Nele estão descritas as medidas mitigadoras que o 

empreendimento adota para controlar cada aspecto e impacto ambiental. É um mecanismo 

prático e eficiente de monitoramento das questões ambientais da empresa. 

Diariamente, é monitorado o canteiro de obra pela estagiária de meio ambiente, sendo 

que esta faz um relatório quinzenal sobre a qualidade ambiental da obra. Também, foi 

verificada a aplicação de check list ambiental a cada dois meses pela coordenadora da área. 

Foi verificado na visita que a obra se preocupa com a organização e limpeza do 

ambiente. Pode-se afirmar isto através da verificação do projeto que a empresa instituiu em 

suas obras, sendo este denominado “Projeto Canteiro Limpo”, que trata da avaliação dos 

colaboradores prestadores de serviços quanto à limpeza e organização nas frentes de serviços 

e áreas coletivas. Essa avaliação é feita quinzenalmente e divulgada num quadro para os 

colaboradores (Figura 18), sendo uma forma de monitorar a limpeza do canteiro. A cada dois 

meses a equipe que tiver o melhor desempenho recebe uma premiação. O projeto possui uma 

eficácia de cerca de 70%; constatou-se que a questão da conscientização é uma cultura que 

deve ser implantada e cultivada diariamente. 

 

 

Figura 18 – Quadro de avaliação do Projeto Canteiro Limpo. 
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Verificou-se na listagem de presença que a técnica de segurança realiza um evento 

denominado “Diálogo Semanal de Segurança” que também retrata assuntos ambientais, como: 

coleta seletiva, limpeza e organização, política dos 3R’s (Reciclar, Reduzir e Reaproveitar), 

Responsabilidade Socioambiental, LAIA, dentre outros assuntos. 

Segundo relato da estagiária de meio ambiente da obra, procura-se legalizar a situação 

dos fornecedores da empresa, por meio da qualificação dos mesmos. Dessa forma, estes 

devem apresentar uma série de documentações exigidas para serem qualificados na aquisição 

de suprimentos da empresa. Esse processo está em andamento. Ela também disse que nunca 

houve nenhum acidente ambiental na obra e que os relacionados à segurança são registrados 

pelo Cadastro de Acidente do Trabalho (CAT), além de serem comunicados imediatamente ao 

coordenador de segurança da empresa. 

Portanto, no que tange ao “Monitoramento Ambiental” a obra obteve o índice de 

88,88% resultando em “Alta Conformidade”. 

O último requisito analisado na auditoria foi “Responsabilidade Socioambiental”. A 

obra possui um formulário denominado “Sugestões e Reclamações” sendo um meio de 

comunicação entre os vizinhos e os responsáveis pelo empreendimento. Foi relatado pelo 

engenheiro civil que, no início da obra, foi fornecido um café da manhã aos vizinhos com o 

intuito de apresentar a obra, a equipe técnica, as melhorias e desvantagens do 

empreendimento. Realizou-se nas etapas de fundação, concretagem e acabamento a análise de 

ruído a fim de identificar potenciais de ruído para que pudessem ser amenizados, melhorando 

a qualidade de vida dos moradores ao redor da construção. O item teve pontuação 100%, 

caracterizando “Alta Conformidade”. 

O Quadro 03 abaixo demonstra o resumo dos itens avaliados na auditoria. 

 

Quadro 03 – Resumo do desempenho da obra A da empresa X. 

CATEGORIA CLASSIFICAÇÃO 

CONFORMIDADE LEGAL ALTA CONFORMIDADE 

INFRAESTRUTURA DO CANTEIRO DE OBRA ALTA CONFORMIDADE 

RECURSOS NATURAIS ALTA CONFORMIDADE 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL ALTA CONFORMIDADE 

MONITORAMENTO AMBIENTAL ALTA CONFORMIDADE 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL ALTA CONFORMIDADE 

Fonte: Adaptado de Borges e Bodziak (2010, p. 52). 
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3.1.2 Estudo B (I) 

 

A visita nesta obra foi realizada no dia 12 de janeiro de 2012; nesta data encontrava-se 

na fase de estrutura. A área total do terreno compreende 4.748,27 m². O empreendimento é 

um condomínio vertical fechado composto por duas torres de 26 pavimentos. O número de 

colaboradores, incluindo terceirizados, é 220. Esta obra também é de baixo padrão. 

Na empresa foi constatada a presença de todos os procedimentos necessários para a 

implantação de um SGA; no entanto, adotaram-se pequenas práticas, sendo que a maioria não 

havia sido implantada. Conforme relatado pelo coordenador de meio ambiente, optou-se por 

escrever todos os procedimentos e começar a colocá-los em prática somente após aprovação; 

não se trata, portanto, de um processo instalado para ser melhorado com as falhas verificadas 

no decorrer do tempo. Tendo em vista a falta da execução de vários procedimentos a obra não 

conseguiu pontuação suficiente para receber os selos propostos. 

O primeiro indicador avaliado foi ‘Conformidade Legal”. Neste requisito a obra 

obteve 100% de pontuação, portanto uma “Alta Conformidade”. Foi verificado o atendimento 

às legislações pertinentes, bem como a realização do LAIA. 

A obra possui tela de proteção para que materiais não sejam transportados para as vias 

públicas (Figura 19), foi verificado também que a mesma estava muito limpa e organizada, 

além de bem sinalizada a respeito de meio ambiente e segurança do trabalho (Figura 20). 

 

 

Figura 19 – Tela de proteção no bloco. 
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Figura 20 – Placas de segurança na central de carpintaria. 

 

Para a limpeza de caminhões betoneiras a obra usa uma bacia de decantação onde todo 

o sólido suspenso é depositado, recolhido e destinado à caçamba estacionária; a água 

residuária é infiltrada no solo (Figura 21). 

 

 

Figura 21 – Bacia de contenção para limpeza de caminhões betoneiras. 

 

As instalações sanitárias possuem boa ventilação, iluminação e são laváveis, como 

pode ser observado na Figura 22. No armazenamento de materiais são respeitados os limites 

máximos regulamentados pelo fabricante (Figura 23), além de serem depositados sobre pallets 

e cobertos com lona. 

 

  

Figura 22 - Instalações sanitárias. Figura 23 - Armazenamento de cal em pallets. 
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Na avaliação da “Infraestrutura do canteiro de obra”, o índice foi de 86,20%, ou seja, 

“Alta Conformidade”. 

O aspecto “Recursos Naturais” apresentou índice de 70%, indicando “Média 

Conformidade”. A empresa controla a carga de madeira através do Documento de Origem 

Florestal (DOF), sendo a areia obtida de fornecedores com licença ambiental. Nas betoneiras 

foi instalado um sistema de caixa de decantação que retém a fração sólida do efluente e 

encaminha a líquida para a rede pública (Figura 24). 

 

 

Figura 24 – Sistema de decantação do efluente da betoneira. 

 

Foi verificado que a obra preocupa-se com a destinação correta dos resíduos da sua 

atividade. Existem no local baias para a separação dos resíduos (Figura 25 e 26); Todos eles 

são trazidos dos pavimentos para o térreo, onde é feita a separação. Os resíduos recicláveis 

são encaminhados para as cooperativas de reciclagem e o entulho, para o aterro sanitário de 

Goiânia. Seu controle é realizado por meio da CTR. 

Cabe aqui a mesma explicação dada no texto referente à obra A no que diz respeito à 

destinação final do RCD da obra B para o aterro sanitário: esta é a orientação dada pela 

Prefeitura Municipal de Goiânia. Novamente, a situação de não conformidade legal é 

assumida pelo poder público municipal. 
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Figura 25 – Baia para papel. Figura 26 – Baia para PVC. 

 

A obra não possui baia para acondicionar resíduos perigosos e não reaproveita entulho 

como agregado; somente uma parcela de madeira de desforma era reutilizado em outras 

etapas da obra. O índice no requisito “Resíduo da Construção Civil” foi 55,38%, equivalente a 

“Média Conformidade”. 

Foi relatado pelo coordenador de meio ambiente da obra que nunca houve acidente 

ambiental e que, caso ocorra, há um formulário que a empresa adota para descrever a 

ocorrência; possui também formulário especifico para acidentes relativos à segurança do 

trabalho. 

A empresa também contratou o software da Âmbito Homem e Ambiente e é por meio 

deste que se realiza o monitoramento ambiental da empresa. Além disso, é realizado 

mensalmente um check list para verificar as questões relacionadas à qualidade, segurança e 

meio ambiente. 

Está sendo desenvolvido um programa de gestão ambiental, porém o mesmo ainda não 

foi aplicado à obra, portanto, foi considerado inexistente. A empresa possui a certificação de 

qualidade ISO 9001 e está buscando a certificação ISO 14001. Seus fornecedores não são 

qualificados; são monitorados apenas aqueles que fornecem madeira e areia. 

No requisito “Monitoramento Ambiental” a obra obteve índice 55,56 %, equivalente a 

“Média Conformidade”. 

O empreendimento não possui nenhuma forma de comunicação com a comunidade e 

foi verificada a falta de interesse em promover a boa convivência entre a vizinhança e a obra, 

portanto para “Responsabilidade Socioambiental” foi atribuído o índice 0%, sendo 

classificado como “Não Conforme”. O Quadro 04 resume a avaliação realizada na obra B. 
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Quadro 04 - Resumo do desempenho da obra B da empresa Y. 

CATEGORIA CLASSIFICAÇÃO 

CONFORMIDADE LEGAL ALTA CONFORMIDADE 

INFRAESTRUTURA DO CANTEIRO DE OBRA ALTA CONFORMIDADE 

RECURSOS NATURAIS MÉDIA CONFORMIDADE 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL MÉDIA CONFORMIDADE 

MONITORAMENTO AMBIENTAL MÉDIA CONFORMIDADE 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NÃO CONFORME 

Fonte: Adaptado de Borges e Bodziak (2010, p. 52) 

 

3.2 RESULTADOS PELO MÉTODO II 

 

Objetivando comprovar a eficiência do método I foi realizada também uma análise 

para a obra A e outra para a obra B utilizando a metodologia proposta por Moreira (2006, p. 

63-75) para o diagnóstico do SGA modelo 14001. 

 

3.2.1 Estudo A (II) 

 

A Política Ambiental da empresa construtora da obra A menciona seus principais 

impactos, seus objetivos e metas a serem cumpridas e seu interesse em adequar-se à variável 

ambiental na execução de seus serviços, por meio da redução da geração de resíduos, 

economia do uso de recursos naturais, renováveis ou não, atendimento às legislações 

pertinentes e aplicação do princípio da melhoria contínua. A política é divulgada por meio 

eletrônico (site) e repassada aos colaboradores, no momento de sua integração, antes de 

iniciarem o serviço. 

Os aspectos e impactos ambientais são avaliados para cada serviço do 

empreendimento; são registrados em um formulário da empresa e cadastrados no site da 

Âmbito Homem e Ambiente. O levantamento é realizado tanto para as atividades operacionais 

quanto para as administrativas. As planilhas feitas estão sendo verificadas com os 

colaboradores de cada serviço e as que não estão condizentes com a realidade da obra estão 

sendo adequadas. O critério de avaliação dos impactos refere-se aos itens: abrangência, 

magnitude, custo, associação da imagem e importância. Os aspectos considerados são diretos 

e indiretos, passíveis da identificação dos potenciais riscos e passivos ambientais, além de 

incluir o consumo de água e energia. Sendo estes julgados significativos, são adotados 

procedimentos para minimizá-los. 
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O software online fornece todas as legislações e normas técnicas referentes a cada 

aspecto e impacto ambiental cadastrado, proporcionando ao setor de gestão facilidade na 

busca da legislação, bem como auxílio para elaboração dos procedimentos para atendimento a 

estes requisitos legais. O site sempre realiza atualizações conforme as mudança das 

legislações e manda um e-mail informativo para a comunicação dos navegantes. 

Para atender à legislação a empresa dá entrada no processo de licenciamento junto à 

Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA) para a obtenção das licenças prévia, de 

instalação e de operação. Quando é necessário extirpar árvores é realizado todo o 

procedimento necessário junto ao órgão ambiental pertinente; da mesma forma ocorre para a 

captação de água, fazendo o requerimento da outorga. Segundo relatado pela coordenadora da 

área ambiental, a empresa já recebeu multa por trabalhar fora dos horários estabelecidos por 

lei por emissões de ruídos provocando incômodo à comunidade vizinha. 

Os objetivos, metas e programas são documentados e atualizados conforme as 

necessidades verificadas na obra. Os documentos incluem: os aspectos significativos; o 

atendimento aos requisitos legais; o comprometimento com a Política Ambiental da empresa e 

com o processo de Melhoria Contínua; a preocupação com o uso de recursos naturais; e a 

prevenção da poluição. As metas são mensuráveis através de indicadores elaborados pelo 

empreendimento e são, juntamente com os objetivos, descritos nos procedimentos com a 

definição dos responsáveis e da aplicação. A obra passa periodicamente por um processo de 

auditoria interna para identificar o não cumprimento dos requesitos estabelecidos pelo SGA. 

Quanto a recursos, funções, responsabilidades e autoridades, a definição dos 

responsáveis por cada atividade para atender o SGA é descrito em Procedimentos 

Operacionais (PO) e são comunicados aos envolvidos por meio de treinamento. Na empresa a 

responsável por relatar o desempenho ambiental de cada obra para a alta administração é a 

coordenadora de meio ambiente. Quando ocorre a necessidade de implantação de medidas que 

envolvam um alto custo, o responsável pela área elabora um relatório e a responsável pelo 

setor de engenharia apresenta aos diretores, que autorizam ou não a implantação. Foi 

verificado que a obra não possui recurso financeiro suficiente para as instalações ambientais 

necessárias a um canteiro de obra; dessa forma, é necessário que a empresa faça orçamentos 

condizentes com a necessidade do empreendimento. 

A empresa realiza treinamentos para o pessoal administrativo envolvido nos processos 

ambientais conforme a necessidade, sendo que os principais responsáveis são treinados no PO 

de meio ambiente quando contratados. Para os colaboradores operacionais é realizado 

treinamento semanalmente denominado “Diálogo Semanal de Segurança” (DSS) e em campo 
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pela estagiária da área e pela técnica de segurança do trabalho. Também, é realizado 

treinamento denominado Procedimento de Execução e Inspeção de Serviço (PEIS) que 

envolve a parte de segurança e meio ambiente. Todos os colaboradores conhecem os 

procedimentos, a política, aspectos e impactos, riscos e perigos de sua atividade desenvolvida, 

bem como alguns requisitos exigidos pelos órgãos ambientais que, caso não cumpridos, é 

passível de multas e notificações. Assim, todos são avisados para que tenham uma boa 

conduta no trabalho a fim de evitar esses prejuízos à empresa e comprometer a sua imagem. 

Foi verificado que alguns colaboradores são conscientes a respeito da questão 

ambiental e que passaram a aplicar o que aprenderam no trabalho em suas casas. São ações 

simples como: coleta seletiva, fechar a torneira enquanto escova os dentes e verificar 

vazamentos nas instalações hidráulicas. 

A comunicação interna e externa da obra é eficaz. Todos conhecem os aspectos e 

impactos de cada atividade. É permitido que os colaboradores apresentem suas sugestões 

quanto à saúde e segurança do trabalho, meio ambiente e qualidade por meio de uma urna 

colocada próxima ao refeitório. 

Caso seja necessário comunicar-se com os órgãos ambientais, a coordenadora de meio 

ambiente é acionada pela obra para tomada das devidas providências. Toda a forma de 

documentação interna e externa da empresa é inserida em cada PO de cada setor. “Na obra, 

todas as comunicações recebidas tiveram um retorno”, informou a técnica de segurança. 

A empresa possui toda a documentação necessária para a implantação de um Sistema 

de Gestão Integrado (SGI) abordando Qualidade, Saúde e Segurança, Meio Ambiente e 

Responsabilidade Social, por meio de formulários, PEIS, PO, Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS), Plano de Gestão da Obra (PGO) e Plano de Atendimento à 

Emergência (PAE). Dos itens listados todos são elaborados pela equipe de coordenação de 

engenharia, meio ambiente e segurança, exceto o PGO e o PAE, que são elaborados na obra 

pelo engenheiro, pela técnica de segurança e pela estagiária de meio ambiente. Estes são 

posteriormente encaminhados para o departamento de engenharia da empresa e aprovados. 

O controle de documentações é especificado por PO, porém nem sempre é seguido. 

Todas as documentações são identificadas com sua versão de atualização e sempre que 

ocorrem mudanças as partes interessadas são comunicadas. Os documentos expedidos por 

órgãos ambientais, como outorga, licença prévia e de instalação, são arquivadas na pasta 

engenharia da obra. 

Em relação ao controle operacional, a obra realiza o teste de fumaça preta das 

máquinas movidas por óleo diesel e realiza manutenção preventiva regularmente. Durante a 
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etapa de alvenaria manteve em seu canteiro um decantador para a limpeza dos caminhões 

betoneiras do qual se aproveitava a água para umidificar as vias internas da obra; próximo a 

betoneira havia um sumidouro que diminuía a quantidade de sólidos a serem infiltrados no 

solo. O efluente proveniente da limpeza de pincéis e rolos é armazenado em tambores e 

reutilizado na própria preparação da tinta. Os efluentes domésticos são encaminhados para a 

rede pública de esgoto. A maioria dos materiais é acondicionada em locais cobertos e 

impermeabilizados, sendo que a areia e a brita são armazenadas em baias com o intuito de 

diminuir o seu carreamento para as vias externas à obra. 

Os resíduos recicláveis são acondicionados em bag’s, sendo que a madeira, por ter 

uma alta geração, é acondicionada em baia e os resíduos perigosos em baia coberta e 

impermeabilizada, a fim de evitar a contaminação do solo e do lençol freático. Todos os 

resíduos são controlados por um inventário e por guias que comprovam a sua destinação 

correta. A empresa trabalha com outras empresas licenciadas para a disposição de seus 

resíduos. Os resíduos orgânicos, os não recicláveis e o de saúde são destinados para a coleta 

pública convencional. A quantidade gerada de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) é 

desprezível e composta basicamente por gases, embalagem de soro, algodão utilizado e luvas. 

Segundo o engenheiro, na fase de alvenaria havia um britador no canteiro que 

transformava os pedaços de blocos em agregado reciclado para utilizar nas próprias vias da 

obra. Foi verificado que o empreendimento possui procedimentos que visam a redução da 

geração de resíduos como, por exemplo, plano de corte de formas de madeira. Está 

implantado o “Projeto Canteiro Limpo” para incentivar os colaboradores a contribuírem com 

a organização e limpeza da obra; no período de natal foi montada uma árvore feita de garrafas 

Politereftalato de etileno (PET) para sensibilizar os colaboradores quanto ao reaproveitamento 

de resíduos. 

Foi verificada a realização, no canteiro de obra, de levantamentos para a produção de 

laudos de análise de água e de níveis de ruídos emitidos na fase de fundação, concretagem e 

acabamento. Em relação à redução do consumo de água a obra utilizou o decantador que 

aproveitava a água da limpeza dos caminhões betoneiras para umidificar as vias internas da 

obra e para reduzir consumo de energia o vestiário foi construído para possuir uma boa 

iluminação natural, além dos chuveiros serem aquecidos por placas solares. É realizado 

diariamente o controle do consumo de energia e água. 

Para os impactos significativos existem procedimentos que devem ser atendidos para 

mitigá-los. Foi verificado que a obra cumpre esses procedimentos. Para análise de parâmetros 

são utilizadas as portarias, resoluções e normas referentes ao assunto. Por exemplo, para a 
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análise de água utiliza-se a Portaria nº 2914 de 12 de dezembro de 2011 e para a análise de 

solo, a Resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de 2009. 

A estagiária de meio ambiente relatou que a empresa está desenvolvendo a 

qualificação de seus fornecedores. Dessa forma é mais fácil acionar um cadastrado no setor de 

suprimento que já comprovou toda a documentação exigida, demonstrando a sua 

conformidade legal. 

No PAE são descritas as possíveis situações de emergência da obra quanto à saúde, 

segurança e meio ambiente. Os riscos foram identificados conforme a estrutura física do 

canteiro. O empreendimento dispõe de uma brigada de incêndio devidamente treinada para 

atender a essas situações emergenciais. Embora todos os colaboradores tenham sido treinados 

para atuar no PAE, identificou-se que ainda não haviam sido realizadas as simulações. 

O monitoramento e a medição dos aspectos ambientais significativos são realizados 

online no site da Âmbito Homem e Ambiente e atualizados periodicamente, sendo 

compatíveis com as legislações correspondentes. O controle de atendimento a estes requisitos 

legais também são controlados por este site. 

As não conformidades encontradas na obra são registradas nos Boletins de Ocorrência 

(BO) e caso haja reincidência são abertos Planos de Ação (PA). Estes são aprovados pelo 

departamento de engenharia e devem ser cumpridos nas datas estabelecidas. Foi verificado o 

cumprimento de alguns deles. 

Existe um controle de registros de todas as documentações referentes ao meio 

ambiente e este é descrito no PO referente. Nele consta a periodicidade do arquivamento dos 

registros da obra, o local de armazenamento destes e seu posterior descarte após o término da 

obra. 

Aplica-se na obra um check list a cada dois meses para verificar suas não 

conformidades com o SGI. Os resultados são divulgados para toda a empresa. Observou-se a 

implantação de uma premiação para a obra que possuir o melhor desempenho nos seguintes 

requisitos: meio ambiente, saúde e segurança e qualidade. Além de ter tido uma boa 

pontuação, para que receba a premiação, a obra não deve ter nenhum acidente do trabalho 

com perda de tempo durante os dois meses após a próxima avaliação. A obra em questão 

obteve a melhor nota e recebeu um troféu e duas televisões para serem sorteadas entre os 

colaboradores. 

O sistema de gestão da empresa é analisado pelo departamento de engenharia. 

Conforme os pontos falhos identificados são realizados reformulações nos procedimentos e 
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atualização da Política Ambiental. Cada vez mais a empresa aumenta o nível de exigência do 

cumprimento de suas metas, assim contribui para o processo de Melhoria Contínua. 

Para resumir e quantificar numericamente o nível de desempenho ambiental da obra 

segundo a metodologia proposta por MOREIRA (2006) segue o Quadro 05. 

 

Quadro 05 – Resumo avaliativo do desempenho ambiental da obra A da empresa X. 

ASPECTO ANALISADO PONTUAÇÃO RECEBIDA 

Política Ambiental 100% 

Aspectos Ambientais 75% 

Requisitos Legais e Outros 100% 

Objetivos, Metas e Programas 100% 

Recursos, Funções, Responsabilidades e Autoridades 75% 

Competência, Treinamento e Conscientização 100% 

Comunicação 100% 

Documentação 100% 

Controle de Documentos 75% 

Controle Operacional 100% 

Preparação e Resposta a Emergências 75% 

Monitoramento e Medição 100% 

Avaliação do Atendimento a Requisitos Legais e Outros 100% 

Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva 75% 

Controle de Registros 100% 

Auditorias 25% 

Análise Crítica 50% 

Fonte: Adaptado de formulário publicado pela Gazeta Mercantil em 1996, na série fascículos “Gestão 

Ambiental” citado por MOREIRA (2006). 

 

A pontuação do diagnóstico ambiental da obra A foi de 85,29%, representando um 

número significativo de conformidade do SGA. 

 

3.2.2  Estudo B (II) 

 

A empresa possui uma Política Ambiental que descreve seus objetivos e metas em 

relação ao meio ambiente, almejando prevenir a poluição, a geração de resíduos e o consumo 

excessivo de recursos naturais, além disso, atende às legislações pertinentes. Os colaboradores 

tomam conhecimento da política no momento de sua contratação. Sua política é mencionada 

superficialmente no site da construtora. 
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Em relação à identificação de aspectos e impactos ambientais a empresa é semelhante 

à outra analisada anteriormente, já que utiliza os serviços do mesmo software da Âmbito 

Homem e Ambiente. Os impactos são avaliados quanto aos mesmos critérios de significância 

do caso A e este levantamento aborda consumo de água e energia, situações de risco e 

passivos ambientais e aspectos provenientes de atividades administrativas. 

Os requisitos legais pertinentes à obra estão dispostos no site da Âmbito Homem e 

Ambiente e possui a mesma sistemática do caso A. A obra dispõe de licença prévia, de 

instalação e de operação. No início do empreendimento não houve necessidade de extirpar 

árvores e a rede de abastecimento de água é da Saneamento de Goiás S/A (SANEAGO), dessa 

forma não se aplica o processo de outorga e autorização de retirada das árvores, mas segundo 

relatado pelo coordenador de meio ambiente, quando é necessário, todas as medidas legais são 

aplicadas. 

Os objetivos e metas foram definidos em um primeiro momento e não foram 

atualizados devido ao fato de ter sido elaborado um SGA que não foi implantado. Os 

objetivos definidos foram compatibilizados com a política e são passíveis de serem 

quantificados, sempre levando em consideração a prevenção da poluição e a extração de 

recursos naturais. 

A designação dos responsáveis por cada atividade de caráter ambiental da empresa 

encontra-se definida em seus procedimentos. Essas responsabilidades são repassadas aos 

envolvidos antes da iniciação do serviço. O coordenador de meio ambiente da empresa é 

responsável por comunicar para a alta administração o perfil de cada obra, quanto ao 

atendimento de alguns requisitos do SGA, já que este não está operando completamente. 

Foram identificadas limitações nos orçamentos da empresa para a implantação de melhorias 

ambientais. 

Ocorre treinamento sobre coleta seletiva para os colaboradores. Porém eles não 

receberam informações quanto aos aspectos relacionados à suas atividades, dessa forma não 

sabem identificar todos os itens que, se não manejados de forma adequada, podem provocar 

danos à natureza. 

No que tange às questões mais graves que podem ocasionar multas ao 

empreendimento, como a falta de comprovação da destinação dos resíduos, deposição 

irregular de entulho, jornada de trabalho com elevados níveis de ruído fora do horário 

comercial, dentre outras, os colaboradores recebem orientação, a fim de prevenir futuros 

transtornos para a obra. Em visita, foi verificado que o canteiro de obra não possui um canal 

de comunicação com a vizinhança, no entanto, segundo o coordenador ambiental do 
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empreendimento, nunca houve reclamações. Quando é necessário comunicar-se com órgãos 

ambientais o coordenador de meio ambiente da obra o faz. 

O empreendimento dispõe de toda a documentação referente ao SGA, compreendendo 

formulários, procedimentos e programas. Todos os documentos possuem sua respectiva 

versão; são elaborados pelo coordenador de meio ambiente e aprovados pela coordenadora de 

engenharia. Em seus procedimentos há a descrição de como devem ser distribuídos e 

removidos os documentos. Na prática observou-se que o procedimento é cumprido. Já os 

documentos de origem externa, como as licenças ambientais, são controlados pelo 

coordenador de meio ambiente e são arquivados na obra. 

No canteiro de obra foi constatada a falta do controle das emissões atmosféricas 

provenientes do funcionamento de equipamentos a diesel e a falta do controle da manutenção 

dessas máquinas. Os efluentes domésticos são encaminhados para a rede pública de esgoto; os 

provenientes da limpeza de betoneiras recebem um pré-tratamento e são direcionados para a 

rede pública. Os materiais de construção civil, como cal e cimento, são depositados em local 

coberto e impermeabilizado livre de intempéries. 

Quanto aos resíduos, os recicláveis são segregados em baias e posteriormente 

encaminhados para a reciclagem e o entulho é acondicionado em caçamba estacionária e são 

encaminhados para o Aterro Sanitário de Goiânia. A obra realiza o controle por meio de CTR 

e inventário de resíduos, procurando destinar os resíduos para empresas licenciadas. Foi 

verificada a inexistência de baia para resíduos perigosos. O lixo orgânico é encaminhado para 

a coleta pública da prefeitura, bem como os provenientes de procedimentos de atendimento à 

saúde. No canteiro foi verificado o reuso de madeira de desforma em outras atividades, tais 

como: construção de mesas e bancos, proteção de elevadores ainda não instalados, proteção 

de caixas de instalações elétricas, dentre outras. 

A obra não realiza testes de ruído e vibrações mesmo tendo vizinhança ao redor do 

empreendimento. De acordo com o coordenador de meio ambiente, nunca houve reclamação. 

Foi constatado que não existe controle do consumo de água e energia e que não foi adotada 

nenhuma medida de redução do consumo destes recursos. Para as atividades de maior impacto 

ambiental existem procedimentos para mitigá-los, porém, não são cumpridos. Foi identificado 

também que a empresa preocupa-se com os fornecedores de madeira e areia, controlando-os 

através do DOF e da licença ambiental. Os colaboradores terceirizados também são treinados 

para terem um bom comportamento, contribuindo com a separação adequada dos resíduos. 

Assim como foram identificados os aspectos e impactos, também foram identificados 

os riscos e perigos, que são descritos no software da Âmbito Homem e Ambiente. À 
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identificação dos riscos segue-se a determinação das medidas preventivas, que são 

documentadas. A obra possui uma brigada de incêndio, porém ainda não houve a simulação 

de situações. No Plano de Emergência estão descritos os responsáveis e todo o procedimento 

de ação diante de tais situações. 

O monitoramento e a medição dos aspectos ambientais significativos são realizados no 

site da Âmbito Homem e Ambiente e são compatíveis com as legislações pertinentes. O 

controle de atendimento a estes requisitos legais também é realizado por este site. 

A obra passa por um check list mensalmente para verificar suas não conformidades. 

Essas não conformidades são registradas nos Boletins de Ocorrência. Durante a visita foi 

verificado o cumprimento de alguns deles. Em relação ao controle de documentações 

relacionada á questão ambiental, sua periodicidade de arquivamento são descritos nos 

procedimentos.  

Foi verificado que não há uma análise do SGA, pois este ainda não teve aprovação 

para ser aplicado. Dessa maneira, não é possível que haja um processo de Melhoria Contínua. 

Resumindo o nível de desempenho ambiental da obra segue o Quadro 06. Ressalta-se 

que a pontuação do diagnóstico ambiental da obra foi de 64,34%, representando um 

percentual insuficiente para uma certificação ambiental. 

Quadro 06 – Resumo avaliativo do desempenho ambiental da obra B da empresa Y. 

ASPECTO ANALISADO PONTUAÇÃO RECEBIDA 

Política Ambiental 75% 

Aspectos Ambientais 75% 

Requisitos Legais e Outros 100% 

Objetivos, Metas e Programas 25% 

Recursos, Funções, Responsabilidades e Autoridades 65% 

Competência, Treinamento e Conscientização 25% 

Comunicação 20% 

Documentação 100% 

Controle de Documentos 100% 

Controle Operacional 53,75% 

Preparação e Resposta a Emergências 65% 

Monitoramento e Medição 80% 

Avaliação do Atendimento a Requisitos Legais e Outros 100% 

Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva 75% 

Controle de Registros 100% 

Auditorias 25% 

Análise Crítica 10% 

Fonte: Adaptado de formulário publicado pela Gazeta Mercantil em 1996, na série fascículos “Gestão 

Ambiental” citado por MOREIRA (2006). 
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4 CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

 

O método proposto por Bodziak, Borges e Nagalli (2011) é simples, composto apenas 

por seis indicadores, portanto não abrange todos os requisitos para uma auditoria de 

certificação ambiental. Entretanto, é bem eficaz para a realização de avaliações ambientais 

rápidas e objetivas, pois seu escopo é somente levantar a situação de cada caso nos 

parâmetros mínimos exigidos para uma certificação ambiental. 

O método de Moreira (2006), por sua vez, é uma metodologia mais detalhada e 

investigatória que reforça a necessidade de melhorar o desempenho ambiental das empresas 

cada vez mais, num processo de Melhoria Contínua. Presta-se muito bem a avaliações mais 

profundas e avançadas, principalmente àquelas que visam a implantação de um SGA com o 

objetivo de obter a certificação ISO 14001. 

A partir do método de Bodziak, Borges e Nagalli (2011) verificou-se que a obra A da 

empresa X pode receber o Selo “Construímos em parceria com a natureza” e, por tal razão as 

chances de receber uma certificação ambiental ISO 14001 são boas. A obra B da empresa Y, 

não conseguiu obter nota suficiente para receber nenhum dos selos, o que demonstra não estar 

apta a obter uma certificação ambiental ISO 14001. Ao comparar os resultados das avaliações 

feitas empregando-se os dois métodos, percebeu-se que o de Moreira (2006) corroborou os 

resultados de Bodziak, Borges e Nagalli (2011). 

A avaliação proporcionada pelo referido método é um instrumento de auxílio para 

identificar os pontos fracos e fortes da obra, o que pode ajudar na correção dos itens falhos. 

Com ajuda de outras ferramentas pode, além de propor medidas mitigadoras para os impactos 

que sua atividade provoca ao meio ambiente, preparar-se melhor para uma auditoria de 

certificação ISO 14001. Dessa maneira, enquanto uma obra não apresentar no mínimo a 

classificação proposta no selo “Construímos em parceria com a natureza” o empreendedor 

não deve contratar uma auditoria para a certificação ISO 14001, pois esta não seria aprovada, 

o que acarretaria em um custo desnecessário. 

Os estudos, ao compararem duas realidades de empresas e obras distintas, 

demonstraram que o método proposto por Bodziak, Borges e Nagalli (2011) pode ser 

empregado em diferentes tipos de obras civis. Proporcionaram ainda, a produção de um 

material bibliográfico, que pode auxiliar outras construtoras a traçar o melhor percurso na 

hora de obter uma certificação ambiental. 

Através da análise dos casos A e B observa-se também como o requisito 

Responsabilidade Socioambiental é fundamental na hora da classificação para o recebimento 
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do selo “Estamos em busca da parceria com a natureza”, pois a ausência desse parâmetro não 

permitiu que a obra B recebesse esse título. Portanto, considerando as circunstâncias e o 

cenário mercadológico atual percebe-se que não se separa mais os termos “Responsabilidade 

Social” e “Responsabilidade Ambiental”, devido às questões ambientais serem de interesse 

social e difuso, responsáveis por consequências que podem afetar positiva ou negativamente a 

qualidade de vida da população. 
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ANEXOS 

 

Quadro 07 - Planilha de avaliação da obra – Indicadores de Qualidade Ambiental 

Data de avaliação:

Número de Pavimentos: Padrão:

Número de Apartamentos:

CATEGORIA INDICADOR SUBJETIVO UNIDADE
PONTUAÇÃO 

IDEAL
CONDIÇÃO

INDICADOR 

OBJETIVO

PONTUAÇÃO 

AVALIADA

Possui a aprovação de todos os projetos

perante aos órgãos competentes?
S / N/ NA 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Demonstra conformidade com a legislação

ambiental corrente nas suas atividades?
S / N/ NA 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Realizou-se estudos de possíveis impactos

ambientais?
S / N/ NA 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Possui alvará de funcionamento? S /N 200 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x 

grau / NA

Conformidade no armazenamento dos

materiais?

S / M/ N/ 

NA
200

Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Conformidade na limpeza e organização do

canteiro de obras?

S / M/ N/ 

NA
200

Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Possui sinalização adequada que oriente os

funcionários quanto ao despejo dos rejeitos 

da construção?

S / M/ N/ 

NA
200

Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Possui sinalização adequada que oriente os

funcionários quanto a segurança na

construção?

S / M/ N/ 

NA
200

Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Possui telas entorno da edificação que

impeçam o transporte e a deposição de

resíduos de classe B nas vias públicas e/ou

terrenos vizinhos?

S / M/ N/ 

NA
200

Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Existem procedimentos para o

desenvolvimento das atividades, de forma

a evitar possíveis acidentes de trabalho?

S / N/ NA 200 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x 

grau / NA

Conformidade nas instalações sanitárias

provisórias?
S / N/ NA 150 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Possui espaço adequado para a limpeza dos

veículos após uso na obra?
S / N/ NA 100 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Outras considerações - Caso o auditor

verifique outros tipos de serviços que

completem a auditoria.

S / NA 50 Sim grau 1
Pontuação x 

grau / NA

SIM NÃO

SIM NÃO

Área:

Endereço:

Empresa:

Obra:

               Baixo                    Médio                     Alto     

Etapa:

LEGENDA: S- Sim; N- Não; M- Melhorar; NA- Não Aplicável

INDICADORES DE QUALIDADE AMBIENTAL

CONFORMIDADE 

LEGAL

OBSERVAÇÕES:

Total pontuação ideal:

Relação pontuação avaliada/ideal (%):

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

Total pontuação avaliada:

INFRAESTRUTURA 

DO CANTEIRO DE 

OBRAS

Total pontuação ideal:

Relação pontuação avaliada/ideal (%):

Avaliação conforme parâmetro 1:

Enquadra-se na zona limite:

Possui pontuação bônus:

Avaliação conforme parâmetro 2:

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

OBSERVAÇÕES:

Total pontuação avaliada:
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(Continuação) 

Utilização de madeira legalizada. S / N/ NA 200 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x 

grau / NA

Reutilização de materiais (formas,

madeiras, telas, etc)?
S / N/ NA 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Captação de água da chuva para

reaproveitamento no canteiro de obras.
S / N/ NA 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Possui algum sistema de filtro para a água

utilizada na limpeza dos equipamentos?
S / N/ NA 100 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Reutilização de água de drenagem /

esgotamento?
S / N/ NA 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Utiliza-se algum tipo de material

sustentável e/ou rastreáveis?
S / N/ NA 100 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Outras considerações - Caso o auditor

verifique outros tipos de serviços que

completem a auditoria.

S / NA 50 Sim grau 1
Pontuação x 

grau / NA

SIM NÃO

SIM NÃO

Coleta de resíduos classe A
S / M/ N/ 

NA
200

Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Coleta de resíduos classe B
S / M/ N/ 

NA
200

Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Coleta de resíduos classe C
S / M/ N/ 

NA
200

Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Coleta de resíduos classe D
S / M/ N/ 

NA
200

Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

As baias destinadas a deposição de resíduos

classe D, possuem a devida

impermealização do solo?

S / M/ N/ 

NA
200 Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Parceria com alguma cooperativa de

habitação popular para reaproveitamento

de sobras de gesso?

S / N/ NA 100 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x 

grau / NA

Rastreabilidade da deposição final dos

resíduos?
S / N/ NA 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Utilização de resíduos como agregado? % / NA 150

Não: grau 0               

Sim: se 70% grau 1                

30% grau 0,5                  

10% grau 0,2

Pontuação x 

grau / NA

Armazenamento de resíduos de classe A

e/ou B para obras futuras ou para etapas

futuras?

S / N/ NA 100

Não: grau 0                  

Sim: se 80% grau 1                

50% grau 0,5                  

20% grau 0,2

Pontuação x 

grau / NA

Parceria com alguma cooperativa de

reciclagem de materiais da classe B?
S / N/ NA 100 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Existem procedimentos de execução que

visem a redução do desperdício de

materiais?

S / N/ NA 150

Não: grau 0                  

Sim: bimestral - grau 

1 semestral - grau 0,5 

anual - grau 0,3       

acima - grau 0,1

Pontuação x 

grau / NA

Outras considerações - Caso o auditor

verifique outros tipos de serviços que

completem a auditoria.

S / NA 50 Sim grau 1
Pontuação x 

grau / NA

RECURSOS 

NATURAIS

Total pontuação avaliada:Total pontuação ideal:

Relação pontuação avaliada/ideal (%):

Avaliação conforme parâmetro 1:

Enquadra-se na zona limite:

Possui pontuação bônus:

Avaliação conforme parâmetro 2:

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

OBSERVAÇÕES:

RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL

Total pontuação ideal:

Relação pontuação avaliada/ideal (%):

Avaliação conforme parâmetro 1:

Total pontuação avaliada:
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(Continuação) 

SIM NÃO

SIM NÃO

Há emissões de relatórios de eventuais

acidentes ambientais?
S / N/ NA 150 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Há emissão de relatórios de eventuais

acidentes de trabalho?
S / N/ NA 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Existem procedimentos para o

desenvolvimento das atividades, de forma

a evitar possíveis impactos?

S / N/ NA 150 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x 

grau / NA

Existe algum programa de gestão ambiental

aplicado?
S / N/ NA 150 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

A empresa possui algum tipo de

certificação?
S / N/ NA 150 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

A empresa possui algum programa de

educação ambiental de para os

funcionários?

S / N/ NA 150 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x 

grau / NA

Os fornecedores possuem algum programa

e/ou certificado de gestão ambiental?
S / N/ NA 100 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x 

grau / NA

Outras considerações - Caso o auditor

verifique outros tipos de serviços que

completem a auditoria.

S / NA 50 Sim grau 1
Pontuação x 

grau / NA

SIM NÃO

SIM NÃO

Existe um canal de comunicação entre os

responsáveis pela obra e a comunidade que

a cerca?

S / N / NA 100 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x 

grau / NA

Existe algum estudo / análise das possíveis

alterações de rotina da comunidade devido

a execução da obra?

S / N / NA 100 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x 

grau / NA

Outras considerações - Caso o auditor

verifique outros tipos de serviços que

completem a auditoria.

S / NA 50 Sim grau 1
Pontuação x 

grau / NA

SIM NÃO

SIM NÃO

RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL

OBSERVAÇÕES:

Enquadra-se na zona limite:

Possui pontuação bônus:

Avaliação conforme parâmetro 2:

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

MONITORAMENTO 

AMBIENTAL

Total pontuação avaliada:Total pontuação ideal:

Relação pontuação avaliada/ideal (%):

Avaliação conforme parâmetro 1:

Enquadra-se na zona limite:

Possui pontuação bônus:

Avaliação conforme parâmetro 2:

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

OBSERVAÇÕES:

RESPONSABILIDADE 

SÓCIO AMBIENTAL

OBSERVAÇÕES:

Total pontuação ideal:

Relação pontuação avaliada/ideal (%):

Avaliação confrome parâmetro 1:

Enquadra-se na zona limite:

Possui pontuação bônus:

Avaliação conforme parâmetro 2:

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

Total pontuação avaliada:
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Quadro 08 – Planilha de avaliação da obra A da empresa X. 

Data de avaliação: 25/04/2012

Padrão:

Número de Apartamentos: 296

CATEGORIA INDICADOR SUBJETIVO UNIDADE
PONTUAÇÃO 

IDEAL
CONDIÇÃO

INDICADOR 

OBJETIVO

PONTUAÇÃO 

AVALIADA

Possui a aprovação de todos os projetos

perante aos órgãos competentes?
S 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
200

Demonstra conformidade com a legislação

ambiental corrente nas suas atividades?
S 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
200

Realizou-se estudos de possíveis impactos

ambientais?
S 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
200

Possui alvará de funcionamento? S 200 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x grau 

/ NA
200

800 800

100,00

Conformidade no armazenamento dos

materiais?
S 200

Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
200

Conformidade na limpeza e organização do

canteiro de obras?
M 200

Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
100

Possui sinalização adequada que oriente os

funcionários quanto ao despejo dos rejeitos 

da construção?

S 200
Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
200

Possui sinalização adequada que oriente os

funcionários quanto a segurança na

construção?

S 200
Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
200

Possui telas entorno da edificação que

impeçam o transporte e a deposição de

resíduos de classe B nas vias públicas e/ou

terrenos vizinhos?

NA 200
Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
NA

Existem procedimentos para o

desenvolvimento das atividades, de forma

a evitar possíveis acidentes de trabalho?

S 200 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x grau 

/ NA
200

Conformidade nas instalações sanitárias

provisórias?
S 150 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
150

Possui espaço adequado para a limpeza dos

veículos após uso na obra?
NA 100 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
NA

Outras considerações - Caso o auditor

verifique outros tipos de serviços que

completem a auditoria.

S 50 Sim grau 1
Pontuação x grau 

/ NA
50

1.200 1100

91,66

SIM NÃO X

SIM X NÃO

ALTA CONFORMIDADE

NÃO APLICÁVEL

ALTA CONFORMIDADE

INFRAESTRUTURA 

DO CANTEIRO DE 

OBRAS

Total pontuação ideal:

Relação pontuação avaliada/ideal (%):

Avaliação conforme parâmetro 1:

Enquadra-se na zona limite:

Possui pontuação bônus:

Avaliação conforme parâmetro 2:

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

OBSERVAÇÕES: A obra construiu os vestiários com abertura superior para iluminação natural, além de instalarem placas

solares com intuito de reduzir o consumo de energia elétrica. 

Total pontuação avaliada:

Área: 18.152,48 m² 

Endereço: -------

Empresa: X

Obra: A

               Baixo                    Médio                     Alto     

Etapa: Acabamento

Número de Pavimentos: 60

LEGENDA: S- Sim; N- Não; M- Melhorar; NA- Não Aplicável

INDICADORES DE QUALIDADE AMBIENTAL

CONFORMIDADE 

LEGAL

OBSERVAÇÕES:

Total pontuação ideal:

Relação pontuação avaliada/ideal (%):

CLASSIFICAÇÃO FINAL: ALTA CONFORMIDADE

Total pontuação avaliada:
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Utilização de madeira legalizada. S 200 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x grau 

/ NA
200

Reutilização de materiais (formas,

madeiras, telas, etc)?
S 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
200

Captação de água da chuva para

reaproveitamento no canteiro de obras.
N 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
0

Possui algum sistema de filtro para a água

utilizada na limpeza dos equipamentos?
S 100 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
100

Reutilização de água de drenagem /

esgotamento?
NA 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
NA

Utiliza-se algum tipo de material

sustentável e/ou rastreáveis?
S 100 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
100

Outras considerações - Caso o auditor

verifique outros tipos de serviços que

completem a auditoria.

S 50 Sim grau 1
Pontuação x grau 

/ NA
50

850 650

76,47

SIM X NÃO

SIM X NÃO

Coleta de resíduos classe A S 200
Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
200

Coleta de resíduos classe B S 200
Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
200

Coleta de resíduos classe C S 200
Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
200

Coleta de resíduos classe D NA 200
Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
NA

As baias destinadas a deposição de resíduos

classe D, possuem a devida

impermealização do solo?

S 200 Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
200

Parceria com alguma cooperativa de

habitação popular para reaproveitamento

de sobras de gesso?

N 100 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x grau 

/ NA
0

Rastreabilidade da deposição final dos

resíduos?
S 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
200

Utilização de resíduos como agregado? NA 150

Não: grau 0               

Sim: se 70% grau 1                

30% grau 0,5                  

10% grau 0,2

Pontuação x grau 

/ NA
NA

Armazenamento de resíduos de classe A

e/ou B para obras futuras ou para etapas

futuras?

NA 100

Não: grau 0                  

Sim: se 80% grau 1                

50% grau 0,5                  

20% grau 0,2

Pontuação x grau 

/ NA
NA

Parceria com alguma cooperativa de

reciclagem de materiais da classe B?
S 100 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
100

Existem procedimentos de execução que

visem a redução do desperdício de

materiais?

S 150

Não: grau 0                  

Sim: bimestral - grau 

1 semestral - grau 0,5 

anual - grau 0,3       

acima - grau 0,1

Pontuação x grau 

/ NA
150

Outras considerações - Caso o auditor

verifique outros tipos de serviços que

completem a auditoria.

NA 50 Sim grau 1
Pontuação x grau 

/ NA
NA

1350 1250

92,59

RECURSOS 

NATURAIS

Total pontuação avaliada:Total pontuação ideal:

Relação pontuação avaliada/ideal (%):

Avaliação conforme parâmetro 1:

Enquadra-se na zona limite:

Possui pontuação bônus:

Avaliação conforme parâmetro 2:

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

OBSERVAÇÕES: O material que utilizam que são rastreáveis tratra-se da madeira que são controladas pelo DOF e compra de

areia de fornecedores que possuem licença ambiental. Possui sumidouro para decantação dos sólidos em suspensão

provenientes da limpeza da betoneira. Reaproveita água proveniente da limpeza de rolos e pincéis na preparação da tinta. 

ALTA CONFORMIDADE

ALTA CONFORMIDADE

RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL

MÉDIA CONFORMIDADE

Total pontuação ideal:

Relação pontuação avaliada/ideal (%):

Avaliação conforme parâmetro 1:

Total pontuação avaliada:

ALTA CONFORMIDADE  
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SIM NÃO X

SIM NÃO X

Há emissões de relatórios de eventuais

acidentes ambientais?
NA 150 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
NA

Há emissão de relatórios de eventuais

acidentes de trabalho?
S 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
200

Existem procedimentos para o

desenvolvimento das atividades, de forma

a evitar possíveis impactos?

S 150 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x grau 

/ NA
150

Existe algum programa de gestão ambiental

aplicado?
S 150 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
150

A empresa possui algum tipo de

certificação?
S 150 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
150

A empresa possui algum programa de

educação ambiental de para os

funcionários?

S 150 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x grau 

/ NA
150

Os fornecedores possuem algum programa

e/ou certificado de gestão ambiental?
N 100 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau 

/ NA
0

Outras considerações - Caso o auditor

verifique outros tipos de serviços que

completem a auditoria.

NA 50 Sim grau 1
Pontuação x grau 

/ NA
NA

900 800

88,88

SIM NÃO X

SIM NÃO X

Existe um canal de comunicação entre os

responsáveis pela obra e a comunidade que

a cerca?

S 100 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x grau 

/ NA
100

Existe algum estudo / análise das possíveis

alterações de rotina da comunidade devido

a execução da obra?

S 100 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x grau 

/ NA
100

Outras considerações - Caso o auditor

verifique outros tipos de serviços que

completem a auditoria.

S 50 Sim grau 1
Pontuação x grau 

/ NA
50

250 250

100,00

SIM NÃO X

SIM X NÃO

RESPONSABILIDADE 

SÓCIO AMBIENTAL

OBSERVAÇÕES: No início da obra foi fornecido café da manhã aos vizinhos e apresentado uma palestra informando sobre o 

empreendimento, os impactos que causariam e as melhorias. Realizou-se análise de emissão de ruído nas fases: fundação, 

concretagem e acabamento.

Total pontuação ideal:

Relação pontuação avaliada/ideal (%):

Avaliação confrome parâmetro 1:

Enquadra-se na zona limite:

Possui pontuação bônus:

Avaliação conforme parâmetro 2:

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

Total pontuação avaliada:

ALTA CONFORMIDADE

ALTA CONFORMIDADE

NÃO APLICÁVEL

MONITORAMENTO 

AMBIENTAL

Total pontuação avaliada:Total pontuação ideal:

Relação pontuação avaliada/ideal (%):

Avaliação conforme parâmetro 1:

Enquadra-se na zona limite:

Possui pontuação bônus:

Avaliação conforme parâmetro 2:

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

OBSERVAÇÕES: A empresa realizada um levantamento de aspectos e impactos ambientais e dispõe de um programa online de

terceiro pelo qual apresenta a legislação pertinente a esses de forma a ter um campo descritivo de como a empresa procede.

Além disso, faz uma avaliação quinzenal de limpeza e organização no canteiro através do Projeto Canteiro Limpo. Realiza

Dialógo Semanal de Segurança onde é retratado informações sobre o meio ambiente. Possui certificação PBQPH e ISO 9001.

ALTA CONFORMIDADE

NÃO APLICÁVEL

ALTA CONFORMIDADE

RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL
OBSERVAÇÕES: A rastreabilidade de resíduos é realizada por meio de CTR (Controle de transporte de resíduos), a coleta é

realizada somente por empresas licenciadas. Armazenam-se resíduos de Classe B como formas e cortes de madeiras para

serem aproveitadas em outras etapas da obra ou atividade. 

Enquadra-se na zona limite:

Possui pontuação bônus:

Avaliação conforme parâmetro 2:

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

NÃO APLICÁVEL

ALTA CONFORMIDADE
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Quadro 09 - Planilha de avaliação da obra B da empresa Y. 

Data de avaliação: 12/01/2012

Padrão:

Número de Apartamentos:

CATEGORIA INDICADOR SUBJETIVO UNIDADE
PONTUAÇÃO 

IDEAL
CONDIÇÃO

INDICADOR 

OBJETIVO

PONTUAÇÃO 

AVALIADA

Possui a aprovação de todos os projetos

perante aos órgãos competentes?
S 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA 200

Demonstra conformidade com a legislação

ambiental corrente nas suas atividades?
S 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA 200

Realizou-se estudos de possíveis impactos

ambientais?
S 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA 200

Possui alvará de funcionamento? S 200 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x grau / 

NA 200

800 800

100,00

Conformidade no armazenamento dos

materiais?
S 200

Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
200

Conformidade na limpeza e organização do

canteiro de obras?
S 200

Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
200

Possui sinalização adequada que oriente os

funcionários quanto ao despejo dos rejeitos 

da construção?

S 200
Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
200

Possui sinalização adequada que oriente os

funcionários quanto a segurança na

construção?

S 200
Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
200

Possui telas entorno da edificação que

impeçam o transporte e a deposição de

resíduos de classe B nas vias públicas e/ou

terrenos vizinhos?

S 200
Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
200

Existem procedimentos para o

desenvolvimento das atividades, de forma

a evitar possíveis acidentes de trabalho?

N 200 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x grau / 

NA
0

Conformidade nas instalações sanitárias

provisórias?
S 150 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
150

Possui espaço adequado para a limpeza dos

veículos após uso na obra?
S 100 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
100

Outras considerações - Caso o auditor

verifique outros tipos de serviços que

completem a auditoria.

NA 50 Sim grau 1
Pontuação x grau / 

NA
NA

1450 1250

86,2

SIM NÃO X

SIM NÃO X

LEGENDA: S- Sim; N- Não; M- Melhorar; NA- Não Aplicável

INDICADORES DE QUALIDADE AMBIENTAL

CONFORMIDADE 

LEGAL

OBSERVAÇÕES:

Total pontuação ideal:

Relação pontuação avaliada/ideal (%):

CLASSIFICAÇÃO FINAL: ALTA CONFORMIDADE

Total pontuação avaliada:

Área: 4.748,27 m² 

Endereço: -------

Empresa: Y

Obra: B

               Baixo                    Médio                     Alto     

Etapa: Estrutura / Alvenaria

Número de Pavimentos: 52

ALTA CONFORMIDADE

NÃO APLICÁVEL

ALTA CONFORMIDADE

INFRAESTRUTURA 

DO CANTEIRO DE 

OBRAS

Total pontuação ideal:

Relação pontuação avaliada/ideal (%):

Avaliação conforme parâmetro 1:

Enquadra-se na zona limite:

Possui pontuação bônus:

Avaliação conforme parâmetro 2:

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

OBSERVAÇÕES: A obra possui tela que não permite o transporte de materiais as vias públicas.

Total pontuação avaliada:
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Utilização de madeira legalizada. S 200 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x grau / 

NA
200

Reutilização de materiais (formas,

madeiras, telas, etc)?
S 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
200

Captação de água da chuva para

reaproveitamento no canteiro de obras.
N 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
0

Possui algum sistema de filtro para a água

utilizada na limpeza dos equipamentos?
S 100 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
100

Reutilização de água de drenagem /

esgotamento?
N 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
0

Utiliza-se algum tipo de material

sustentável e/ou rastreáveis?
S 100 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
200

Outras considerações - Caso o auditor

verifique outros tipos de serviços que

completem a auditoria.

NA 50 Sim grau 1
Pontuação x grau / 

NA
NA

1000 700

70,00

SIM X NÃO

SIM NÃO X

Coleta de resíduos classe A S 200
Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
200

Coleta de resíduos classe B S 200
Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
200

Coleta de resíduos classe C NA 200
Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
NA

Coleta de resíduos classe D NA 200
Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
NA

As baias destinadas a deposição de resíduos

classe D, possuem a devida

impermealização do solo?

N 200 Sim grau 1, melhorar 

0,5, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
0

Parceria com alguma cooperativa de

habitação popular para reaproveitamento

de sobras de gesso?

NA 100 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x grau / 

NA
NA

Rastreabilidade da deposição final dos

resíduos?
S 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
200

Utilização de resíduos como agregado? N 150

Não: grau 0               

Sim: se 70% grau 1                

30% grau 0,5                  

10% grau 0,2

Pontuação x grau / 

NA
0

Armazenamento de resíduos de classe A

e/ou B para obras futuras ou para etapas

futuras?

S 100

Não: grau 0                  

Sim: se 80% grau 1                

50% grau 0,5                  

20% grau 0,2

Pontuação x grau / 

NA
20

Parceria com alguma cooperativa de

reciclagem de materiais da classe B?
S 100 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
100

Existem procedimentos de execução que

visem a redução do desperdício de

materiais?

N 150

Não: grau 0                  

Sim: bimestral - grau 

1 semestral - grau 0,5 

anual - grau 0,3       

acima - grau 0,1

Pontuação x grau / 

NA
0

Outras considerações - Caso o auditor

verifique outros tipos de serviços que

completem a auditoria.

NA 50 Sim grau 1
Pontuação x grau / 

NA
NA

1300 720

55,38

RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL

MÉDIA CONFORMIDADE

Total pontuação ideal:

Relação pontuação avaliada/ideal (%):

Avaliação conforme parâmetro 1:

Total pontuação avaliada:

MÉDIA CONFORMIDADE

RECURSOS 

NATURAIS

Total pontuação avaliada:Total pontuação ideal:

Relação pontuação avaliada/ideal (%):

Avaliação conforme parâmetro 1:

Enquadra-se na zona limite:

Possui pontuação bônus:

Avaliação conforme parâmetro 2:

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

OBSERVAÇÕES: O material que utilizam que são rastreáveis tratra-se da madeira que são controladas pelo DOF e compra de

areia de fornecedores que possuem licença ambiental. Possuem de decantação para betoneiras. 

MÉDIA CONFORMIDADE

MÉDIA CONFORMIDADE
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SIM NÃO X

SIM NÃO X

Há emissões de relatórios de eventuais

acidentes ambientais?
NA 150 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
NA

Há emissão de relatórios de eventuais

acidentes de trabalho?
S 200 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
200

Existem procedimentos para o

desenvolvimento das atividades, de forma

a evitar possíveis impactos?

S 150 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x grau / 

NA
150

Existe algum programa de gestão ambiental

aplicado?
N 150 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
0

A empresa possui algum tipo de

certificação?
S 150 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
150

A empresa possui algum programa de

educação ambiental de para os

funcionários?

N 150 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x grau / 

NA
0

Os fornecedores possuem algum programa

e/ou certificado de gestão ambiental?
N 100 Sim grau 1, não grau 0

Pontuação x grau / 

NA
0

Outras considerações - Caso o auditor

verifique outros tipos de serviços que

completem a auditoria.

NA 50 Sim grau 1
Pontuação x grau / 

NA
NA

900 500

55,56

SIM NÃO X

SIM NÃO X

Existe um canal de comunicação entre os

responsáveis pela obra e a comunidade que

a cerca?

N 100 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x grau / 

NA
0

Existe algum estudo / análise das possíveis

alterações de rotina da comunidade devido

a execução da obra?

S 100 Sim grau 1, não grau 0
Pontuação x grau / 

NA
0

Outras considerações - Caso o auditor

verifique outros tipos de serviços que

completem a auditoria.

NA 50 Sim grau 1
Pontuação x grau / 

NA
NA

200 0

0,00

SIM NÃO X

SIM NÃO X

RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL
OBSERVAÇÕES: A rastreabilidade de resíduos é realizada por meio de CTR (Controle de transporte de resíduos), a coleta é

realizada somente por empresas licenciadas. Armazenam-se resíduos de Classe B como formas e cortes de madeiras para

serem aproveitadas em outras etapas da obra ou atividade.

Enquadra-se na zona limite:

Possui pontuação bônus:

Avaliação conforme parâmetro 2:

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

NÃO APLICÁVEL

MÉDIA CONFORMIDADE

MONITORAMENTO 

AMBIENTAL

Total pontuação avaliada:Total pontuação ideal:

Relação pontuação avaliada/ideal (%):

Avaliação conforme parâmetro 1:

Enquadra-se na zona limite:

Possui pontuação bônus:

Avaliação conforme parâmetro 2:

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

OBSERVAÇÕES: A empresa realizada um levantamento de aspectos e impactos ambientais e dispõe de um programa online de

terceiro pelo qual apresenta a legislação pertinente a esses de forma a ter um campo descritivo de como a empresa procede. A

empresa possui a certificação ISO 9001.

MÉDIA CONFORMIDADE

NÃO APLICÁVEL

MÉDIA CONFORMIDADE

RESPONSABILIDADE 

SÓCIO AMBIENTAL

OBSERVAÇÕES: 

Total pontuação ideal:

Relação pontuação avaliada/ideal (%):

Avaliação confrome parâmetro 1:

Enquadra-se na zona limite:

Possui pontuação bônus:

Avaliação conforme parâmetro 2:

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

Total pontuação avaliada:

NÃO CONFORME

NÃO CONFORME

NÃO APLICÁVEL

 


