
 

QUESTIONÁRIO DE ADESÃO AO LIRA – 

LISTA INTERNA DE REQUISITOS 

APLICÁVEIS 

EMPRESA:  

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:  

TEL DE CONTATO:  DATA: 

 

 
SEÇÃO A – PRINCIPAIS DADOS DA EMPRESA: 
 

• Dados da empresa: 
 
- Razão social:  
- Nome fantasia:  
- Endereço: (rua, av, praça e nº):  
- Bairro:   
- Cidade:  
- Estado:  
- Cep:  
- Telefone:  
- Fax:  
- CNPJ:  
- Inscrição municipal:  
 

• Código da atividade segundo o IBGE - CNAE (Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas do IBGE):  

 
• Sistema de gestão contratado: 

 
- Meio Ambiente?  
- Segurança e Saúde Ocupacional?  
- Responsabilidade Social? 
- Qualidade? 
 

• Descrição detalhada de todos os produtos e serviços da empresa: 
 
Escopo do sistema de gestão da empresa (atividades, produtos e serviços 
abrangidos pelo sistema de gestão e cuja legislação deve ser monitorada através 
do LIRA):  
 

• Plantas envolvidas:  
 

• Tempo de existência da planta:   
 

• Principais clientes (caso atenda o setor automotivo):  
 

• Número de empregados diretos:  
 

• Número de empregados indiretos (terceirizados) atuando dentro da planta:  
 

• Existem outras empresas operando dentro da planta (cliente ou fornecedor)? 
Listar, descrevendo as atividades principais. 



 
 
• Caso a empresa faça parte de um grupo de empresas, favor detalhar: 

 
• Contato: 

 
- Representante da administração ou representante do sistema de gestão:  
- Cargo:  
- Telefone:  
- E-mail:  
 
 

SEÇÃO B – DETALHAMENTO: 
 
1 - MEIO AMBIENTE: 
 
OBSERVAÇÃO: Caso a empresa não tenha contratado este sistema, favor ignorar 
as perguntas do item 1. 
 
 
1.1- LICENCIAMENTO AMBIENTAL: 
 

• A empresa está sujeita ao licenciamento ambiental?  
 

• Em qual âmbito?  Federal, Estadual ou Municipal?  
 

• A empresa executa atividades em unidades de conservação, ou em suas 
proximidades?  

 
• No licenciamento da empresa, foi exigido EIA/RIMA?  

 
• No licenciamento da empresa, foram executadas audiências públicas?  

 
• A atividade da empresa é enquadrada como agropecuária, indústria, 

comércio ou serviços?  
 
 
1.2 - INSTALAÇÕES: 
 

• Qual a área total da empresa?  Qual a área total construída?  
 

• A empresa encontra-se em casa ou prédio?  
 

• Se prédio, quantos andares? 
 

• A empresa encontra-se em condomínio?  
 

• As instalações são providas de rede pública de água e esgoto?  
 

• Se sim, qual a concessionária de serviço público de água e esgoto? Estadual 
ou municipal?  

 
• Existem subestações elétricas?  

 
• Há transformadores?  

 
• Há atmosferas potencialmente explosivas?  

 



• Há geradores de energia a diesel?  
 

• A empresa possui consultório odontológico?  
 

•  
• A empresa possui ambulatório?  

 
• A empresa possui refeitório?  

 
• A prestação de serviço de alimentação é terceirizada? Se sim, o 

estabelecimento é enquadrado como cozinha industrial? 
 

• Existem barragens no site da empresa? OBS: Definição de Barragem: 
Qualquer estrutura - barragem, barramento, dique ou similar - que forme 
uma parede de contenção de rejeitos, de resíduos e de formação do 
reservatório de água. 

 
• Se há barragens, são de que tipo? 
 
- De contenção de rejeitos? 
- De contenção de resíduos?  
- De formação do reservatório de água? 
 

 
1.3 - LOCALIZAÇÃO / FAUNA / FLORA 
 

• A empresa encontra-se em região rural ou urbana?  
 

• Paga ITR ou IPTU?  
 

• Encontra-se em região metropolitana?  
 

• A empresa está localizada próxima à unidade de conservação? Identificar 
qual unidade de conservação.  

 
• O site da empresa encontra-se dentro de Área de Preservação Ambiental – 

APA – instituída pelo poder público?  
 

• O site da empresa possui áreas verdes (jardins, matas etc)?  
 

• Existem árvores no site da empresa?  
 

• Existem animais da fauna silvestre em cativeiro?  
 

• Há presença de outros tipos de animais?  
 

• Existe RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) constituída pela 
empresa?  

 
• A empresa encontra-se em área com ocorrência de patrimônio histórico, 

arqueológico ou fósseis?  
 
 
 
1.4 - RECURSOS HÍDRICOS / EFLUENTES LÍQUIDOS: 
 

• Em qual bacia hidrográfica o empreendimento está situado?  
 
• A empresa está localizada em área de proteção a mananciais?  



 
• Há curso d`água próximo ao site da empresa (nascente, córrego, rio, lago 

ou lagoa)?  
 

• Especifique a distância do curso d`água:   
 
- mais de 200 m; 
- menos de 200 m. 
 

• A empresa faz uso de recursos hídricos sujeito à outorga?  
 

• Se sim, especificar: 
 
I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para 
consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo;  
 
II - extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de 
processo produtivo; 
 
III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou 
gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;  
 
IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;  
 
V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 
existente em um corpo de água.  
 

• Caso a empresa capte recursos hídricos, a captação se dá em curso d`água 
superficial ou de subterrâneo?  

 
• O poço para captação de água é classificado como artesiano ou profundo?  

 
• A água captada de curso d`água superficial ou subterrâneo é destinada a 

consumo humano? Obs: Uso em torneiras ou para banho configura consumo 
humano.  

 
• Caso lance efluentes líquidos em curso d`água, qual o corpo receptor? A 

qual bacia hidrográfica o mesmo pertence?  
 

• A empresa lança efluentes líquidos em rede pública de esgoto?  
 

• Há estação de tratamento de efluentes industriais?  
 

• Existe estação de tratamento de esgoto sanitário?  
 

• Há estação de tratamento de água?  
 

• Há caixas separadoras de água e óleo?  
 

• A empresa possui fossa séptica?  
 
 
 
1.5 - PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS: 
 

• A empresa consome produtos e subprodutos florestais?  
 

• Se sim, utiliza somente do Estado em que está localizado ou também de 
outros estados? Citar quais estados.  



 
• Os produtos florestais são de origem nativa ou exótica?   

 
• A empresa consome carvão vegetal?           

 
• Se sim, informar a estimativa do consumo: 

 
• Há plantio florestal?  

 
• Caso a empresa consuma produtos e subprodutos florestais, é obrigada ao 

auto-suprimento?  
 

• Há reposição florestal?  
 

• A empresa consome pallets?  
 

• A empresa importa ou exporta produtos sujeitos a controle de requisitos 
fitossanitários (sementes, mudas, frutos etc)?  

 
• A empresa realiza importação ou exportação de produtos embalados em 

madeira?  
 
• A empresa realiza (ou contrata empresa para realizar) tratamento 

fitossanitário em madeira ou embalagens de madeira para fins de 
importação ou exportação?  

 
• O tratamento fitossanitário é realizado com fumigação de brometo de 

metila?  
 
 
1.6 - COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS: 
 

• A empresa possui armazenamento de combustíveis e inflamáveis? 
Especificar quais.  

 
• O armazenamento é em recipientes estacionários (TANQUES) ou em 

transportáveis (TAMBORES, BOMBONAS OU OUTRO TIPO DE RECIPIENTE)? 
 

• Se em tanque, o mesmo é aéreo ou subterrâneo?  
 

• Utiliza GLP?  
 

• Utiliza gás natural?  
 

• O armazenamento de GLP ocorre em recipientes transportáveis (botijão de 
gás, cilindro transportável) ou estacionários? 

 
• Há posto de abastecimento de combustíveis automotivos na empresa? OBS: 

Definição de Posto de Abastecimento (segundo Resolução CONAMA 
nº 273/00): Instalação que possua equipamentos e sistemas para o 
armazenamento de combustível automotivo, com registrador de volume 
apropriado para o abastecimento de equipamentos móveis, veículos 
automotores terrestres, aeronaves, embarcações ou locomotivas, e cujos 
produtos sejam destinados exclusivamente ao uso do detentor das 
instalações ou de grupos fechados de pessoas físicas ou jurídicas, 
previamente identificadas e associadas em forma de empresas, 
cooperativas, condomínios, clubes ou assemelhados. 

 



• Caso possua instalações aéreas de armazenamento de combustível 
automotivo, qual a capacidade total de armazenagem?  

 
- Até 15 m³ 
- Acima de 15 m³ 

 
 
1.7 - OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E/OU PERIGOSOS 
 

• A empresa possui equipamento contaminado por ascarel?  
 

• A empresa utiliza amianto em seus processos?  
 

• A empresa possui em suas edificações telhas de amianto ou caixa d`água?  
 

• É feito uso de explosivo?  
 

• É feito uso de nitrato de amônio?  
 

• É feito uso de produtos controlados pelo exército? Ver lista do Decreto nº 
3665, de 20-11-2000.  

 
• É feito uso de produtos controlados pelo Departamento de Polícia Federal? 

Ver lista da Portaria MJ nº 1.274, de 26-08-2003.  
 

• Caso o site da empresa possua áreas verdes, é feito uso de produtos 
agrotóxicos ou afins nas mesmas? Obs: recomenda-se verificar com rigor 
essa questão, pois muitas empresas utilizam produtos classificados como 
agrotóxicos em jardins ou para outros fins e não estão cientes desse fato.  

 
• A empresa produz detergente em pó? OBS: Definição de detergentes em 

pó (segundo Resolução CONAMA nº 359/05): produto de uso 
doméstico, destinado à limpeza de tecidos por meio da diminuição da tensão 
superficial da água, com fósforo em sua formulação.  

 
• A empresa produz solventes?  

 
• A empresa importa solventes?  

 
• A empresa importa óleo lubrificante?  

 
• A empresa produz óleo lubrificante?  

 
• A empresa produz fertilizantes / corretivos agrícolas?  

 
• A empresa produz agrotóxicos e afins?  

 
• A empresa produz produtos domissanitários?  

 
• Existem POLUENTES ORGÂNICOS PERSISTENTES - POP`S no processo da 

empresa? São POP`s alguns pesticidas e substâncias químicas industriais, 
como o DDT, Aldrin, Dieldrin, Clordane, Endrin, Heptacloro, 
Hexachlorobenzeno, Mirex, Toxafeno, PCBs ou ascaréis (bifenilas 
policloradas), e as dioxinas e os furanos.   

 
• A empresa realiza testes com combustíveis não especificados (ex: 

biodiesel)?  
 



• A empresa realiza operações com mercúrio? Especificar se produz, importa 
ou comercializa mercúrio, ou se somente compra de fornecedor.  

 
• Caso seja indústria química, a empresa produz cloro?  

 
• A empresa utiliza algum produto classificado como remediador? Definição 

de remediador: produto, constituído ou não por microrganismos, destinado 
à recuperação de ambientes e ecossistemas contaminados, tratamento de 
efluentes e resíduos, desobstrução e limpeza de dutos e equipamentos 
atuando como agente de processo físico, químico, biológico ou combinados 
entre si.  

 
 
1.8 - POLUIÇÃO DO AR: 
 

• A empresa tem fontes fixas e/ou móveis de poluição do ar? Quais?  
 

• A empresa possui incinerador de resíduos?  
 

• Há cobertura de superfícies realizadas por aspersão, tais como pintura ou 
aplicação de verniz a revólver?  

 
• Há armazenamento de material fragmentado ou particulado na empresa?  

 
 
1.9 - RESÍDUOS: 
 

• A empresa envia resíduos para co-processamento em fornos de clínquer?  
 

• A empresa envia resíduos para incineração?  
 

• A empresa envia resíduos para aterro?  
 

- Sanitário? 
- Controlado? 
- Lixão? 

 
• A empresa gera resíduos de serviço de saúde (ambulatoriais)?  
 
• A empresa gera resíduos de óleo lubrificante?  

 
 
1.10 - EQUIPAMENTOS 
 

• A empresa possui caldeiras?  
 

• A empresa possui vasos sob pressão? Nota: compressor, tanque de 
combustíveis e inflamáveis sob pressão.  

 
• A empresa possui equipamentos radioativos?  

 
• Existem pára-raios radioativos?  

 
• A empresa possui raio X? Industrial ou médico/odontológico?  

 
• Existem prensas e similares, injetoras na empresa?  

 
• Existem aparelhos de ar condicionado ou geladeiras na empresa?  

 



• É feito uso de substância controlada pelo Protocolo de Montreal pela 
empresa? Ver DECRETO Nº 99.280, DE 06-06-1990.  

 
• A empresa possui antenas de telecomunicação para telefonia sem fio?  

 
• Há alguma ERB (antena de celular) no site ou próximo a ele? Qual a 

distância?  
 
 
1.11 - EQUIPAMENTOS DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 
 

• Quais os equipamentos de combate a incêndio? Destacar em negrito os 
equipamentos possuídos: 

 
- Mangote ou mangotinho? 
- Escada de segurança? 
- Alarme? 
- Chuveiros automáticos? 
- Iluminação de emergência? 
- Extintor? 
- Sistema de proteção por espuma? 
- Hidrante? 
- Mangueiras? 
- Porta corta-fogo? 
- Outros (especificar)? 

 
• Existe SPDA – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas?  
 
• Existe Projeto de Combate e Prevenção a Incêndios aprovado pelo Corpo de 

Bombeiros - PCPI?  
 

• Caso tenha PCPI, em qual ano o mesmo foi aprovado?  
 
 
1.12 - TRANSPORTE 
 

• A empresa contrata transporte rodoviário de produtos perigosos?  
 

• A empresa contrata transporte ferroviário de produtos perigosos?  
 

• A empresa contrata transporte aéreo de produtos perigosos?  
 

• O transporte é terceirizado ou próprio?  
 

• A empresa possui frota própria (inclui veículos para uso de funcionários, mas 
de propriedade da empresa)?  

 
• Algum veículo da frota própria é movido a diesel (inclui veículos para uso de 

funcionários, mas de propriedade da empresa)?  
 

• A empresa contrata ou realiza transporte aquaviário?  
 
• Qual o tipo de embarcação utilizada no transporte aquaviário?  

 
 
1.13 – MINERAÇÃO (caso a empresa não for do ramo, vá para a parte 15): 
 

• Quais os minérios explorados pela empresa? 
 



Classe I - jazidas de substâncias minerais metalíferas; 
Classe II - jazidas de substâncias minerais de emprego imediato na construção 
civil; 
Classe III - jazidas de fertilizantes; 
Classe IV - jazidas de combustíveis fósseis sólidos; 
Classe V - jazidas de rochas betuminosas e pirobetuminosas; 
Classe VI - jazidas de gemas e pedras ornamentais; 
Classe VII - jazidas de minerais industriais, não incluídas nas classes precedentes; 
Classe VIII - jazidas de águas minerais; 
Classe IX - jazidas de águas subterrâneas; 
 

• É realizada pesquisa mineral? 
 
• Se sim, a pesquisa mineral é com guia de utilização? 
 
• É realizado beneficiamento de minério? 

 
• Existe lavra a céu aberto? 

 
• Existe mina subterrânea? 
 
• Há uso de explosivos? 

 
• Existem atmosferas potencialmente explosivas? 
 
• Há uso de equipamentos de guindar? 
 
• Há rebaixamento de lençol freático? 
 
• Há extração de areia de curso d`água? 

 
 
2 - SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL / 
RESPONSABILIDADE SOCIAL: 
 
OBSERVAÇÃO: Caso a empresa não tenha contratado estes sistemas, favor 
ignorar as perguntas do item 2. 
 
 

• O regime de trabalho da empresa é celetista ( CLT) ou estatutário (somente 
para servidores públicos)?  

 
• Há trabalho em espaços confinados?  

 
• Existem atmosferas potencialmente explosivas?  

 
• Há uso de explosivos?  

 
• Há fornos na empresa?  
 
• Há trabalhos em plataformas marítimas?  

 
• Há trabalho submerso?  

 
• Há trabalho portuário envolvido com as atividades da empresa?  

 
• Há trabalho aquaviário envolvido com as atividades da empresa?  

 



• Há agentes de insalubridade na empresa?  
 

• Há agentes de periculosidade na empresa?  
 

• É feito uso de amianto nos processos da empresa?  
 

• Existem fontes de radiação ionizante?  
 

• É realizado trabalho a céu aberto?  
 

• Há uso de produtos que contenham benzeno?  
 

• Há fatores de risco para pneumoconioses?  
 

• São realizadas atividades de pintura na empresa?   
 

• É feito uso de tolueno, thinner, cola de sapateiro?  
 
• Existem medicamentos para uso de funcionários na empresa?  

 
• Existem bebedouros na empresa?  

 
• Especificar se equipamento tradicionalmente classificado como “bebedouro” 

ou pontos de fornecimento de água mineral envasada em galões?  
 

• Caso haja captação de água de corpo hídrico superficial ou subterrâneo, a 
mesma é fornecida para consumo humano? Nota: Água para banheiros e 
pias é considerada de consumo humano.  

 
• A empresa realiza (ou contrata empresa para realizar) o transporte de 

cargas?  
 
• A empresa realiza (ou contrata empresa para realizar) o transporte de 

passageiros?  
 

• A empresa participa do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador?  
 

• Existem aparelhos de ar condicionado na empresa?  
 

• Existe ar condicionado CENTRAL na empresa? A capacidade do mesmo é 
acima de 5 TR (15.000 Kcal/h = 60.000 BTU/h)?  

 
• São contratados estagiários?  

 
• São contratados aprendizes?  

 
• Existe trabalho noturno na empresa?  

 
• Existe trabalho aos domingos ou feriados?  

 
• A empresa é signatária de Acordos Coletivos do Trabalho ou Convenção 

Coletiva do Trabalho? Se sim, enviar cópia para a Verde Gaia, 
preferencialmente em meio digital.  

 
• Existem elevadores para transporte de pessoas?  

 
• Existem elevadores para transporte de carga?  

 
• Existe vigilância patrimonial / segurança privada?  



 
• Há porte de arma?  
 

3 - QUALIDADE: 
 
OBSERVAÇÃO: Caso a empresa não tenha contratado estes sistemas, favor 
ignorar o item 3. 
 

• Enviar à VERDE GAIA lista de normas técnicas monitoradas pela empresa. 
 
 
 

SEÇÃO C – ENVIO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
 
Enviar para a VERDE GAIA, em arquivo digital, os seguintes documentos: 
 
• LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS (enviar lista para  
se contratado MA); 
 
• LEVANTAMENTO DE PERIGOS E RISCOS DE SEGURANÇA E SAÚDE 
OCUPACIONAL (enviar lista para xxxxx@xxxxxx.com.br, se contratado SSO); 
 
• LISTA DE OUTROS REQUISITOS MONITORADOS PELA EMPRESA DE ACORDO 
COM O SISTEMA DE GESTÃO (enviar lista para xxxxxxx@xxxxxx.com.br): 
 
• Encaminhar para a VERDE GAIA, caso queiram gerenciar documentos 
através do LIRA, cópias (em papel ou digitalizadas) de: 
 

1. Licenças de Operação (MA); 
2. Licenças de Instalação (MA); 
3. Licenças Prévias (MA); 
4. Condicionantes de Licenças ou Exigências Técnicas (MA); 
5. Licenças para Uso de Produtos Controlados (MA/SSO); 
6. Outras Licenças Ambientais, tais como autorização para 

desmatamento, licença para uso de moto-serra, CADRI`s, entre 
outros (MA); 

7. Cópia do Cadastro Técnico Federal - IBAMA (se aplicável) (MA); 
8. Cópia do Alvará de Localização e Funcionamento (MA/SSO); 
9. Cópia de Outorga de direito de uso de recurso hídrico (MA); 
10. Cópia de AVCB ou outro documento do Corpo de Bombeiros que 

ateste a conformidade das instalações em relação a combate e 
prevenção a incêndios (MA/SSO); 

11. Cópia de Alvarás Sanitários de Ambulatório e Refeitório (SSO); 
12. Política Ambiental da Empresa (MA) ou política integrada; 
13. Política de Segurança e Saúde Ocupacional da Empresa (SSO) ou 

política integrada; 
14. Política de Responsabilidade Social (RS) ou política integrada; 

 
 
 
 

SEÇÃO D – CONFIDENCIALIDADE: 
 
 
A VERDE GAIA obriga-se a manter confidenciais todas as informações técnicas 
recebidas da empresa, e não as liberar para terceiros, direta ou indiretamente, 
oralmente ou de forma escrita ou de qualquer outra forma, a menos que 



expressamente autorizada pela empresa. A empresa possui todos os direitos 
(incluindo direito de cópia e o direito de aplicar para propriedade industrial os 
direitos como patentes, modelos de utilidade, etc.) referentes a quaisquer de suas 
informações técnicas transmitidas à VERDE GAIA. 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
Este formulário deve ser enviado juntamente com a documentação da seção C (de 
acordo com sistema contratado) para o e-mail lira@verdegaia.com.br  e 
allan@verdegaia.com.br;graziela@verdegaia.com.br. 
 
 
 
A EMPRESA FICA EM RECIFE, PORÉM TEMOS UM CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM 
SUAPE NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA. 


