ISO 14001 2004 – 3.7 Impacto
ambiental
Impacto ambiental é definido como sendo o efeito de uma ação humano sobre o meio
ambiente em seus vários aspectos. Tecnicamente, é a alteração da linha de base,
devido à ação humana ou eventos naturais.
As ações humanas, motivadas pelas mais diversas razões, geralmente causam
resultados colaterais para o meio ambiente. Esses efeitos podem ser tão sutis
que são considerados como insignificantes, como por exemplo, derramar um copo de
água quente em um lago. Porém, é muito comum ouvirmos falar de ações humanas que
causaram impactos profundos na natureza, como pudemos ver em 1986 no acidente
nuclear de Chernobyl.
Um impacto ambiental pode ser considerado negativo, quando prejudica o meio
ambiente, pode ser poluindo o ar, o solo ou a água, ou ainda, causando danos à
fauna ou a flora. Por outro lado, o impacto ambiental pode ser positivo, quando,
como resultado da ação do homem, a natureza se vê beneficiada. Podemos citar
como exemplo o tratamento dos efluentes líquidos de uma cidade antes de ser
lançado a um rio, ou então, o Projeto Tamar, que desde a sua criação em 1980
pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal-IBDF, salvou milhões de
tartarugas marinhas, afastando o fantasma da extinção dessa espécie.
Em um Sistema de Gestão Ambiental, identificar os Aspectos Ambientais e os seus
Impactos é de fundamental importância para o seu sucesso.
Veja como a NBR ISO 14001:2004 define o termo “Impacto Ambiental”:

“Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou
benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos
ambientais da organização.”

ISO 14001 2004 – 3.6 Aspecto
Ambiental
Praticamente todas as atividades dentro de uma empresa têm um aspecto ao meio
ambiente. Alguns aspectos podem não ser significativos, outros, podem ter um
alto poder de impacto.
Imagine por exemplo uma fábrica de papel. Sem dúvida o corte das árvores para
produzir o papel é um aspecto ambiental significativo, pois ele irá alterar a
característica da flora local, poderá interferir na reprodução das aves, pode
trazer novas pragas devido à monocultura, etc.
Poderíamos exemplificar também com um lava rápido de carros. Um aspecto
significativo seria a água suja resultante da lavagem, misturada com detergente,
xampu, cera e óleo. Essa água suja, se jogada em um rio, pode contaminar a água
e o leito, matando vários animais e plantas.
Por outro lado, temos o exemplo de uma ONG que promove o plantio de árvores da
mata atlântica. Essa ONG também gera um aspecto significativo, pois afeta
diretamente o meio ambiente, porém, de maneira positiva, ou seja, quanto mais
essa ONG trabalhar, melhor para o meio ambiente.
Toda empresa que deseja ter um Sistema de Gestão Ambiental baseado na ISO 14001,
deve identificar todos os Aspectos Ambientais relacionados com o escopo da
empresa. Com os aspectos, a empresa deve analisar os seus impactos e tomar ações
de proteção, mitigação e planejamento de ações de contenção e emergência.
Veja o que a ISO 14001:2004 nos tem a dizer sobre aspectos ambientais:

Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma
organização que pode interagir com o meio ambiente.
NOTA – Um aspecto ambiental significativo é aquele que
tem ou pode ter um impacto ambiental significativo.

