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1  Objetivos 
- Estabelecer procedimento para monitorar e medir, periodicamente, as características 
principais das atividades que possam ter  impacto significativo sobre o meio ambiente; 
- Verificar o cumprimento dos requisitos legais e outros requisitos;  
- Verificar objetivos e metas ambientais; 
- Registrar os resultados. 
  
2  Referências 
NBR ISO 14001 - item 4.5.1 
Política Ambiental do FURB 
PR 13 - Registros 
 
3  Terminologia  
Desempenho ambiental – resultados mensuráveis do SGA, relativos ao controle sobre os 
aspectos ambientais, com base na política, objetivos e metas ambientais. 
 
4  Usuários 
Este procedimento  aplica-se a todos os setores de responsabilidade. 
 
5  Responsabilidades 
Setores e sub-setores de responsabilidade – monitorar as atividades sob sua 
responsabilidade e registrar as informações ambientais. 
COMA – Controlar o monitoramento. 
 
6  Descrição  
Para cada ação desenvolvida no âmbito do SGA, observar-se-ão as responsabilidades, 
conforme documentos do SGA.  
Todas as atividades que possam ter algum impacto ambiental são monitoradas, pelos 
responsáveis e agentes ambientais, conforme freqüências pré-determinadas, sempre em 
conformidade com a NBR ISO 14001 e a Política Ambiental da FURB. 
Destas atividades monitoradas pelos setores sub-setores resultam os registros, que são 
enviados à COMA. 
A COMA controla todo o monitoramento, conforme estabelecido a cada avaliação ambiental, 
conforme anexo.  
O panorama geral das informações controladas e medidas com os respectivos indicadores 
permite a interpretação dos resultados e possibilita a avaliação do desempenho ambiental da 
FURB. 
Todos os registros decorrentes deste procedimento são mantidos arquivados no arquivo físico 
da COMA.  

 
 



Monitoramento e medição 
 

Atividade Aspecto (s) Documento 
(Título e código) 

Indicador (es) Disposições Setores 
responsáveis 

Freqüência Indicador 

        
        
        
        
        
 
Campos de Preenchimento 
 
Atividade: especificar a atividade 
Aspecto(s): especificar o(s) aspecto(s) 
Documento: especificar o documento do SGA a que se refere, com título e código 
Indicador (es): especificar o indicador utilizado 
Setor (es) responsável (is): indicar o setor (es) responsável (is) 
Disposições: apontar que disposições atende: política, leis, metas, licenciamento ou outro 
Freqüência: indicar a freqüência (semanal, mensal, anual, etc.) 
Indicador: indicar o indicador adotado para auxiliar na avaliação do desempenho ambiental 
 


