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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráfi cos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

fi lmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

Seja bem-vindo à disciplina Sistema de Gestão Ambiental!

É importante você estar informado sobre as ações necessárias para a imple-

mentação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), nas quais se destacam 

a elaboração e cumprimento de uma política ambiental, a qual trás consigo 

a determinação de objetivos e cumprimento de metas relacionadas a ques-

tões ambientais.

A refl exão sobre a qualidade ambiental e a conservação dos recursos natu-

rais no meio empresarial ocorreu em resposta às demandas da sociedade e 

as exigências do mercado. Com a sistematização de procedimentos, padro-

nização e normalização, destinados a orientar as empresas a adequarem-se a 

determinadas normas de aceitação e reconhecimento geral surgiu em 1990 

as normas da série ISO 14000. 

Nesta disciplina iremos abordar conceitos gerais sobre a implantação da NBR 

ISO 14001. Cabe destacar que a implantação de um SGA é voluntária e visa 

harmonizar iniciativas de normalização pelos países e que servem de guia 

para a avaliação de performance ambiental. Esta demonstração de compro-

misso ambiental pelas empresas auxilia no cumprimento e manutenção ao 

atendimento às leis ambientais.

Esse material foi organizado para dar suporte teórico a você, estudante da 

disciplina Sistema de Gestão Ambiental do Curso Técnico em Meio Ambien-

te, interessado em conhecer os conceitos que lhe permitem intervir na nossa 

realidade. Vale lembrar que este é um material básico e introdutório, sendo 

necessário complementá-lo com leituras referenciadas.

Bom trabalho!

Prof. Margarete Casagrande Lass Erbe
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Aula 1 - Sistemas de gestão

Nesta aula abordaremos o histórico de implantação dos sistemas de 

gestão e suas aplicações, enfatizando a implantação do processo de 

certificação ambiental.

Fundada em 1947, em Genebra, e presente em cerca de 160 países a organiza-

ção não-governamental - International Organization for Standardization 
(ISO) promove a normatização de produtos e serviços.

Figura 1.1: International Organization for Standardization
Fonte: http://www.knowtheanswer.ca/

Conferindo maior organização, produtividade, credibilidade e consequentemen-

te aumentando a competitividade empresarial nos mercados nacional e interna-

cional, a adoção das normas ISO torna-se vantajosa. A sua credibilidade ocorre 

pela verificação dos requisitos através de auditorias externas independentes.

As principais normas e diretrizes de sistemas de gestão tratam da qualidade, 

meio ambiente, segurança e saúde e da responsabilidade social. As diretrizes 

para o estabelecimento das especificações dos sistemas de gestão servem de 

base para obter a certificação (tabela 1.1).

ISO - INTERNATIONAL 
ORGANIZATION for 
STANDARDIZATION 
É uma organização não-
governamental que tem sua sede 
em Genebra, na Suíça, responsável 
pelo desenvolvimento de normas 
e padrões internacionais. É 
constituída pela federação mundial 
de organismos nacionais de 
normalização e possui um único 
membro de cada país. A Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, 
é a representante oficial do Brasil.

Fonte: Elaborado pelo autor.

TEMA
ESPECIFICAÇÕES
(para fins de certificação)

DIRETRIZES

QUALIDADE ABNT NBR ISO 9001:2008 NBR ISO 9004:2000

MEIO AMBIENTE ABNT NBR ISO 14001:2004
Premio Nacional da Qualidade (PNQ)
NBR ISO 14004:2004
OHSAS 18002:2000

SEGURANÇA E SAÚDE
ISM CODE
BSI OHSAS 18001:2007

BS 8800:1996

RESPONSABILIDADE SOCIAL
SAI SA 8000:2008
ABNT NBR 16001:2004

OIT SGSST 2001
Diretrizes do GRIETHOS, IBASE, etc.
ISO 26000:2010

Tabela 1.1: Principais normas e diretrizes de sistemas de gestão



Meio ambiente (ISO 14001) Entende-se por meio ambiente o ar, água, 
solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações.

Diferentes normas atuam em diferentes áreas, com objetivos distintos. Re-

visadas permanetemente, as normas ISO passaram da preocupação inicial 

(1987) com a qualidade do produto para a preocupação mais holística, que 

envolve a responsabilidade social da instituição (Tabela1.2). Apesar da SAI SA 

8000 estar implantada desde 1997, poucas empresas aderiram a esta cer-

tificação, que especifica requisitos de responsabilidade social (Tabela 1.3 ).

Fonte: Elaborado pelo autor.

TEMA NOME REVISÃO ATENDIMENTO

QUALIDADE ISO 9001 2008 (2000) (1987) CLIENTE

MEIO AMBIENTE ISO 14001 2004 (1996) MEIO AMBIENTE

SEGURANÇA E SAÚDE OHSAS 18001 2007 (1999) TRABALHADOR

RESPONSABILIDADE SOCIAL SA 8000 2008 (2001) (1997)
TRABALHADOR
SOCIEDADE

Tabela 1.2: REVISÃO DAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000.

Fonte: Elaborado pelo autor.

CERTIFICAÇÕES MUNDO AMÉRICA DO SUL

ISO 9001 887.256 28.341

ISO 14001 130.012 4.246

OHSAS 18001 16.019 740(2)

SA 8000 1.112(3) 98(3)

Tabela1.3: quantidade de certificações ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000 na  
 América do Sul e mundo. QUANTIDADE (31/12/2006) (1)

Os dados de 31/12/2006, disponibilizados pelo Inmetro (2012), demonstram 

que a maioria das empresas está certificada em processos da qualidade, re-

fletindo esta preocupação e prioridade na América do Sul e Brasil.

1.1 Como surgiu a ISO 14001:2004
Em resposta as demandas da sociedade e as exigências do mercado, somen-

te em 1990 as empresas começaram a refletir sobre a qualidade ambiental 

e a conservação dos recursos naturais. Nesta época foi dado início à siste-

matização de procedimentos, padronização e normalização, destinados a 

orientar as empresas a adequarem-se a determinadas normas de aceitação 

e reconhecimento geral. 

Configurando-se posteriormente como importantes componentes nas estra-

tégias empresariais, estes sistemas se desenvolveram em diferentes partes do 

mundo (Tabela 1.4):

e-Tec Brasil 14 Sistemas de Gestão Ambiental
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British Standard Institution – BSI – BS 7750 
Europa Inglaterra 
1992

Estabelece um conjunto de normas para 
compor um sistema de gestão ambiental.

Eco Management and audit scheme – Emas 
Comunidade Europeia 
1994

Criação de uma legislação para a concepção 
e implantação de um sistema de gestão am-
biental

Canadian Standard Association -  CSA Canadá  - EUA
Padronização de procedimentos para a implan-
tação de sistema de gestão ambiental e para a 
obtenção de rotulagem ecológica dos produtos

International Organization fot Standardization – ISSO
Abrangencia Mundial 
1994

ISSO 26000 - responsabilidade social
ISSO 31000 - gestão de risco – sistema bási-
co de gestão -  Auditoria  
ISSO 50001 - gestão de energia 
ISSO 9000 - gestão de qualidade 
ISSO 14000 - gestão ambiental

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tanto a BS 7750, a EMAS e a Série ISO 14000 são normas de uso voluntá-

rio, orientadoras para a criação e implantação de um sistema de gestão 
ambiental em nível empresarial.

1.2 O que é a ABNT?
Caracteriza-se como uma entidade privada sem fins lucrativos, fundada em 

1940, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o órgão responsável 

pela normalização técnica no Brasil. É uma entidade privada, sem fins lucrativos, 

reconhecida como único Foro Nacional de Normalização através da Resolução 

Nº 07 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(CONMETRO), de 24.08.1992. Promove a elaboração de normas em diversos 

domínios de atividades e efetua a certificação de produtos e sistemas. É o fórum 

Nacional de Normalização e membro fundador da ISO em 1947 (ABNT 2, 2012).

O Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental - CB-38 tem a sua referência na 

ISO, que é o TC 207. Desenvolvem as atividades de:

1. Analisar as normas propostas.

2. Avaliar o impacto sobre a competitividade brasileira.

3. Propor alternativas.

4. Acompanhar e representar a ABNT (Brasil) no ISO/TC 207 e Subcomitês.

TC 207 Criado em março de 1993, o TC 207 - Comitê Técnico em Ges-

tão Ambiental é responsável pelo desenvolvimento da série de normas 

e documentos de orientação ISO 14000. O secretariado da ISO / TC 

207 é realizado pelo Conselho de Normas do Canadá (SCC) e adminis-

trado pela Canadian Standards Association (CSA). 

Fonte: http://www.tc207.org/

Tabela 1.4: Sistemas de gestão ambiental no mundo.



1.3 Objetivos das normas da série ISO 14000
1. Harmonizar iniciativas de normalização pelos países.

2. Estabelecer padrões que levem a excelência ambiental.

3. Servir de guia para avaliação de performance ambiental.

4. Simplificar exigências de registros e selos ambientais.

5. Minimizar barreiras comerciais.

1.4 Características das normas da série   
 ISO 14000
6. São voluntárias, porém poderão ser requeridas pelos clientes.

7. São consistentes com a série de normas de gerenciamento da qualidade 

(ISO 9000).

8. Flexibilidade na sua aplicação.

9. Poderão ser utilizadas como auto declaração de conformidade ou serem 

usadas para certificação por terceira parte.

1.5 Benefícios das normas da série ISO 14000
10. Focalização mundial em questões relacionadas à gestão ambiental.

11. Demonstração de compromisso ambiental pelas empresas.

12. Promoção de normas voluntárias e de consenso internacional.

13. Auxilia as empresas a cumprirem e manterem o atendimento às leis 

ambientais.

14. Estabelecimento de critérios para que as empresas possam ir além do 

exigido, quanto as leis ambientais.

1.6 Família ISO 14000

Fonte: Elaborado pelo autor.

NBR ISO 14001:2004 Requisitos Sistema de Gestão Ambiental

NBR ISO 14021:2004 Rotulagem Ambiental

NBR ISO 14020:2002

Avaliação do Desempenho Ambiental (ADA)

NBR ISO 14024:2004

NBR ISO 14031:2004

NBR ISO 14040:2001

NBR ISO 14041:2004

NBR ISO 14042:2004

NBR ISO 14050:2004 Vocabulário

NBR ISO TR 14062:1998 Integração de aspectos ambientais no projeto e desenvolvimento do produto

Tabela 1.5: Família ISSO

e-Tec Brasil 16 Sistemas de Gestão Ambiental
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O sistema de gestão ambiental (SGA) (ISO 14001) representa a parte do 

sistema de gestão global que inclui estrutura organizacional, atividades de 

planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e re-

cursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter 

a política ambiental

Resumo
Qualidade, meio ambiente, segurança/saúde e responsabilidade social po-

dem ser tratadas dentro das organizações através de um sistema de gestão. 

Implantadas na década de 90, o Sistema de Gestão Ambiental (SGA), tem 

a sua implantação de caráter voluntário, porém pode ser requerido pelos 

clientes. Além da ISO 14001, que apresenta os requisitos do SGA, demais 

normas ambientais são reconhecidas e aplicáveis.

Atividades de aprendizagem 
1. Pesquise de que maneira você poderá adquirir a Norma Brasileira ABNT 

ISO 14001:1004.

Anotações

Aula 1 - Sistemas de gestão
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Aula 2 - Evolução das práticas de   
 gerenciamento ambiental

Será apresentada nesta aula a evolução das práticas de gerenciamento 

ambiental a partir da década de 70. Serão destacadas as principais 

preocupações,  a categoria dos profissionais e fatos de cunho ambiental 

que se destacaram  que ficaram evidentes em cada período.

2.1 Década de 70
Na década de 70 a filosofia das organizações tinha por base o controle e por 

princípio o fim da linha, isto é, a responsabilidade acabava com o produto 

realizado. As preocupações estavam com a poluição do ar, das águas e no 

consumo de recursos não renováveis. Os profissionais envolvidos eram enge-

nheiros e as únicas ferramentas empregadas no sistema de gestão ambiental 

eram equipamentos para o controle de poluição.

Fatos marcantes deste período: Conferência de Estocolmo, realizada em 

1972 e o acidente de Seveso, que ocorreu em 1976. 

Conferência de Estocolmo
Em 1972, a Conferência de Estocolmo foi um grande marco ambiental. Ela cha-

mou a atenção do mundo para a gravidade da situação nesse setor. A delegação 

brasileira, a princípio cética a respeito, depois assinou sem reserva a Declaração 

de Estocolmo. Em consequência, Henrique Brandão Cavalcanti, Secretário Geral 

do Ministério do Interior e membro da delegação brasileira, ao retornar ao Brasil, 

promoveu a elaboração do decreto que instituiu em 1973 a Secretaria Especial 

do Meio Ambiente. Esta iniciou as suas atividades em 14 de janeiro de 1974.

Acidente de Seveso

Figura 2.1: Acidente de Seveso
Fonte: http://www.prevencaonline.net/2010/06/os-nove-
-maiores-acidentes-ambientais-da.html



Por volta das 12h30 do dia 10/06/1976, numa planta industrial situada em Se-

veso, uma província de Milão, ocorreu a ruptura do disco de segurança de um 

reator, que resultou na emissão para a atmosfera de uma grande nuvem tóxica.

O reator fazia parte do processo de fabricação de TCP (triclorofenol) e a 

nuvem tóxica formada continha vários componentes entre eles o próprio 

TCP, etilenoglicol e 2,3,7,8-tetraclorodibenzoparadioxina (TCDD). A nuvem 

se espalhou numa grande área, contaminando pessoas, animais e o solo na 

vizinhança da unidade industrial.

2.2 Década de 80
A filosofia das organizações na década de 80 tinha por base o planejamento. 

Reciclagem, recuperação e redução de uso dos materiais já eram postos em 

prática em várias linhas de produção. As preocupações estavam, além da polui-

ção do ar, das águas e no consumo de recursos não renováveis, com a contami-

nação dos solos e possíveis acidentes. Os profissionais envolvidos eram técnicos 

em ciências ambientais, que incluem biólogos, geólogos e engenheiros. Como 

ferramentas empregadas no SGA foram introduzidos os Estudos de Impactos 

Ambientais (EIA-RIMA), auditorias, análises de risco e atuação responsável.

Fatos marcantes deste período: Acidente em Bhopal/ Índia, em 1984, aci-

dente de Chernobyl/ Ucrânia, em 1986, documento publicado em 1987 – 

“Nosso Futuro Comum”, também conhecido como Relatório Brundtland, e 

o acidente com o petroleiro da Exxon Valdez, que ocorreu em 1989. 

Na madrugada de 03/12/1984, uma nuvem tóxica de isocianato de metila 

causou a morte de milhares de pessoas na cidade de Bhopal, a capital de 

Madya-Pradesh, na Índia central. A emissão foi causada por uma planta do 

complexo industrial da Union Carbide situada nos arredores da cidade, onde 

existiam vários bairros marginais.

Os vapores emitidos deveriam ter sido neutralizados em torres de depura-

ção; porém, como uma destas torres se encontrava desativada, o sistema 

não funcionou possibilitando assim a liberação do produto para a atmosfera.

Estima-se que ocorreram por volta de 4.000 mortes e cerca de 200.000 pes-

soas intoxicadas.
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Figura 2.2.: Usina de Chernobyl
Fonte: http://www.infoescola.com/fisica/
acidente-da-usina-nuclear-de-chernobyl/

O dia 26 de abril de 1986, é lembrado pelo mundo como o dia do acidente nu-

clear ocorrido em Chernobyl, usina energética localizada no norte da Ucrânia. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) citou no relatório de 2006 que este 

desastre serviu para estimular a produção de uma análise aprofundada do 

ocorrido. O documento explica, em quase 200 páginas, por que as consequ-

ências do pior vazamento de material radioativo registrado na Europa ainda 

estão longe de ter um fim.

O “Nosso Futuro Comum”, documento publicado em 1987 e mais conheci-

do como “Relatório Brundtland”, elaborado pela Comissão Mundial sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas e presidida 

por Gro Brundtland, primeira-ministra da Noruega. 

O relatório Brundtland consolida uma visão crítica do modelo de desenvol-

vimento adotado pelos países industrializados e mimetizado pelas nações 

em desenvolvimento, ressaltando a incompatibilidade entre os padrões de 

produção e consumo vigentes nos primeiros e o uso racional dos recursos 

naturais e a capacidade de suporte dos ecossistemas. 

Figura 2.3: derramamento de óleo do pe-
troleiro Exxon Valdez
Fonte: http://www.nytimes.com/2011/03/04/us/04exxon.html



O derramamento de óleo do petroleiro Exxon Valdez, que aconteceu há 17 

anos, ainda ameaça a vida selvagem no Alasca, na região de Prince William 

Sound, disseram cientistas na terça-feira. A conclusão pode custar à Exxon-

Mobil mais 100 milhões de dólares em gastos na limpeza da área. 

A ExxonMobil já pagou 900 milhões de dólares para ajudar a recuperar os 

estragos causados pelo derramamento de 1989, o pior da história dos Esta-

dos Unidos.

2.3 Década de 90
Na década de 90 a filosofia das organizações se concentrou na gestão, apli-

cando o princípio da prevenção da poluição. 

As preocupações se expandiram para questões relacionadas à camada de 

ozônio, aquecimento global, biodiversidade, produtos e desenvolvimento 

sustentável. Além de técnicos em ciências ambientais, os profissionais envol-

vidos são economistas, advogados e administradores. O Sistema de Gestão 

Ambiental passa a ser uma ferramenta empregada, além da avaliação do 

ciclo de vida e introdução do selo ecológico.

Fatos marcantes deste período: Conferência das Nações Unidas sobre Meio Am-

biente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro (CONUCED) realizada em 1992 e 

que ficou conhecida como Rio92, e o surgimento da série ISO 14000 em 1996. 

Figura 2.4: Eco 92
Fonte: http://www.mundovestibular.com.br/
articles/217/1/ECO-92/Paacutegina1.html

A cidade do Rio de Janeiro foi a sede da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUCED), realizada de 3 a 14 de junho de 

1992. A reunião ficou conhecida como Rio-92, e a ela compareceram delega-

ções nacionais de 175 países. Foi a primeira reunião internacional de magnitude 
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a se realizar após o fim da Guerra Fria. Na Conferência do Rio, ao contrário de 

Estocolmo, a cooperação prevaleceu sobre o conflito. Colocando os interesses 

globais como sua principal preocupação, o significado da Cúpula do Rio foi 

muito além dos compromissos concretos assumidos, pois mostrou as possibili-

dades de compreensão em um mundo livre de antagonismo ideológico.

2.4 Após 2000 
Entre 2000 e 2006 as organizações começaram a implantar o sistema de ges-

tão integrada. Sistemas de gestão da qualidade, ambiental e segurança são 

gerenciados simultaneamente em busca da sustentabilidade.  As preocupações 

continuam com o aquecimento global, mudanças climáticas, catástrofes am-

bientais e pela manutenção da biodiversidade. Os profissionais envolvidos são 

economistas, cientistas e profissionais específicos da área de meio ambiente. 

Como ferramentas de gerenciamento são utilizados o Sistema de Gestão 

Integrado, análise de riscos e análises comportamentais.

Fatos marcantes deste período: Entre 26 de agosto a 4 de setembro de 2002, 

em Johanesburgo, África do Sul, aconteceu o fórum de discussão das Na-

ções Unidas - Rio+10 ou Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentá-

vel. Em fevereiro de 2005 foi assinado o Protocolo de Kyoto. Em 20 de abril 

de 2010 ocorreu a explosão da plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do 

México, nos Estados Unidos. 

Assinado no dia 11 de dezembro de 1997, o Protocolo de Kyoto prevê re-

dução nas emissões dos gases do efeito estufa nos países industrializados. 

No Protocolo de Kyoto foram fixadas metas concretas, que estabelecem onde 

as emissões devem ser reduzidas e o volume de tal redução: até o ano 2012, 

os países da União Europeia têm de diminuir suas emissões em 8%, em com-

paração ao ano-base de 1990; os Estados Unidos, em 7% e o Japão, em 6%.

Figura 2.5: USA Coast Guard
Fonte: http://noticias.r7.com/internacional/noticias
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A plataforma de petróleo semissubmersível pertencia à Transocean e estava 

sendo operada pela British Petroleum (BP), afundando na quinta-feira se-

guinte à explosão, depois de ficar dois dias em chamas. Uma grande mancha 

de óleo se espalhou e chegou até ao estado de Louisiana. 17 trabalhadores 

ficaram feridos e 11 faleceram. A BP anunciou em 17 de julho de 2010 ter 

conseguido estancar temporariamente o derrame de petróleo, depois de 

instaladas novas válvulas que conseguiram travar o derrame.

Resumo
Na década de 70 a responsabilidade das organizações se limitava até a pro-

dução do produto. A partir de 1980 as preocupações se  ESTENDERAM, além 

da poluição do ar, das águas e do consumo excessivo de recursos não reno-

váveis, para a avaliação de uma possível contaminação dos solos e acidentes. 

A avaliação do ciclo de vida, introdução do selo ecológico e a implantação de 

um Sistema de Gestão Ambiental ocorreram na década de 90. Após o ano 

2000 os sistemas de gestão da qualidade, ambiental e segurança são geren-

ciados simultaneamente em busca da sustentabilidade – gradativamente as 

organizações vêm empregando o Sistema de Gestão Integrado (SGI).  

Atividades de aprendizagem
1. Através de exemplos, avalie a maturidade de gestão empresarial que a 

sua cidade/região ou estado está. Parou na década de 70 ou caminha 

para a adoção de um SGI?

Acesse o link para aprofundar o 
assunto: Japão vai desativar seis 
reatores da Usina de Fukushima
Consulte o site: http://noticias.

ambientebrasil.com.br/
clipping/2012/04/17/82302-japao-

vai-desativar-seis-reatores-da-usina-
de-fukushima.html
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Aula 3 - A importância do sistema de  
 gestão ambiental para o   
 alcance da sustentabilidade  
 ambiental

Será abordado nesta aula o conceito de desenvolvimento sustentável e 

quais ações devem ser priorizadas para alcançar a sustentabilidade.

Quando a empresa compreende que pode se desenvolver sem prejudicar o meio 

ambiente está aplicando o conceito de desenvolvimento sustentável. A susten-

tabilidade esta ligada a persistência das características necessárias e desejáveis 

de pessoas, suas comunidades e organizações e os ecossistemas que as en-

volvem, dentro de um período de tempo longo ou indefinido (BAZOLI, 2009) 

(Figura 3.1).

Figura 3.1 – Desenvolvimento sustentável
Fonte: kaiserslauternamerican.com

As exigências da comunidade se preocupando com o futuro e em relação 

à sustentabilidade ambiental, cobram das organizações um maior envolvi-

mento com a comunidade, em busca de um desenvolvimento sustentável e 

contribuem ainda para que as organizações entendam que sua relação com 

a sociedade não pode ser unilateral (NETO, MARQUES, RODRIGUES, 2012).

3.1 Desenvolvimento sustentável
Não basta desenvolver, tem que ser sustentável (RBA, 2007). 

A definição mais usada para desenvolvimento sustentável é :

Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de 

atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento 

que não esgota os recursos para o futuro. (WWF BRASIL, 2012)



Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar 

dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental.

3.1.1 Como alcançar o desenvolvimento   
 sustentável?
Reconhecendo que os recursos naturais são finitos, pode-se planejar para alcan-

çar o desenvolvimento sustentável, onde o desenvolvimento econômico leva em 

conta o meio ambiente.

Sugere-se com o desenvolvimento sustentável a qualidade em vez de quantida-

de. Prioriza-se a reutilização e reciclagem, com a redução do uso de matérias-

-primas e produtos.

Um desenvolvimento tende a ser insustentável quando leva ao esgotamento 

dos recursos naturais. Confundido com crescimento econômico, este tipo de 

desenvolvimento depende do consumo crescente de energia e recursos natu-

rais. Dos recursos naturais depende não só a existência humana e a diversidade 

biológica, como o próprio crescimento econômico (Figura 3.2). 

Figura 3.2 – Desenvolvimento sustentável
Fonte: http://pela-positiva.blogspot.com.br/

Para garantir ou melhorar a sustentabilidade ambiental as Nações Unidas, atra-

vés da criação de metas para o desenvolvimento do milenio, apresentou quatro 

objetivos principais a serem alcançados (UN GOALS, 2012):

1. Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e pro-

gramas nacionais e reverter a perda de recursos ambientais.

2. Reduzir de forma significativa a perda da biodiversidade.

3. Reduzir para metade a proporção de população sem acesso a água potá-

vel e saneamento básico.
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 alcance da sustentabilidade ambiental

4. Alcançar, até 2020 uma melhoria significativa em pelo menos cem mi-

lhões de pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza.

3.2 Os modelos de desenvolvimento dos  
 países industrializados devem ser se 
 guidos?
Caso as sociedades dos países mais pobres copiassem os padrões de desenvol-

vimento das sociedades dos países ricos ou industrializados, a quantidade de 

combustíveis fósseis consumida atualmente aumentaria 10 vezes e a de recursos 

minerais, 200 vezes. Sabe-se que o desenvolvimento econômico é vital para os 

países mais pobres, mas o caminho a seguir não pode ser o mesmo adotado 

pelos países industrializados (WWF BRASIL, 2012).

Ao invés de aumentar os níveis de consumo dos países em desenvolvimento, é 

necessário reduzir os níveis de consumo nos países industrializados.

Curiosidade

Você sabia Que embora os países do Hemisfério Norte possuam 

apenas um quinto da população do planeta, eles detêm quatro quintos 

dos rendimentos mundiais e consomem 70% da energia, 75% dos 

metais e 85% da produção de madeira mundial? (WWF BRASIL, 2012).

Se voce quiser mais informações 
relacionadas ao assunto, veja o link: 
Dicas de como você pode ajudar o 
meio ambiente. Acesse o site:  
http://www.wwf.org.br/participe/dicas/

3.3  Mecanismos de gerenciamento em  
 busca da consciência ambiental

A preocupação global em relação à sustentabilidade do planeta foi transferida 

às indústrias sob as mais diversas formas (CAJAZEIRA, 1998):

•	 FINANCEIRA – bancos e instituições financeiras evitam investimentos em ne-

gócios com perfil ambiental conturbado.

•	 SEGUROS – diversas seguradoras só aceitam apólices contra danos ambien-

tais em negócios de comprovada competência em gestão do meio ambiente.

•	 LEGISLAÇÃO – crescente aumento das restrições aos efluentes industriais 

pelas agências ambientais.

•	 CONSUMIDORES – “consciência verde”.

Devido a uma pressão crescente, as organizações estão buscando ajustes na 

forma de responder aos principais atores (sociedade, comunidade, governo, 



empregados, etc.), internos e externos. A consciência ambiental está, cada 

vez mais, arraigada às tomadas de decisão.   

Dentre os mecanismos incentivadores das boas práticas empresariais estão 

os instrumentos certificadores, se destacando a série ISO 14000 criada pela 

International Organization for Standardization (ISO). A norma ISO 14001 é 

utilizada como um referencial de base na gestão ambiental.

Resumo
A definição mais usada para desenvolvimento sustentável sugere que o de-

senvolvimento deve ser capaz de suprir as necessidades da geração atual, 

sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras ge-

rações. É a ação que não esgota os recursos para o futuro, objetivando o 

desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Para alcançar a sus-

tentabilidade prioriza-se a reutilização e reciclagem, com a redução do uso 

de matérias-primas e produtos e a redução dos níveis de consumo dos países 

industrializados. Através da implantação de um sistema gestão ambiental, as 

indústrias criam instrumentos de respostas aos principais atores internos e 

externos da organização.

Atividades de aprendizagem
1. Pesquise no site: http://www.wwf.org.br/participe/dicas/ e liste quais as 

práticas referentes à sustentabilidade do planeta já fazem parte de seu 

cotidiano.
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Aula 4 - Adoção de um Sistema de  
 Gestão Ambiental (SGA)

Nesta aula, vamos verificar por que as organizações implantam ou 

deveriam implantar um Sistema de Gestão Ambiental e de que forma é 

proposto equacionar a complexa relação das organizações com o meio 

ambiente e as regulamentações aplicáveis. 

Ao adotar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) os empresários ou admi-

nistradores precisam escolher qual (ou quais) das seguintes perguntas quer 

ver respondidas (FIESP, 2007):

4.1 Quero aumentar a competitividade da  
 organização, por meio de:
•	 Melhoria da técnica e dos processos de produção?

•	 Melhoria da qualidade do produto?

•	 Aumento da credibilidade da marca?

•	 Agregação de valor ao produto?

•	 Ampliação dos negócios?

•	 Aumento da produtividade e redução de custos de produção?

•	 Redução de “gastos” decorrentes da poluição (multas, sanções, embar-

gos, custos de controle da poluição e descontaminação, etc.)?

•	 Controle das responsabilidades decorrentes do uso do princípio poluidor-

-pagador (redução dos gastos com uso da água por conta da cobrança 

pelo uso da água, por ex.)?

4.2 Quero melhorar a relação com os funcio- 
 nários e a relação destes com a organiza- 
 ção e o meio ambiente, com:
•	 Conscientização ambiental?

•	 Melhoria das condições de trabalho?

•	 Comprometimento com o meio ambiente?

•	 Mais segurança?

•	 Mais motivação?



4.3 Quero acompanhar novas tendências,  
 obtendo benefícios sendo contemporâ- 
 neo, como, por exemplo:
•	 Conservação, recuperação, reaproveitamento, enfim, economia de energia?

•	 Minimização do consumo, de um modo geral, de matérias-primas, água, 

energia, recursos naturais, redução de desmatamentos, por meio da pro-

moção de manejo florestal?

•	 Minimização dos acidentes e passivos ambientais?

•	 Relacionamento de parceria com a comunidade?

•	 Incorporação de desafios permanentes de melhoria contínua?

•	 Integração da qualidade ambiental à gestão de negócios da organização?

•	 Melhoria da imagem junto aos clientes e consumidores?

•	 Racionalização da alocação de recursos humanos, físicos e financeiros?

•	 Acesso ao mercado internacional?

•	 Participação no “novo mercado” ou “mercado verde” de ações de orga-

nizações que promovem benefícios ambientais significativos e desenvolvi-

mento sustentável?

•	 Acesso a linhas de financiamento para investimentos?

•	 Redução de custos na contratação de seguros?

Para orientar as organizações de todos os tipos, portes e nacionalidades quanto 

a redução dos impactos ambientais que causam, desde 1996 é utilizada uma 

ferramenta válida e reconhecida em mais de 100 países do mundo, a ISO 14001.

4.4 O que é preciso fazer para operar um  
 sistema de gestão ambiental na orga- 
 nização, de acordo com a ISO 14001? 
Promovendo a conservação de recursos ambientais para esta e as futuras 

gerações, sem que isso signifique parar de se desenvolver. A adoção de um 

SGA, segundo a norma ISO 14001, pode resultar em investimento e não em 

custo. Esta sistemática possibilita gerar retorno do investimento da implan-

tação de um SGA a curto, médio ou longo prazo.

Trabalha-se com a prevenção, redução e controle dos impactos ambientais 

das atividades, produtos e serviços. 

Determinando diretrizes e requisitos, a ISO 14001 possibilita alcançar vá-

rios objetivos, como a melhoria contínua do desempenho ambiental e da 

Melhoria contínua
(ISO 14001) É quando o sistema 

da gestão ambiental avança com o 
propósito de atingir o aprimoramento 

do desempenho ambiental geral. A 
melhoria contínua ocorre atingindo as 
diretrizes dada pela política ambiental 

da organização.

Impacto ambiental
(ISO 14001) Observe que o impacto 

ambiental pode ser uma modificação 
do meio ambiente, adversa ou 

benéfica. O impacto pode ocorrer  
no todo ou em parte dos aspectos 

ambientais da organização.
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produtividade. Cada vez mais organizações ou empresas estão em busca da 

implantação de um SGA, pois (FIESP, 2007):

•	 a legislação está cada vez mais complexa e exigente.

•	 há políticas de desenvolvimento e outras medidas visando adotar a pro-

teção ao meio ambiente.

•	 é crescente a preocupação expressa pelos clientes, fornecedores, comu-

nidades, acionistas, entre outros indivíduos ou grupos que também são 

chamadas de partes interessadas, em relação às questões ambientais e 

ao desenvolvimento sustentável.

Diante dos impactos ambientais que as organizações causam ou possam 

causar, adequados ainda ao tipo de atividade, estrutura, porte e recursos 

materiais e humanos são estabelecidas ações, apoiadas em uma política 
ambiental e em objetivos ambientais.

Com o SGA, propõe-se equacionar a complexa relação das organizações 

com o meio ambiente e com a regulamentação, legal ou técnica, aplicável. 

4.5 Planejar, organizar e praticar as ações  
 ambientais
A ISO 14001 especifica os passos essenciais ou requisitos do SGA e pode 

estar integrada a outros elementos de gestão empresarial para que se alcan-

cem objetivos ambientais e econômicos. Objetiva-se (FIESP, 2007):

•	 Implementar, manter e aprimorar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA).

•	 Assegurar-se da conformidade com a política ambiental, os objetivos e as 

metas ambientais que estabeleceu, e comprovar a melhoria contínua do 

desempenho ambiental.

•	 Utilizar-se de um parâmetro internacional para demonstrar conformida-

de ambiental, em caso de:

a) realizar auto-avaliação ou auto-declaração. 

b) buscar o reconhecimento das partes interessadas, tais como clientes, 

ou seja, o reconhecimento de uma “segunda parte”.

c) buscar confirmação de sua auto-declaração por meio de uma orga-

nização externa, uma “terceira parte”, sem obter uma certificação.

d) buscar, por meio de uma organização externa, uma “terceira parte”, 

a “certificação” ou o “registro”, oficial e internacional de seu Sistema 

de Gestão Ambiental 

Todos os requisitos da ISO14001 destinam-se a ser incorporados a um SGA. 

Política ambiental: (ISO 14001) 
Declaração formal da organização, 
expondo suas intenções e princípios 
em relação ao seu desempenho 
ambiental global, que provê uma 
estrutura para ação e definição de 
seus objetivos e metas ambientais.

Objetivo ambiental: (ISO 14001) 
Sendo quantificado sempre que 
exequível, o objetivo ambiental é 
um propósito ambiental global uma 
organização se propõe a atingir. É 
decorrente da política ambiental.

Meta ambiental: (ISO 14001) 
Resultante dos objetivos ambientais, 
a meta ambiental necessita ser 
estabelecida e atendida para que os 
objetivos sejam atingidos. Quanti-
ficado sempre que exequível a meta 
ambiental é aplicável à organização 
ou partes dela.

Desempenho ambiental:          
É avaliado o desempenho ambiental 
pelos resultados mensuráveis da ges-
tão sobre seus aspectos ambientais. 
São medidos com base na política 
ambiental, objetivos ambientais, 
metas ambientais e outros requisitos 
de desempenho ambiental de uma 
organização.



O grau de aplicação de cada um dos requisitos dependerá da política ambiental 

da organização, da natureza de suas atividades, produtos e serviços, do local e 

respectivas condições ambientais e da legislação e outros requisitos aplicáveis, 

reguladores da relação das organizações com o meio ambiente (Figura 4.1).

Figura 4.1: SGA
Fonte:http://www.dissolminas.com.br/
portal/images/stories/sga_logo.jpg

Curiosidade

A ISO reúne organizações de normalização de mais de 100 países do mun-

do, entre os quais o Brasil, representado pela Associação Brasileira de Nor-

mas Técnicas - ABNT. 

A área da ISO responsável pela Série ISO 14000 é o Comitê Técnico Am-

biental 207, chamado ISO/TC207, fundado em 1993. Seu corresponden-

te, na ABNT, é o Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental, o CB-38.

Em 2004, a norma internacional de Sistema de Gestão Ambiental foi re-

visada e atualizada e é nesta versão que esta publicação se fundamenta, 

ou seja, a ISO 14001:2004, já publicada em português pela ABNT, como 

NBR ISO 14001:2004.

Normas Internacionais como a ISO 14001:2004 não são criadas para se-

rem utilizadas como barreiras comerciais não-tarifárias, conhecidas tam-

bém como barreiras técnicas ao comércio entre nações, nem para ampliar 

ou alterar obrigações legais de uma organização (FIESP, 2007).

4.6 Características essenciais da família  
 ISO 14000
As normas ISO 14000 abordam vários aspectos da gestão ambiental. 
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A ISO 14001:2004 fornece os requisitos para um SGA e a ISO 14004:2004 

fornece diretrizes gerais para a implantação de um gerenciamento ambiental 

e discute as principais questões envolvidas.

Demais normas e diretrizes que fazem parte do conjunto de normas da ISO 

14000 abordam aspectos ambientais para: rotulagem, avaliação de de-

sempenho, análise de ciclo de vida, comunicação e auditoria.

4.6.1 Aspecto ambiental (ISO 14001)
Elemento das atividades ou 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.

ISO 14001:2004
É uma ferramenta de gestão que permite uma organização de qualquer tipo 

ou tamanho (ISO, 2012):

•	 identificar e controlar o impacto ambiental das suas atividades, produtos 

ou serviços;

•	 melhorar continuamente seu desempenho ambiental, e

•	 implementar uma abordagem sistemática para a definição e realização de 

objetivos e metas ambientais e de demonstrar que eles foram alcançados.

A ISO 14001:2004 não especifica níveis de desempenho ambiental. A in-

tenção da ISO 14001:2004 é fornecer um quadro para uma abordagem 

holística e estratégica, que possibilite a elaboração de planos e ações para o 

cumprimento da política ambiental da organização.

Não estabelecendo níveis de desempenho ambiental, o padrão indicado 

pela ISO 14001:2004 pode ser implementado por uma grande variedade 

de organizações, independentemente do seu nível atual de maturidade am-

biental. No entanto, um compromisso com o cumprimento da legislação e 

regulamentação ambiental aplicável é necessário, juntamente com um com-

promisso de melhoria contínua.

Apresentando requisitos genéricos para um sistema de gestão ambiental a 

ISO 14001:2004 possibilita que qualquer que seja a atividade de uma orga-

nização, os requisitos do SGA sejam iguais e eficazes.

Se a ISO 14001:2004 especificasse 
níveis de desempenho ambiental, 
eles teriam que ser específico para 
cada atividade empresarial e isso 
exigiria um padrão gerenciamento 
específico para cada negócio. Essa 
não é a intenção.

Aula 4 - Adoção de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA)



Exige, através de evidências objetivas, que a organização cumpra esses re-

quisitos. Através de auditorias é demonstrado que o SGA está operando 

eficazmente e em conformidade com a norma.

ISO 14001:2004 é uma ferramenta que pode ser utilizada para satisfazer os 

objetivos internos e externos (ISO, 2012). 

4.7 Objetivos internos
1. fornecer uma garantia para a gestão que está no controle dos processos 

organizacionais e atividades que tenham impacto sobre o meio ambiente.

2. assegurar funcionários que estão trabalhando para uma organização am-

bientalmente responsável.

4.8 Objetivos externos
1. oferecer garantias sobre as questões ambientais às partes interessadas 

externas, tais como clientes, a comunidade e as agências reguladoras,

2. cumprir com os regulamentos ambientais,

3. apoiar reivindicações da organização e de comunicação sobre suas pró-

prias políticas ambientais, planos e ações,

4. fornece um quadro para demonstrar a conformidade através de declara-

ções de conformidade dos fornecedores, avaliação de conformidade por 

um ator externo - como um cliente de negócios - e para a certificação de 

conformidade por um organismo de certificação independente.

Resumo
Aumentar a competitividade, melhorar a relação com os funcionários e a 

relação destes com a organização e o meio ambiente, são consequências da 

adoção de um SGA. A norma ISO 14001 pode resultar em investimento e não 

em custo, uma vez que antecede ações que, se fossem postergadas, resul-

tariam em multas e/ou necessidade de recuperação de passivos ambientais.

Atividades de aprendizagem
Dentre as ações que a ferramenta de gestão ISO 14001 estabelece, liste cin-

co ações você considera que são as mais significativas dentro de um sistema 

de gestão ambiental.
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Aula 5 - Política ambiental

A política ambiental de uma organização é parte integrante de um SGA 

e trás consigo o estabelecimento de objetivos e metas ambientais, o 

monitoramento e medição de sua eficácia e a correção de problemas 

associados à implantação do sistema. A análise e revisão contínua do 

SGA visa melhorar o desempenho ambiental geral.

Eficácia: É alcançar os resultados 
planejados. Alcançar os objetivos, 
alcançar a meta.
Obs.: Não confundir com eficiência, 
que é o alcance da eficácia com o 
menor recurso possível. Fonte:  
http://www.dicionarioinformal.com.br)

5.1  Ciclo Plan do check act ( PDCA)
Para melhor visualização do desempenho e do gerenciamento do processo 

do SGA as organizações podem adotar como procedimento padrão para 

a tomada de ações a ferramenta denominada ciclo PDCA. Com inspiração 

nos sistemas de gestão da qualidade, o PDCA foi concebido para - Planejar, 

Executar, Verificar e Agir (Plan, Do, Check, Act, em inglês) (Figura 5.1).

Aplicado para atingir resultados dentro de um sistema de gestão, o PDCA 

pode ser utilizado em qualquer organização, objetivando garantir o sucesso 

nos negócios, independentemente da área de atuação.

Figura 5.1: Ciclo PDCA
Fonte: http://www.proindconsultoria.com.br/

Tendo por princípio tornar mais claros os processos envolvidos na execução 

da gestão, dividindo-a em quatro passos principais, o ciclo do PDCA pode 

ser descrito da seguinte forma:

P

DC

A



•	 P - Planejar: estabelecer os objetivos e processos necessários para atingir 

os resultados, em concordância com a política ambiental da organização. 

Estabelecimento de meta e elaboração de plano de ação. 

•	 D - Executar: implementar o que foi planejado, conforme o plano de ação.

•	 C - Verificar: monitorar e medir os processos em conformidade com a 

política ambiental, objetivos, metas, requisitos legais e outros requisitos 

e relatar os resultados. 

•	 A - Agir: implementar ações necessárias para melhorar continuamente 

o desempenho do sistema de gestão ambiental, podendo atuar sobre o 

planejamento e, em consequência, sobre outros passos do ciclo.

5.2 Política ambiental
Conforme o glossário do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tec-

nologia (INMETRO) a política ambiental de uma organização deve expressar 

suas intenções e princípios gerais em relação ao seu desempenho ambiental, 

conforme formalmente expresso pela alta administração. Deve prover ainda 

uma estrutura para ação e definição de seus objetivos ambientais e metas 

ambientais (INMETRO 2, 2012). 

De acordo com a NBR ISO 14001 (ABNT 1, 2004) a política deverá ser apro-

priada à natureza, escala e aos impactos ambientais da organização. Assim, 

só será possível escrever a política após se ter o conhecimento dos impactos 

ambientais da organização.

Sugere-se a avaliação prévia de alguns pontos fundamentais ao escrever a 

política (CAJAZEIRA, 1998):

1. Requisitos e requerimentos legais;

2. Avaliação e registro dos aspectos e efeitos ambientais significativos;

3. Exame das práticas e procedimentos do sistema de gerenciamento am-

biental já existente;

4. Avaliação e investigação de acidentes ambientais passados e não- con-

formidades em relação à legislação, regulamentos, políticas e práticas 

anteriores à revisão. 

A política deve refletir o comprometimento, do nível hierárquico mais alto 

da organização, de estar em conformidade com requisitos legais aplicáveis e 

outros requisitos, com a prevenção de poluição e com a melhoria contínua 

do desempenho ambiental (FIESP, 2007).

PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO
(ISO 14001)

De forma combinada ou 
separadamente entende-se como 
a prevenção da poluição o uso de 

processos, práticas, técnicas, materiais, 
produtos, serviços ou energia para 

evitar, reduzir ou controlar a geração, 
emissão ou descarga de qualquer tipo 

de poluente ou rejeito, objetivando 
reduzir os impactos ambientais 

adversos.
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Na avaliação do sistema de gestão, requisitos gerais, a política pode estar 

integrada com os requisitos das normas apresentadas no tabela 5.1.

Fonte: Elaborado pelo autor.

REQUISITOS POLÍTICA NORMA

4.2 Política ambiental NBR ISO 14001

4.2 Política de SSO BSI OHSAS 18001

4.1 Política de SSO BSI BS 8800

5.3 Política da qualidade NBR ISO 9001

9.1 Política SA 8000

3.1 Política em matéria de SST OIT 2001

Tabela 5.1: Política integrada em diferentes normas do sistema de gestão

Entre os elementos comuns das diferentes normas está o compromisso com 

o atendimento a melhoria contínua e aos requisitos legais e outros requisitos 

subscritos e aplicáveis.   

5.3 Política ambiental - atendimento À  
 ISO 14001
Uma vez que a Política Ambiental seja elaborada pelo nível hierárquico mais 

alto da organização, convém avaliar se ela está suficientemente clara para 

entendimento pelas partes interessadas. 

Exemplo

O exemplo que segue está na página de uma empresa líder no 

desenvolvimento e fabricação de componentes industriais.  Já em 1991, 

esta empresa japonesa fez uma declaração formal de compromisso 

ambiental. Esta declaração é uma extensão da filosofia corporativa da 

organização em contribuir para o bem-estar do indivíduo e da comunidade.

Assume através de sua política ambiental que desenvolverá um programa 

independente e bem planejado de modo a preservar o meio ambiente para 

as próximas gerações, promovendo o que se segue (ORGANIZAÇÃO, 2012): 

1. Redução do uso e consumo de recursos naturais, redução dos resídu-

os industriais através de programas desenvolvidos pela empresa, ob-

jetivando a manutenção e melhoria de um meio ambiente saudável.

2. Obedecer e respeitar todas as legislações e acordos pertinentes ao 

meio ambiente, estabelecendo padrões de controle independentes e 

viáveis tanto do ponto de vista tecnológico quanto financeiro, traba-

lhando para evitar a poluição natural.



3. Evitar ao máximo possíveis fontes de poluição que possam causar 

transtornos à população local, tanto nas operações normais de traba-

lho quanto nas operações anormais e em casos de acidentes.

4. Estabelecer metas e objetivos promovendo sua implementação efeti-

va, realizando revisões de modo que se promova uma melhoria con-

tínua do sistema de gestão ambiental.

5. Realizar o ensino da política ambiental da empresa de modo que to-

dos os funcionários se conscientizem e ajam de acordo com a mesma, 

deixando-se aberta à consulta de fornecedores e público em geral.

Através de um grupo denominado Comitê Verde, a organização promove 

atividades de preservação ambiental. Este comitê é ramificado em diversos 

subcomitês, que propõem objetivos e medidas específicas, tratando de uma 

grande variedade de diretrizes, como por exemplo (ORGANIZAÇÃO, 2012): 

1. Estabelecer padrões ambientais mais rígidos do que aqueles estipulados 

por regulamentos e leis;

2. Reduzir o desperdício industrial; 

3. Proteger a camada de ozônio; 

4. Promover a conservação de energia; 

5. Promover atividades de prevenção à poluição; 

6. Promover a conservação de recursos naturais, e outros.

Resumo
O ciclo PDCA é uma ferramenta utilizada pelas organizações para melhor 

visualização do desempenho e do gerenciamento do processo do SGA e foi 

concebida para - Planejar, Executar, Verificar e Agir. A Política Ambiental tem 

como ponto de partida o comprometimento da alta administração e deve ser 

redigida considerando propósitos e comprometimentos ambientais. Deve ser 

periodicamente analisada para verificar a sua adequação.

Atividades de aprendizagem
1. Avalie a política ambiental de uma organização situada na sua região. 

Verifique se os itens básicos para redigir uma política foram considerados

.
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Aula 6 - Planejamento - aspectos   
 ambientais

Será verificado nesta aula de que forma os aspectos ambientais de 

uma organização podem interagir com o meio ambiente, causando ou 

podendo causar impactos ambientais.

Dentro do escopo definido de seu sistema de gestão a organização esta-

belece, implementa e mantém procedimentos  para identificar os aspectos 

ambientais de suas atividades, produtos e serviços objetivando controlar 

aqueles que ela possa influenciar.

Fazendo parte do ciclo PDCA o planejamento leva em consideração a políti-

ca ambiental e é base para o estabelecimento de meta, elaboração e execu-

ção de plano de ação.

Para identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços a 

organização deve levar em consideração os novos desenvolvimentos ou aqueles 

planejados, suas novas atividades ou ainda aquelas que serão modificadas.

Faz parte do planejamento considerar os aspectos ambientais, requisitos le-

gais, objetivos e metas e desenvolver e implementar o programa de geren-

ciamento ambiental. 

6.1 Identificação da atividade
Um fluxograma que englobe os vários setores da organização facilita a iden-

tificação das atividades que são impactadas por ela.

Devem ser consideradas todas as entradas (“in put”) e saídas (“out put”) 

(Figura 6.1).



Figura 6.1: “In put” e “out put”.
Fonte: http://ogerente.com.br/rede/gestao-empresarial/inovacao-e-
-gestao-estrategica

Diferentes áreas podem de alguma forma, impactar a atividade de uma or-

ganização. 

Na identificação de atividades é importante que seja detalhado cada aspecto 

em análise. Por exemplo: 

1. A água que será utilizada necessita tratamento? A água deverá ser aque-

cida, resfriada, deionizada ou será para a dessedentação?

2. Os materiais adquiridos serão reutilizáveis, descartáveis, recicláveis? São 

de alumínio, aço,vidro, tetra-Pack, plástico (PVC, PP, PE), papel/ papelão?

3. A energia utilizada é renovável? Provém de fonte alternativa (eólica, so-

lar,..), termoelétrica, hidráulica ou nuclear?

As saídas dos diferentes setores da organização também devem ser criterio-

samente avaliadas. 

Assim como na identificação de atividades na entrada do processo é impor-

tante que seja detalhado e analisado cada aspecto na saída. Por exemplo: 

Analisando a água de saída: quais são as condições de pH, DBO, DQO, OD, 

toxidez, condutividade elétrica, radioatividade, metais pesados, materiais pato-

gênicos. Estes parâmetros estão de acordo com o que a legislação regulamenta?

Este detalhamento auxiliará na identificação e exame dos aspectos e im-
pactos ambientais da organização.

Aspecto ambiental
Elemento das atividades ou 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 (INMETRO 2, 2012).
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6.2 Aspectos ambientais
Um sistema de gestão ambiental de uma organização é empregado para 

desenvolver e implementar sua política ambiental e para gerenciar seus as-

pectos ambientais.

Os aspectos ambientais são entendidos como elementos das atividades, pro-

dutos ou serviços de uma organização que podem interagir com o meio 

ambiente, causando ou podendo causar impactos ambientais.

Associados aos aspectos são identificados em seguida os impactos ambien-

tais, positivos ou negativos, sendo necessário determinar se são ou não sig-

nificativos (Figura 6.2).

Impacto ambiental
Qualquer modificação do meio-
ambiente, adversa ou benéfica, 
que resulte, no todo ou em parte, 
dos aspectos ambientais da 
organização (INMETRO 2, 2012).

Figura 6.2: Aspecto ambiental
Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 6.1 apresenta os conceitos de aspecto e impacto para as atividades 

de produção e manuseio de materiais venenos.

Fonte: CAJAZEIRA, 1998.

ATIVIDADE ASPECTO IMPACTO

Um produto
Reformulação do produto para 
reduzir o seu volume

Conservação dos recursos naturais

Manuseio de materiais venenosos Vazamento potencial ou acidental Contaminação do solo e/ou água

Tabela 6.1: ATIVIDADE, ASPECTO E IMPACTO

A construção de uma matriz que relacione os aspectos e impactos ambien-

tais auxilia na classificação e determinação de sua significância. É de funda-

mental importância ter a definição do escopo pretendido para o SGA que, 

consequentemente, delimitada a abrangência da avaliação dos aspectos e 

impactos ambientais.



Para o levantamento dos aspectos e impactos ambientais devem ser consi-

deradas:

1. Atividades normais de operação;

2. Atividades anormais, como paradas para manutenção;

3. Atividades de risco ambiental.

Para a construção desta matriz, planejamento da avaliação dos aspectos/im-

pactos ambientais, é importante que participem os representantes de vários 

setores da organização, envolvendo, sempre que possível, as partes interes-

sadas. A primeira etapa desta atividade pode ser conduzida na identificação 

e exame dos aspectos e impactos ambientais.

Resumo
A elaboração de fluxograma de entrada e saída de processo facilita a identi-

ficação da atividade para determinar o aspecto e impacto ambiental. Os as-

pectos ambientais são entendidos como elementos das atividades, produtos 

ou serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente 

e com isto causar impactos ambientais. Os impactos ambientais podem ser 

positivos ou negativos e é necessário determinar se são ou não significativos. 

Atividades de aprendizagem
Determine quais são as principais atividades que ocorrem no processo de 

fabricação de um refrigerante. Entradas e saídas.

Escopo 
1. Local bem determinado a que se 
aponta para atingir. = ALVO, MIRA

2. Objetivo que se pretende atingir. = 
DESÍGNIO, FIM, INTUITO, PROPÓSITO

3. Limite ou abrangência de uma 
operação (ex.: ainda não definiram o 

escopo da campanha). 
Fonte: PRIBERAM, 2012.
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Aula 7- Significância dos aspectos   
 e impactos ambientais

Nesta aula será verificado que através da relação das atividades 

desenvolvidas na organização é possível verificar de que forma ela poderá 

impactar o meio ambiente. Uma ação deverá ser tomada em função da 

sua significância.

Na identificação e exame dos aspectos e impactos ambientais são atribuídos 

valores numéricos de acordo com determinadas características que podem 

ser consideradas para se determinar a significância dos impactos, real ou 

potencialmente relacionados aos aspectos de uma organização.

7.1 Incidência, abrangência, probabilidade,  
 frequência, severidade e detecção
A seguir estão relacionadas às características de incidência, abrangência, pro-

babilidade, frequência, severidade e detecção, conforme apresentado no manu-

al elaborado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - Melhore a 

competitividade com o Sistema de Gestão Ambiental (FIESP, 2007):

Incidência – relaciona o aspecto/impacto ambiental levantado com a atividade 

exercida no local. A incidência pode ser direta ou indireta.

Abrangência – procura expressar a capacidade de interferência do aspecto/ 

impacto no meio ambiente. Pode ser classificada em local (quando se encontra 

nas dependências da organização), regional (quando o impacto afeta o entorno 

da organização e a região onde a mesma se encontra) ou global (quando o 

impacto atinge um componente ambiental de importância coletiva, nacional ou 

até mesmo internacional ou global). Sugere-se atribuir o valor de:

abrangência local 1 ponto

abrangência regional 2 pontos

abrangência global 3 pontos

Probabilidade – os aspectos/impactos ambientais potenciais, associados ou 

não a situações de risco, devem ser avaliados segundo sua probabilidade de 

ocorrência, a qual se sugere que seja qualificada e pontuada da seguinte forma:



Deve-se ressaltar que aqueles aspectos/impactos ambientais associados a si-

tuações de risco devem ser abordados em estudos específicos de análise de 

risco, para que sua probabilidade seja determinada por métodos de análise 

de risco aplicáveis.

Frequência – os aspectos/impactos ambientais reais devem ser avaliados de 

acordo com sua provável frequência de ocorrência, a qual pode ser qualifi-

cada e pontuada da seguinte forma: 

alta 3 pontos

média 2 pontos

baixa 1 ponto

alta 3 pontos

média 2 pontos

baixa 1 ponto

difícil 3 pontos

moderado 2 pontos

fácil 1 ponto

Significância  = Probabilidade (Pr) X Severidade (Sr) X Abrangência (Ab) X Detecção (De)

alta
3 pontos - referindo-se àquele aspecto que causa ou pode causar impactos de 
alta ou média magnitude ou intensidade, irreversíveis ou de difícil reversão

média
2 pontos – referindo-se àquele aspecto que causa ou pode causar impactos de 
alta ou média magnitude ou intensidade, mas que sejam reversíveis)

baixa ou mínima 
1 ponto – referindo-se àquele aspecto que causa ou pode causar impactos de in-
tensidade/magnitude mínima, independentemente de sua reversibilidade).

Severidade – os aspectos/impactos ambientais devem ser avaliados segun-

do sua magnitude e reversibilidade. Sugere-se que a qualificação e pontua-

ção desta característica sejam da seguinte forma: 

Detecção – existem diferentes níveis de dificuldade de avaliação e/ou medi-

ção, quantitativa ou qualitativa dos aspectos/impactos ambientais potenciais 

e reais de uma organização, conhecidos por graus ou limites de detecção. 

Esses limites influenciam a interpretação da significância dos aspectos/im-

pactos ambientais, que podem ser assim qualificados e pontuados:

Por meio da análise dessas características, é possível avaliar a significância do im-

pacto ambiental da organização, que é obtida pelo resultado da seguinte equação:
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Além desta pontuação sugerida para cada característica é necessário para a 

avaliação final da significância dos impactos ambientais de uma organização 

a avaliação de:

1. existência ou não de legislação vigente, 

2. de outros requisitos que a organização subscreva e 

3. posição das partes interessadas 

Estes itens devem ser avaliados para que possam ser definidas as significân-

cias dos aspectos/impactos ambientais. 

O critério de frequência, que não entra na equação, também deve ser consi-

derado na avaliação final da significância.

As seguintes situações devem ser consideradas:

1. Caso existam requisitos legais ou outros requisitos que a organização 

subscreva (normas, por exemplo) e/ou demandas diversas de partes in-

teressadas, não se deve considerar os aspectos/impactos associados aos 

requisitos como “não significativos”.

2. Caso exista não atendimento de legislação aplicável, deve-se tornar o 

aspecto/impacto ambiental associado “muito significativo”.

3. Se a frequência for alta ou média, deve-se considerar o aspecto/impacto 

ambiental como, pelo menos, significativo.

4. Caso não ocorra nenhuma das situações acima, considerar apenas a pon-

tuação obtida, para avaliação final da significância de determinados as-

pectos/impactos ambientais.

7.2 Elaboração da matriz de avaliação de  
 significância de impactos ambientais
O aspecto ambiental, o impacto ambiental e a avaliação da significância 

são organizados em uma única matriz. De acordo com a pontuação obtida, 

ações devem ser tomadas.

A significância é determinada de acordo com a pontuação obtida. Na avalia-

ção da significância, um aspecto impacto ambiental pode ser não significati-

vo, significativo e muito significativo.

O Tabela 7.1 apresenta exemplos genéricos de aspectos e impactos ambientais 

e a avaliação e significância encontrados em algumas atividades industriais.



Fonte: FIESP, 2007.

Aspecto 
ambiental

Impacto 
ambiental

Avaliação da significância Legislação/ 
Requisitos/ 
Demandas

Significância
I Ab Pr Sr De Re

Geração de 
resíduos sólidos 
(sucatas, borras, 
etc.) e efluentes.

Alteração das 
características 
físico-químicas 
da água e solo. 

D 2 3 3 1 18 Sim 
Muito 

significativo

Emissão de 
gases, vapores, 
névoas e mate-
rial particulado 
no ar.

Alteração da 
qualidade 
do ar.

I 3 2 2 3 36 Sim
Muito 

significativo

Geração de ruído 
e vibração

Incômodo e 
alteração dos 
níveis sonoros 
locais

D 2 2 2 1 8 Sim Significativo 

Consumo de 
papel

Esgotamento 
de recursos 
florestais

D 2 1 1 1 2 Não 
Não 

significativo

Consumo de 
água

Esgotamento 
de recursos 
hídricos

D 2 2 3 1 12 Não Significativo

LEGENDA:
I = Incidência: Direta (D), Indireta (I)
Ab= Abrangência: Local (1 ponto), Regional (2 pontos), Global (3 pontos)
Pr = Probabilidade: Alta (3 pontos), Média (2 pontos), Baixa (1 ponto)
Sr = Severidade: Alta (3 pontos), Média (2 pontos), Baixa ou Mínima (1 ponto)
De = Detecção: Difícil (3 pontos), Moderada (2 pontos), Fácil (1 ponto)
Re= Resultado = Ab x Pr x Sr x De

Tabela 7.1: Matriz de avaliação de significância de impactos ambientais.

Um aspecto pode ter um ou mais impactos ambientais associados e esta 

característica precisa ser sistematizada e avaliada, individual e/ou conjunta-

mente, com os demais aspectos e impactos ambientais da organização.

As ações são tomadas de acordo com a pontuação obtida (Quadro 7.2).

Fonte: FIESP, 2007 (adaptado).

PONTUAÇÃO OBTIDA SIGNIFICÂNCIA AÇÕES MÍNIMAS SUGERIDAS

De 01 a 07 pontos Não significativo
“Manter rotina” (se o respectivo aspecto ambiental 
for real) ou

De 08 a 16 pontos Significativo
“Plano de ação” (se o respectivo aspecto ambiental 
for potencial)

Igual ou acima de 17 pontos Muito significativo

“Controle operacional” (se o respectivo aspecto 
ambiental for real) ou “Plano de ação e/ou emergência” 
(se o respectivo aspecto ambiental for potencial) 
“Controle operacional e Plano de ação e/
ou emergência” (se o respectivo aspecto ambiental 
for real) ou “Plano de ação e/ou emergência” (se o 
respectivo aspecto ambiental for potencial)

Tabela 7.2: Significância final dos impactos ambientais e ações a serem tomadas, de   
  acordo com a pontuação sugerida.
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Através da análise da significância é possível conhecer previamente os possí-

veis impactos ambientais e, desta forma, adotar medidas que evitem ou mi-

nimizem tais impactos, reduzindo, consequentemente, os custos envolvidos 

na sua mitigação e controle, na recuperação de áreas degradadas e/ou na 

remediação de solos e aquíferos contaminados.

A valoração aqui sugerida para a obtenção da significância de aspectos/ im-

pactos ambientais de uma organização, é apenas uma indicação, podendo 

cada organização decidir por outros métodos, eventualmente mais adequa-

dos às respectivas particularidades relativas aos aspectos e impactos ambien-

tais de suas operações, atividades e/ou serviços.

A implantação do SGA de acordo com a ISO 14001 especifica que a organi-

zação deve estabelecer, implementar e manter  procedimentos para deter-

minar os aspectos que tenham ou possam ter impactos significativos sobre o 

meio ambiente e a organização deve assegurar que os aspectos ambientais 

significativos sejam levados em consideração no estabelecimento, imple-

mentação e manutenção de seu SGA.

Essas informações devem estar documentadas e mantidas atualizadas, pois 

são registros obrigatórios do SGA.

A figura 7.1 ilustra a necessidade de cumprimento dos requisitos da ISO 

14001, relativos aos aspectos e impactos ambientais da organização.

ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTAIS

POLÍTICA inclui o 
comprometimento em 
atender aos requisitos 

que se relacionem a 
seus aspectos 

ambientais
(requisito 4.2).

São considerados os 
desenvolvimentosNOVOS 

OU PLANEJADOS, as 
atividades, produtos e 

serviços NOVOS OU 
MODIFICADOS para 

identificar os aspectos 
ambientais de atividades, 

produtos e serviço? 
(requisito 4.3.1 a)

PROCEDIMENTO(S) são 
estabelecidos, implementdos e 
mantidos para determinar os 

aspectos que tenham ou possam 
ter impactos significativos sobre o 

meio ambiente 
(requisito 4.3.1 b) .

PROCEDIMENTO(S) são estabelecidos, 
implementados e mantidos, dentro do 

escopo definido do SGA, para identificar os 
aspectos ambientais das atividades, 

produtos e serviços, que a organização 
possa controlar e aqueles que ela possa 

influenciar
(requisito 4.3.1 a).

Figura 7.1: Aspectos e impactos ambientais da organização - SGA de acordo com a  
     ISO 14001.
Fonte: Autor

Aula 7- Significância dos aspectos e impactos ambientais



Resumo
As características de incidência, abrangência, probabilidade, frequência, se-

veridade e detecção podem ser critérios para a determinação da significância 

final dos impactos ambientais. Além destes critérios, os requisitos legais ou 

outros requisitos que a organização subscreva devem ser considerados. De 

acordo com a pontuação sugerida, ações devem ser tomadas. São requisitos 

pertinentes para o atendimento aos aspectos e impactos ambientais da ISO 

14001: 4.2 , 4.3.1a, 4.3.1b.

Atividades de aprendizagem
1. Leia com atenção as características de incidência, abrangência, probabi-

lidade, frequência, severidade, detecção e demais critérios e requisitos e 

simule a atividade de consumo de água de uma organização (por exem-

plo: fabricação de refrigerante).

Anotações
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Aula 8 - Requisitos legais

Será abordado nesta aula de que forma a organização demonstra a 

conformidade do sistema com os requisitos legais e aqueles com os quais 

a organização decide voluntariamente aderir.

Para equilibrar a proteção ambiental e a prevenção de poluição com as ne-

cessidades econômicas das organizações, um SGA, segundo a ISO 14001, 

deve verificar e demonstrar a conformidade do sistema com os requisitos 

legais e aqueles com os quais a organização decide voluntariamente aderir. 

Entende-se por requisitos legais as licenças, autorizações, outorgas e outras 

evidências do atendimento a legislação aplicável.

Os requisitos legais e outros requisitos que estão associados a eles fazem 

parte do planejamento do SGA. É necessário que a organização defina como 

irá estabelecer os requisitos legais e outros requisitos relacionados às suas 

atividades, aos seus produtos ou serviços.

Estes requisitos estão relacionados à regulamentação legal e/ou técnica apli-

cável aos aspectos ambientais significativos de uma organização. O atendi-

mento aos requisitos legais é obrigatório ou podem ser de adoção voluntária 

ou, ainda, refletir as necessidades locais e de mercado.

O comprometimento com a conformidade com requisitos legais aplicáveis e 

outros requisitos, com a prevenção de poluição e com a melhoria contínua 

do desempenho ambiental devem estar refletidos na política ambiental da 

organização (requisito 4.2 da ISO 14001).

Na análise de aspectos/impactos, quando existir requisitos legais ou outros 

requisitos que a organização subscreva e/ou demandas diversas de partes in-

teressadas, os requisitos serão sempre “significativos”, mesmo que avaliação 

de significância de impactos ambientais tenha uma pontuação inferior a 08 

pontos. Uma ação deve ser tomada.

Os requisitos legais são associados aos aspectos ambientais da organização 

(Figura 8.1).



8.1 Levantamento dos requisitos legais
Uma vez identificado os aspectos e impactos ambientais a organização deve 

levantar os requisitos legais aplicáveis às suas atividades, pois são significa-

tivos.  Outros requisitos, tais como normas, códigos e princípios setoriais 

também deverão ser avaliados. No caso de não haver requisitos legais e/ou 

outros regulamentos aplicáveis, a organização deve estabelecer critérios de 

desempenho ambiental (FIESP. 2007).

Na norma ISO 14001 os critérios legais são denominados requisitos legais. 

São fundamentados na legislação ambiental aplicável à organização, depen-

dendo de sua localização e respectivas condições ambientais, de seu porte e 

da natureza de seus processos, produtos e serviços.

A legislação aplicável deve estar sempre atualizada, para que a organização 

não ocorra o risco de deixar de cumprir algum requisito legal aplicável, seja por 

falta de conhecimento, ou por desorganização de seus registros (Figura 8.2). 

Figura 8.1: Requisitos legais
Fonte: Autor

Figura 8.2: Legislação ambiental
Fonte: Autor

Conforme determina a ISO 14001 (requisito 4.3.2 da ISO 14001) a organiza-

ção deve manter procedimentos para identificar e ter acesso aos requisitos 

legais aplicáveis e a outros requisitos subscritos pela organização, relaciona-

dos aos seus aspectos ambientais, bem como manter procedimentos para 

determinar como esses requisitos se aplicam aos seus aspectos ambientais.
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A identificação das alterações nos requisitos legais e outros requisitos aplicá-

veis ao desempenho ambiental da organização devem ser contínuos. Crian-

do um banco de dados com essas informações a organização tem acesso 

rápido a esses requisitos. 

É fundamental o conhecimento da legislação pertinente às atividades da orga-

nização. É um trabalho minucioso e que deve ser realizado por especialistas.

O departamento jurídico poderá realizar as atualizações dos requisitos legais, 

ligados às atividades da organização, desde que os advogados tenham uma 

iniciação em legislação ambiental. Uma empresa especializada em direito 

ambiental pode ser contratada. 

Os requisitos ambientais legais aplicáveis à organização podem incluir (FIESP, 

2007):

a) Requisitos legais nacionais e internacionais.

b) Requisitos legais federais, estaduais e municipais.

A avaliação do atendimento a requisitos legais e outros (requisito 4.5.2 da 

ISO 14001) determina que a organização deva estabelecer, implementar e 

manter procedimentos para avaliar periodicamente o atendimento aos re-

quisitos legais aplicáveis de maneira coerente com seu comprometimento de 

atendimento a requisitos. Os registros dos resultados das avaliações periódi-

cas devem ser mantidos.

Nesta etapa é importante que toda a documentação envolvida na obtenção do 

ciclo de licenças ambientais seja recuperada. A Licença de Operação (LO), emi-

tida pelo órgão de controle ambiental, deve ser rigorosamente checada e aten-

dida em todas as suas condicionantes. Deve-se atentar para a data de validade. 

Atendimento à Constituição Federal, Lei 6934 – Política Nacional de Meio 

Ambiente, Lei 9605 – Lei de Crimes Ambientais, Resoluções CONAMA, al-

vará de funcionamento, vistoria do Corpo de Bombeiro, licenças ambientais, 

autorizações, outorgas e demais requisitos para a abertura e funcionamento 

da organização devem estar disponibilizados e com a data de validade vigen-

te. Caso algum documento esteja em trâmite, deve estar disponibilizado o 

protocolo retirado junto ao órgão liberador. 

Além dos requisitos legais da organização, devem-se ter disponíveis os requi-

sitos legais ambientais de fornecedores.



Se a organização aceita obedecer outros critérios técnicos além dos critérios 

legais (subscreve outros requisitos), esses deverão ser identificados e atendi-

dos no âmbito do SGA. Outros requisitos podem ser (FIESP, 2007):

a) Acordos com autoridades públicas.

b) Acordos com clientes.

c) Diretrizes de natureza não regulamentar.

d) Normas e princípios voluntários ou códigos de prática.

e) Rotulagem ambiental voluntária ou compromissos de administração do 

produto.

f) Requisitos de associações de classe.

g) Acordos com grupos comunitários ou organizações não governamentais.

h) Compromissos públicos da organização ou de sua matriz.

i) Requisitos corporativos relacionados à organização.

A figura 8.3 destaca os requisitos legais determinados pela ISO 14001.

Figura 8.3: Requisitos legais - SGA de acordo com a ISO 14001.
Fonte: autor

Resumo
A organização deve verificar e demonstrar a conformidade do SGA com os re-

quisitos legais e aqueles com os quais a organização decide voluntariamente 

aderir. Os requisitos legais são associados aos aspectos ambientais da organi-

zação e serão sempre considerados “significativos” na avaliação de significân-

cia de impactos ambientais. Os requisitos 4.2, 4.3.2, 4.4.6, 4.5.2 e 4.6 da ISO 

14001 tratam do atendimento às questões legais de uma organização.
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Atividades de aprendizagem
1. Descreva de que forma as organizações podem se manter atualizadas 

para o atendimento aos requisitos legais. 

Anotações
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Aula 9 - Monitoramento e avaliação  
 de requisitos legais

Nesta aula serão apresentados dois exemplos de registros para o 

monitoramento e avaliação dos requisitos legais aplicáveis à organização.

9.1 Ciclo PDCA e o monitoramento dos  
 requisitos legais
A identificação e documentação dos requisitos legais aplicáveis a uma de-

terminada organização inclui a fase “P” - Planejamento do PDCA, onde os 

requisitos aplicáveis são identificados e documentados. A ação relativa ao 

atendimento do requisito legal e a verificação da documentação e registro 

do atendimento, correspondem respectivamente às fases “D” - Executar e 

“C”- Verificar do PDCA. O “Responsável” pelas ações relativas ao atendi-

mento de cada requisito tem relação com a atribuição de funções e respon-

sabilidades no SGA e deve executar ou implementar o que foi planejado. 

Está atuando na fase “D” -  Executar do PDCA (Figura 9.1) (FIESP, 2007). 

POLÍTICA

P - PLANEJAR
A - AGIR

D - EXECUTARC - VERIFICAR

MELHORIA 
CONTÍNUA

Plan, Do, Check, Act, em inglês.
Figura 9.1: Ciclo PDCA.
Fonte: ABNT 1, adaptado (2004).

9.2 Identificação da documentação de  
 requisitos legais
A validade do documento deve ser periodicamente observada. Sugere-se 

que seja elaborada uma listagem e que sinalizadores (por exemplo: agenda 

eletrônica) sejam adotados. Observe ainda que a ação a ser tomada deve ser 

anterior ao término do prazo de validade. 



Exemplos 

O monitoramento e avaliação dos requisitos legais são facilitados pela 

elaboração de um quadro de identificação da documentação de requisitos 

legais aplicáveis à organização (Tabela 9.1). A sistemática adotada visa 

à atualização e implantação dos requisitos aplicáveis, determinando o 

responsável pela ação. 

Fonte: FIESP, adaptado (2007). 

MAR – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE REQUISITOS

EMPRESA Xxx

CONTATO Xxx

VALIDADE xx/xx/xxxx

DATA DA GERAÇÃO xx/xx/xxxx

Documento Ano Instância
Aspecto 

ambiental 
relacionado

Histórico Assunto Ação
Documentação/ 

registro
Responsável

Resolução 
ANTT 
1.644

2006 Federal
Transporte 
de produtos 
perigosos

Altera o anexo 
da Resolução 
No 420, de 12 
de fevereiro de 
2004.

Aprova as instruções 
complementares ao re-
gulamento do transporte 
terrestre de produtos 
perigosos.

1. Verificar se a empresa realiza transporte 
terrestre de produtos perigosos ou se 
contrata terceiros.
2. Em qualquer caso, observar e documentar 
o cumprimento da Resolução ANTT 1.644, 
de 2006.
3. Para empresas contratadas observar e 
documentar, na Portaria, o cumprimento 
das obrigações legais, pelas empresas trans-
portadoras contratadas para o transporte 
de resíduos perigosos e cargas perigosas 
(Resolução ANTT 1.644, de 2006).

Preenchimento 
de check list 
de inspeção 
em veículos de 
transporte. 
Verificação de 
check list de 
inspeção em 
veículos de 
transporte.

João

Decreto 
12.486

1978
Estadual 
(SP)

Consumo de 
água potável

Não tem

Aprova normas técnicas 
epeciais relativas a 
alimentos e bebidas. As 
águas para abasteci-
mento público captadas 
por quaisquer processos, 
tratadas ou não, devem 
satisfazer as característi-
cas desta norma.

1. Tratamento da água antes do consumo.
2. Realização de análise de água potável 
para consumo.

Documentação 
e registro de 
análise de 
potabilidade, 
realizada e 
verificada, 
uma vez por 
mês, pelo setor 
de segurança 
(empresa 
contratada).

José

Tabela 9.1: Monitoramento e avaliação dos requisitos legais

No exemplo apresentado no Tabela 9.2 ilustra o monitoramento e avaliação 

dos requisitos legais no formato de fichas de “requisitos legais e outros re-

quisitos subscritos”.

O requisito legal é registrado com detalhes. Num campo de comentários, 

coloca a atualização sobre o documento legal registrado na ficha, como 

também associa o requisito aos aspectos ambientais aos quais ele diz respei-

to. No campo de verificação está inserida a comprovação do cumprimento 

do requisito. Verifique que esta comprovação deve estar associada a um 

documento e respectivo registro.
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Fonte: FIESP, adaptado (2007).

Número: Data: Revisão: Pág/Pág total

Xxx xx/xx/xxxx xx x/xx

FICHA DE REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS SUBSCRITOS

1. Identificação do Requisito:

Órgão Emissor: Poder legislativo

Tipo de requisito: Lei Estadual No 7.663

Data de publicação: 30 de dezembro de 1991

2. Escopo avaliado:

Artigo 2o – A Política estadual de Recursos Hídricos tem por objetivo assegurar que a água, recurso natural essencial 
à vida, ao desenvolvimento econômico e ao bem estar social, possa ser controlada e utilizada, em padrões de qualida-
de satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas gerações futuras, em todo território do Estado de São Paulo...

Artigo 10 – Dependerá de cadastramento e da outorga do direito de uso a derivação de água de seu curso ou de-
pósito, superficial ou subterrâneo, para fins de utilização no abastecimento urbano, industrial, agrícola e outros, bem 
como o lançamento de efluentes nos corpos d’água, obedecida a legislação federal e estadual pertinentes e atendidos 
os critérios e normas estabelecidos no regulamento ...

II – iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou utilização de recursos 
hídricos, superficiais ou subterrâneos, que implique alteração no regime, quantidade e qualidade dos mesmos, sem 
autorização dos órgãos ou entidades competentes ...

III – deixar expirar o prazo de validade das outorgas sem solicitar a devida prorrogação ou revalidação ...

IV – utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as 
condições estabelecidas na outorga ...

V – cobrança pela diluição, transporte e assimilação de efluente de sistemas de esgotos e de outros líquidos, de 
qualquer natureza, considerará a classe de uso em que for enquadrados o corpo d’água receptor, o grau de regulari-
zação assegurado por obras hidráulicas, a carga lançada e seu regime de variação, ponderando-se, dentre outros, os 
parâmetros orgânicos físico-químicos dos efluentes e a natureza da atividade responsável pelos mesmos.

Artigo 7o – Compete ao Departamento de Águas e Energia – DAEE – no âmbito do Sistema Integrado de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos – SIGRH, exercer as atribuições que lhe forem conferidas por lei, especialmente:

I – autorizar a implantação de empreendimentos que demandem o uso de recursos hídricos, em conformidade com o 
disposto no artigo 9o desta lei, sem prejuízo da licença ambiental;

II – cadastrar os usuários e outorgar o direito de uso dos recursos hídricos, na conformidade com o sisposto no artigo 
10 e aplicar as sanções previstas nos artigos 11 e 12 desta lei;

III – efetuar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, nas condições estabelecidas no Inciso I, do artigo 13 desta lei ...

3. Comentários:

Artigo 1o – A Política Estadual de Recursos Hídricos desenvolver-se-á de acordo com os critérios e princípios adotados por 
esta lei.

OBS: Esta lei foi alterada pelo Projeto de Lei No 675 de 11/12/2000. Regulamentada parcialmente pelo Decreto No 41.258, 
de 31/10/1996.

OBS: Alterada pela Lei No 10,843, de 05/07/2001.

Aspecto: consumo de água, descarte de efluentes em corpos d’água e outorga.

4. Evidências do cumprimento:

Outorga do DAEE. Válida até: xx/xx/xxxx

Elaborador: Aprovador:

Técnico de Segurança e Meio Ambiente Chefe do Núcleo de Qualidade e Meio Ambiente

Tabela 9.2: Monitoramento e avaliação dos requisitos legais



Resumo
Os registros para o monitoramento e avaliação dos requisitos legais são efe-

tuados para identificar e documentar quais são os requisitos aplicáveis à 

organização. Um responsável deve tomar uma ação para que ocorra o regis-

tro e atendimento ao requisito legal, executando ou implementando o que 

foi planejado. Periodicamente deve ser observada a validade do documento 

para avaliar a necessidade de atualização/ renovação de licenças obtidas.

Atividades de aprendizagem
1. Verifique junto ao Órgão de Controle Ambiental de seu Estado quais são 

os requisitos que devem ser atendidos para o uso de água subterrânea.

Anotações
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Aula 10 - Objetivos, metas e    
 programas ambientais

Será apresentada nesta aula a evolução das práticas de gerenciamento 

ambiental a partir da década de 70. Serão destacadas as principais 

preocupações,  a categoria dos profissionais e fatos de cunho ambiental 

que se destacaram  que ficaram evidentes em cada período.

Nesta aula será apresentado em que fase da implantação do SGA a organi-

zação terá condições de propor seus objetivos ambientais e como vinculá-los 

as metas ambientais.

A ISO 14001 estabelece que: “objetivos e metas ambientais devem ser esta-

belecidos, implementados, documentados e mantidos por uma organização, 

em funções e níveis relevantes de responsabilidades, definidos no SGA”. São 

requisitos do SGA, cujo alicerce está na Política Ambiental da organização 

(Figura 10.1).

Figura 10.1: Objetivos e metas ambientais.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Somente após ter conhecimento de seus aspectos e impactos ambientais sig-

nificativos, da necessidade do atendimento aos requisitos legais e outros re-

quisitos, e do cumprimento da política ambiental estabelecida, a organização 

tem condições de propor seus objetivos ambientais, tendo em vista as opções 

tecnológicas e os recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

Para atender os objetivos definidos no âmbito do SGA da organização são, 

sempre que possível, determinados ou estimados de modo quantitativo as 

metas ambientais.



A partir do atendimento às metas estabelecidas a organização demonstra 

que o SGA está funcionando. As metas devem ter a capacidade de indicar 

claramente se os objetivos foram ou não alcançados, podendo-se concluir 

sobre a melhoria ou não do desempenho ambiental da organização.

As metas foram atingidas? 

Está ocorrendo a melhoria contínua do SGA.

10.1 Como estabelecer objetivos e metas  
 ambientais
Para atender os objetivos, as metas ambientais podem ser de curto, médio e 

longo. Os objetivos e metas ambientais devem:

1. ser estabelecidos necessariamente em associação com os aspectos e im-

pactos ambientais significativos, os requisitos legais e outros requisitos 

que a organização decidiu atender;

2. ser estabelecidos para atender as necessidades específicas das partes in-

teressadas;

3. ser específicos e mensuráveis, quando possível, e 

4. ser coerentes com a política ambiental, incluindo todos os comprometi-

mentos nela expressos.

É importante que a organização avalie as suas opções tecnológicas para o 

estabelecimento e atendimento dessas condicionantes, verificando os fato-

res operacionais e comerciais (FIESP, 2007).

10.2 Implantando programas ambientais 
A organização pode estabelecer, implementar e manter um ou mais progra-

mas ambientais para alcançar os objetivos e metas ambientais estabelecidos. 

Um programa ambiental deve incluir no mínimo (FIESP, 2007):

1. A atribuição de responsabilidades para atingir os objetivos e metas em 

cada função e nível pertinente da organização.

2. Os meios, envolvendo aplicação de técnicas e operações, e os prazos 

envolvidos no alcance dos objetivos e metas ambientais.

Quando apropriado e exequível um programa ambiental pode incluir (FIESP, 2007):
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No caso de atividades, produtos ou serviços atuais ou futuros da organização:

1. Considerações relativas às fases de planejamento, projeto, produção, co-

mercialização, final de vida dos produtos e, quando for o caso, a desati-

vação das operações.

No caso de produtos: 

2. Podem ser abordados projetos, materiais, processos produtivos, uso e 

disposição final.

No caso de instalações ou de processos significativos:

3. Podem ser abordados o planejamento, projeto, construção, comissio-

namento, operação e, na ocasião apropriada, determinada pela orga-

nização, o descomissionamento ou a desativação das instalações ou de 

processos.

Exemplos 
A Tabela 10.1 apresenta um exemplo genérico de estabelecimento de obje-

tivos e metas ambientais.

Fonte: FIESP, adaptado (2007).

OBJETIVOS METAS

Diminuição do consumo de água
Redução de 50% do volume e do custo da cota mínima estabelecida pelo 

Departamento de Água e Esgoto (DAE).

Recomposição da vegetação
Manejo do solo e vegetação, incluindo plantio de mudas de espécies 

nativas em pelo menos uma área da empresa

Divulgação da política de proteção do 

meio ambiente junto à comunidade.
Divulgação na comunidade e, no mínimo, em cinco escolas.

Promover ações de incentivo em rela-

ção ao sistema de gestão ambiental

Fomentar maior participação, incentivando no sentido de que todos os de-

partamentos tomem medidas responsáveis com relação ao meio ambiente.

Promover a educação ambiental junto 

à comunidade.

Distribuição de 1001 mudas de árvores para colaboradores, clientes e/ou 

comunidade no decorrer do ano.

Tabela 10.1: Objetivos e metas.

O exemplo apresentado no quadro 10.2 define sete ações, com os respec-

tivos setores responsáveis, buscando o atendimento aos requisitos do SGA. 

O objetivo de redução do consumo de água foi estabelecido após verificar o 

impacto ambiental ocasionado pelo consumo, e atendimento aos requisitos 

legais. Foi estabelecido uma meta de redução em 25% o consumo de água 

no prazo de 5 anos. 



Monitoram-se: 

1. o estado das ações, se estão em andamento; 

2. a eficácia das ações, com anotação das evidências; 

3. e novas necessidades são identificadas (objetivos e metas ligados a ações de 

médio e longo prazos podem ter novas necessidades ao longo do tempo).

Fonte: FIESP, adaptado (2007).

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL
Data: xx/xx/xxxx

Revisão: xx

Aspecto e 

Impacto 

Ambiental/ 

Requisito Legal

Item
Ação
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controle do impacto)
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Conscientização dos funcionários 

com relação a importância de 

reduzir o consumo de água. 

Recursos humanos 

(RH)
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Em andamento

Realizadas campanhas de conscientização 

da importância de racionalização do uso 

da água, comprovadas em registros deti-

dos no Departamento de RH. Funcionários 

recém contratados serão treinados.
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2

Criação de comissões internas em 

cada área da fábrica, para que 

as práticas  de gestão ambiental 

sejam valorizadas.

Gestão de 

Meio Ambiente
OK

Eficaz. Foram criadas as comissões, cujas 

reuniões são planejadas e estão registra-

das em atas, mantidas como registros.

3

Acompanhamento constante do 

índice de consumo de água, em 

cada etapa da produção. 

Gestão de Meio 

Ambiente
OK

Eficaz. Evidenciada por meio dos indicado-

res de monitoramento documentados e 

registrados.

4
Uso de equipamentos que evitem 

vazamentos.
Produção OK

Eficaz. Evidenciados a compra e o uso dos 

equipamentos, por meio de documentação 

de compra e observação direta. Implantado 

programa de manutenção preventiva.

5

Realização de tratamento de 

efluentes de toda água descartada, 

em todas as etapas de produção. 

Produção OK
Eficaz. A empresa possui 7 estações de 

tratamento de efluentes.

6

Reciclagem da água de 

aquecimento do processo, 

para utilização no processo de 

resfriamento.

Produção OK
Eficaz. Evidenciada a reciclagem da água, 

por observação direta.

7

Reaproveitamento de toda a água 

proveniente da produção para 

lavar tanques e limpar áreas das 

unidades.

Produção OK
Eficaz. Evidenciada a reutilização da água, 

por observação direta. 

Tabela 10.2: Programa de gerenciamento ambiental para atendimento aos requisitos do SGA
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10.3 Objetivos e metas e ambientais - aten 
 dimento à iso 14001
O planejamento dos objetivos devem estar estabelecidos em funções e níveis 

relevantes de responsabilidades, devendo incluir os compromissos necessá-

rios para atender os requisitos do  produto ou do SGA, mensurável e  coe-

rente com  a Política da Ambiental.

As figuras 10.2 a 10.4 ilustram a necessidade de cumprimento dos requisitos 

da ISO 14001, relativos aos objetivos e metas ambientais da organização.

Figura 10.2: Objetivos e metas da organização: planejamento e pro  
       gramas ambientais- SGA de acordo com a ISO 14001.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 10.3: Objetivos e metas da organização: direção, realização do produto,  
           melhoria contínua e eficácia - SGA de acordo com a ISO 14001.
Fonte: Elaborado pelo autor

Aula 10 - Objetivos, metas e programas ambientais



Figura 10.4: Objetivos e metas da organização: controle  
       operacional e procedimentos documentados -  
       SGA de acordo com a ISO 14001.
Fonte: Elaborado pelo autor

Resumo
Conhecendo os aspectos e impactos ambientais significativos, os requisitos 

legais e outros requisitos aplicáveis e estabelecida a política ambiental, a 

organização tem condições de propor seus objetivos ambientais. Para al-

cançar os objetivos e metas ambientais estabelecidos a organização pode 

estabelecer, implementar e manter um ou mais programas ambientais. Um 

programa de gerenciamento ambiental e implantando avaliando analisando 

o Aspecto e Impacto Ambiental/ Requisito Legal, qual ação deve ser tomada 

para eliminação ou controle do impacto, indicar o responsável para a toma-

da da ação, qual a meta e em que prazo se pretende cumprir. Periodicamen-

te deve ser verificado o Status da ação e analisado a eficácia da ação e se há 

necessidade de novas ações. São requisitos pertinentes para o atendimento 

aos objetivos e metas ambientais da ISO 14001: 4.3.3 , 4.4.6, 4.5.1 e 4.6. 

Atividades de aprendizagem
Elabore um quadro de planejamento para o Programa de Gerenciamento 

Ambiental que trata do aspecto e impacto ambiental – geração de resíduo 

perigoso.
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Aulas 11 - Planejamento do SGA 

Segundo a ISO 14001, as etapas desenvolvidas e apresentadas até o 

momento fazem parte da fase de planejamento do SGA , observe nessa 

aula a Politica Ambiental, Aspectos e impactos ambientais, Requisitos 

legais, Objetivos e metas ambientais.

11.1 Política ambiental
A decisão, por parte da alta administração da organização, em elaborar uma 

Política Ambiental, comprometer-se em cumpri-la é o ponto de partida para 

implementar um SGA de acordo com a ISO 14001:2004.

A Política Ambiental deve ser redigida considerando propósitos e compro-

metimentos ambientais. Nela são expressos os comprometimentos da orga-

nização e de sua alta administração com a prevenção da poluição, a melho-

ria contínua do desempenho ambiental, o atendimento a requisitos legais 

ambientais e outros, como também aos requisitos da norma. Deve ser perio-

dicamente analisada para verificar a sua adequação. 

A figura 11.1 ilustra as ações referente a política ambiental de uma organi-

zação que aplica o SGA de acordo com a ISO 14001.



POLÍTICA 
AMBIENTAL

ALTA DIREÇÃO assegura que 
a política é apropriada ao 

propósito da organização, à 
natureza, escala e impactos 

ambientais de suas 
atividades, produtos e 

serviços 
(4.2 da ISO 14001).

ALTA DIREÇÃO assegura que a 
política não revela um 

comprometimento além ou 
aquém do que a organização 

pode assumir 
(4.2 da ISO 14001).

ALTA DIREÇÃO assegura que a 
política  é aplicável à área 
definida no escopo do SGA 

(4.2 da ISO 14001).

ALICERCE PARA O SGA 
estabelecimento e análise 

crítica dos objetivos e 
metas ambientais do SGA 

da organização 
(4.3.3 da ISO 14001).

ALTA DIREÇÃO 
deve assegurar que a política 

é documentada, 
implementada, mantida e 
entendida por todos que 

trabalhem na organização ou 
que atuem em seu nome (4.2 

da ISO 14001).

ALTA DIREÇÃO 
deve assegurar que a política 
fica disponível para o público 

(4.2 da ISO 14001)

ALTA DIREÇÃO 
deve assegurar que a política 
é analisada criticamente para 

a manutenção de sua 
adequação 

(4.6 da ISO 14001). COMPROMETIMENTO 
EXPLÍCITO 

com o atendimento aos 
requisitos, a melhoria 

contínua da eficácia do 
Sistema de Gestão e a 
prevenção de poluição 

(4.2 da ISO 14001).

COMPROMETIMENTO 
EXPLÍCITO 

com o atendimento aos 
requisitos legais 

aplicáveis e outros 
requisitos subscritos pela 

organização que se 
relacionem a seus 

aspectos ambientais 
(4.2 da ISO 14001).

A organização deve 
estabelecer, 

implementar e manter 
PROCEDIMENTO(S) para 

fazer com que as 
pessoas que trabalhem 

para ela ou em seu 
nome estejam 
conscientes da 

importância de se estar 
em conformidade com a 
política ambiental e com 

os requisitos do SGA 
(4.4.2a da ISO 14001).

CONTROLE OPERACIONAL -
identifica e planeja aquelas 

operações que estejam 
associadas aos aspectos 

ambientais significativos 
identificados de acordo 

com sua política 
(4.4.6 da ISO 14001).

CONTROLE OPERACIONAL -
estabelece, implementa e 

mantém PROCEDIMENTO(S) 
DOCUMENTADO(S) para 

controlar situações onde sua 
ausência possa acarretar 
desvios em relação à sua 

política (requisito 4.4.6 da 
ISO 14001).

MELHORIA CONTINUA 
da eficácia do SGA através 

da identificação da 
melhoria especificada em 

sua política ambiental 
(4.6 da ISO 14001).

Figura 11.1: Política ambiental - SGA de acordo com a ISO 14001.
Fonte: autor

11.2 Aspectos e impactos ambientais
A organização necessita identificar e documentar os aspectos e impactos 

ambientais da organização, e, dentre esses, os aspectos e impactos ambien-

tais significativos e ainda identificar e documentar todos os requisitos legais 

e outros requisitos ambientais aplicáveis à organização.

A figura 11.2 ilustra as ações referentes a aspectos e impactos ambientais de 

uma organização que aplica o SGA de acordo com a ISO 14001.
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Figura 11.3: Requisitos legais - SGA de acordo com a ISO 14001.
Fonte: autor

Figura 11.2: Aspectos e impactos ambientais - SGA de acordo com a ISO 14001.
Fonte: autor

ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTAIS

POLÍTICA inclui o 
comprometimento em 
atender aos requisitos 

que se relacionem a 
seus aspectos 

ambientais
(requisito 4.2).

São considerados os 
desenvolvimentosNOVOS 

OU PLANEJADOS, as 
atividades, produtos e 

serviços NOVOS OU 
MODIFICADOS para 

identificar os aspectos 
ambientais de atividades, 

produtos e serviço? 
(requisito 4.3.1 a)

PROCEDIMENTO(S) são 
estabelecidos, implementdos e 
mantidos para determinar os 

aspectos que tenham ou possam 
ter impactos significativos sobre o 

meio ambiente 
(requisito 4.3.1 b) .

PROCEDIMENTO(S) são estabelecidos, 
implementados e mantidos, dentro do 

escopo definido do SGA, para identificar os 
aspectos ambientais das atividades, 

produtos e serviços, que a organização 
possa controlar e aqueles que ela possa 

influenciar
(requisito 4.3.1 a).

11.3 Requisitos legais
A organização necessita identificar e documentar todos os requisitos legais e 

outros requisitos ambientais aplicáveis à organização. Os requisitos legais são 

associados aos aspectos ambientais da organização e serão sempre conside-

rados “significativos” na avaliação de significância de impactos ambientais.

A figura 11.3 ilustra as ações referentes a requisitos legais de uma organiza-

ção que aplica o SGA de acordo com a ISO 14001.

REQUISITOS LEGAIS
ISO 14001

Quando requerido, os 
requisitos legais 

devem estar 
determinados no(s) 

PROCEDIMENTOS(S)
dos critérios 
operacionais 

(requisito 4.4.6). PROCEDIMENTO(S)
devem ser mantidos 
para identificar e ter 
acesso aos requisitos 
legais aplicáveis e a 

outros requisitos 
subscritos

(requisito 4.3.2).

Resultado das 
avaliações do 

atendimento aos 
requisitos legais 

aplicáveis e outros 
deve fazer parte da 
ANÁLISE CRÍTICA 

PELA DIREÇÃO 
(requisito 4.6).

Deve estar refletido na 
POLÍTICA AMBIENTAL 

da organização
(requisito 4.2 ).

PROCEDIMENTO(S) 
devem ser 

estabelecidos, 
implementados e 

mantidos para avaliar 
periodicamente o 
atendimento aos 
requisitos legais 

aplicáveis 
(requisito 4.5.2).



11.4 Objetivos e metas ambientais
São necessárias a determinação e documentação de objetivos e metas am-

bientais com relação aos aspectos e impactos ambientais significativos. Uma 

ação deve ser tomada para eliminação ou controle do impacto. Deve-se no-

mear o responsável para a tomada da ação e identificar qual a meta e em 

que prazo se pretende cumprir. Periodicamente deve ser verificado o Status 

da ação e analisado a eficácia da ação e se haverá necessidade de novas 

ações. A figura 11.4 ilustra as ações referentes a objetivos e metas de uma 

organização que aplica o SGA de acordo com a ISO 14001.

OBJETIVOS E METAS 
AMBIENTAIS

DIREÇÃO deve analisar criticamente os 
objetivos e metas ambientais 

(4.6 da ISO 14001). 

DIREÇÃO avalia as oportunidades para 
melhoria e necessidade de mudanças 

no SGA 
(4.6 da ISO 14001). PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DO 

PRODUTO -
deve ser determinado, quando 

apropriado, objetivos e requisitos para 
o produto 

(4.4.6 da ISO 14001). 

A ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO -
deve incluir quaisquer decisões e 
ações relacionadas a possíveis 
mudanças nos objetivos estabelecidos 
(4.6 da ISO 14001). MELHORIA CONTÍNUA e EFICÁCIA DO 

SGA também são  identificados pela 
busca do cumprimento das metas e 

objetivos (4.6 da ISO 14001). 

CONTROLE OPERACIONAL –
deve identificar e planejar as 

operações que estejam associadas aos 
aspectos ambientais significativos 
identificados de acordo com a sua 

política, objetivos e metas ambientais 
(4.4.6 da ISO 14001).

CONTROLE OPERACIONAL deve 
assegurar que as ações sejam 

realizadas sob condições específicas 
por meio de estabelecimento, 

implementação e manutenção de 
PROCEDIMENTO(S) 
DOCUMENTADO(S)

(4.4.6 da ISO 14001).

PROCEDIMENTO(S) 
DOCUMENTADO(S) para controlar 
situações onde sua ausência possa 
acarretar desvios em relação à sua 

política e aos objetivos e metas 
ambientais

(4.4.6 da ISO 14001).

PROCEDIMENTO(S) 
DOCUMENTADO(S) devem incluir a 
documentação de informações para 

monitorar o desempenho, os 
controles operacionais pertinentes e a 

conformidade com os objetivos e 
metas ambientais 

(4.5.1 da ISO 14001).

Figura 11.4: Objetivos e metas ambientais - SGA de acordo com a ISO 14001.
Fonte: autor

Resumo
As etapas que fazem parte da fase de planejamento do SGA são: elaboração 

de uma política ambiental, identificação e documentação dos aspectos e 

impactos ambientais, dos requisitos legais e outros requisitos ambientais e 

determinação e documentação de objetivos e metas ambientais com relação 

aos aspectos e impactos ambientais significativos.
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Figura 11.4: Objetivos e metas ambientais - SGA de acordo com a ISO 14001.
Fonte: autor

Atividades de aprendizagem
1. Dentre as etapas de planejamento a serem desenvolvidas, determine qual 

seria uma sequência lógica para desenvolver estas atividades.

Anotações
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Aula 12 - RD, Recursos Humanos    
 e  Atribuição de      
 Responsabilidades,     
 Autoridades e Funções

A fase de execução, que é a implementação e operação do SGA - Fase “D”, 

segundo a ISO 14001 ocorre após as ações de planejamento e envolve várias 

etapas. Nesta aula, serão apresentados os requisitos que a organização deve 

atender para indicar um representante da Alta Administração/Direção, o 

comprometimento da alta administração na alocação de recursos humanos 

para a implementação de programas ambientais e demais requisitos para 

a atribuição de responsabilidades, autoridades e funções dos recursos 

humanos que trabalham no SGA da organização.

12.1 Indicação de representante da alta ad- 
 ministração
Denominado usualmente de “R.A.” ou “R.D.” é indicado pela alta adminis-

tração para assegurar o estabelecimento, a implementação e a manuten-

ção do SGA, para relatar sobre o desempenho ambiental alcançado e fazer 

recomendações de melhoria. A atribuição de sua função, responsabilidade 

e autoridade para o exercício da função deverá ser documentada e comu-

nicada internamente e às partes interessadas, entrando de preferência no 

organograma da organização (FIESP, 2007).

Exemplo

Designação do representante da alta administração. 

 “O Gerente de Meio Ambiente está designado, pelo Diretor Superinten-

dente, como Representante da Administração, para assuntos relativos ao 

SGA.

Independentemente de suas outras responsabilidades, o Representante 

da Administração tem definida a responsabilidade e autoridade para:

•	 Assegurar que os processos do SGA estejam estabelecidos, imple-

mentados e mantidos de acordo com os requisitos das Normas NBR 

ISO 14001:2004;

•	 Relatar o desempenho do SGA e as oportunidades de melhoria à 

Alta Direção, para Análise Crítica; e 



•	 Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos das 

partes interessadas em toda a organização.”

Fonte: SINPROQUIM apud FIESP, adaptado (2007)

A figura 12.1 ilustra as ações referentes a representante da direção de uma 

organização que aplica o SGA de acordo com a ISO 14001, pois de acordo 

com esta norma a organização deve definir um membro da sua adminis-

tração (com função evidenciada) com autoridade e responsabilidade para 

assegurar que os processos necessários para o SGA sejam estabelecidos, im-

plementados e mantidos.

Figura 12.1: Representante da administração - SGA de acordo com a ISO 14001.
Fonte: Autor

12.2 Alocação de recursos humanos - pro- 
 gramas ambientais
Para implementar os programas ambientais, que é a essência do SGA deve 

haver um comprometimento da alta administração para a alocação de recur-

sos humanos, formação ou aquisição de profissionais com habilidades espe-

cializadas ou, ainda, se for o caso, a contratação de serviços especializados. 

Este comprometimento deverá estar expresso, documentado e comunicado, 

internamente e às partes interessadas.

Exemplo 

Provisão de recursos - Recursos humanos

“Estão identificadas e documentadas as responsabilidades e competên-

cias necessárias para todas as funções envolvidas nos processos do SGA, 

por meio das descrições de cargo e matrizes de habilidades técnicas e 

competências gerenciais. Baseado no modelo de Gestão por Competên-

cias estão estruturadas práticas para o levantamento das necessidades e 

para o desenvolvimento dos colaboradores em duas vertentes:
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Aula 12 - RD, Recursos Humanos e Atribuição de Responsabilidades,  
 Autoridades e Funções

•	 Competências Gerenciais: permite a avaliação e o desenvolvimento 

de aspectos de liderança dos colaboradores que exercem funções geren-

ciais. Por meio da definição dessas competências, alinhadas com a Iden-

tidade Organizacional, estão estabelecidas práticas para mapeamento, 

feedback (obtenção de retorno) e desenvolvimento dos líderes;

•	 Habilidades Técnicas: a partir das atividades estabelecidas nas des-
crições de cargo, foram levantados os conhecimentos essenciais ao 
desempenho dos colaboradores.

Com base nessas vertentes, estão estruturadas as práticas para a avalia-
ção, feedback e estabelecidos os planos de desenvolvimento individual e 
corporativo dos colaboradores.

Este processo está alinhado ao Planejamento Estratégico, do qual provêm 
demandas para capacitação dos colaboradores como pré-requisito para se 
atingir os objetivos estratégicos estabelecidos.

Além disso, colaboradores são admitidos e desenvolvidos levando-se em 
consideração a adequação do seu perfil comportamental à identidade da 
empresa e as suas habilidades técnicas, com base no seu nível educacional, 
técnico, experiência e habilidades adquiridas ao longo da sua carreira.

Buscando assegurar que os objetivos de desenvolvimento sejam atendidos, utili-
zam-se sistemáticas para avaliação da eficácia das práticas desenvolvidas.”

Fonte: SINPROQUIM apud FIESP, adaptado (2007)

Figura 12.2: Alocação de recursos humanos - SGA de acordo com a ISO 14001.
Fonte: Elaborado pelo autor

A análise crítica pela direção deve incluir quaisquer decisões ou ações rela-

cionadas a possíveis mudanças referentes aos recursos disponibilizados. De 

acordo com a ISO 14001, na gestão de recursos a organização deve determi-

nar e prover os recursos relativos a pessoal e equipamentos necessários para 

implementar, manter o sistema de gestão e aumentar a satisfação das partes 

interessadas mediante o atendimento aos seus requisitos (Figura 12.2). 



12.3 Atribuição de responsabilidades, au- 
 toridades e funções
As atribuições de responsabilidades, autoridades e funções, para implemen-

tação e manutenção do SGA devem ser claramente definidas dentro do or-

ganograma da organização e estarem documentadas e comunicadas.

Exemplo

A Tabela 12.1 apresenta um exemplo da organização de um setor químico 

referente ao registro de atribuição de funções, responsabilidades e autoridades: 

Fonte: SINPROQUIM apud FIESP (2007).

CARGO/DEDICAÇÃO À
ÁREA AMBIENTAL

ATIVIDADE FREQUÊNCIA

GESTOR DA QUALIDADE
(70% do tempo alocado na área 

ambiental)

Acompanhar a legislação 1 vez p/mês

Levantamento e acompanhamento 
de impactos ambientais

1 vez p/ mês

Acompanhamento das licenças 
ambientais

2 vezes p/ano para aterro

1 vez p/ano para curtume

Monitoramento das fichas de 
segurança e emergência

1 vez p/ semana

Implantação e manutenção da 
implementação da ISO 14001

Manutenção 1 vez por dia (implanta-
ção ocorre só uma vez)

Controle ambiental da estação de 
tratamento de efluentes

Diário

ENGENHEIRO QUÍMICO
(60% do tempo alocado em con-

trole ambiental e 40% em projetos 
ambientais)

Controle ambiental do aterro de 
resíduos industriais

Semanal

Representação em fórum: Comitê de 
bacia hidrográfica

Mensal

Informações do entorno Bimestral

Projetos ambientais 2 projetos a cada 3 meses

GERENTE DE MANUTENÇÃO
(20% do tempo alocado na área 

ambiental)

Desenvolvimento de projetos 4 projetos a cada 3 meses

Execução e acompanhamento dos 
projetos

4 projetos a cada 3 meses

GERENTE DE SUPRIMENTOS
(5% do alocado na área ambiental)

Contato com clientes para venda 
de sucatas

1 venda p/mês, por tipo de sucata

Tabela 12.1: Atribuição de responsabilidades e funções

O requisito 4.4.1 da ISO 14001 determina que a alta direção assegure que as 

responsabilidades e autoridades sejam definidas e comunicadas na organi-

zação. Sendo assim, a organização deve estabelecer, implementar e manter 

procedimento(s) para fazer com que as pessoas que trabalhem para ela ou 

em seu nome estejam conscientes de suas funções e responsabilidades em 

atingir a conformidade com os requisitos do sistema da gestão ambiental 
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Figura 12.3: Atribuição de responsabilidades, autoridades e funções - 
SGA de acordo com a ISO 14001.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Resumo
A organização deve definir um membro da sua administração como repre-

sentante da direção, com autoridade e responsabilidade para assegurar que 

os processos necessários para o SGA sejam estabelecidos, implementados e 

mantidos. Quaisquer decisões ou ações relacionadas a possíveis mudanças 

referentes aos recursos disponibilizados devem ser incluídas na análise crítica 

pela direção, que deve determinar e prover os recursos para implementar 

e manter o SGA. A alta direção deve assegurar que as responsabilidades e 

autoridades sejam definidas e comunicadas na organização.

Atividades de aprendizagem
1. Cite duas características principais que deve ter um representante da alta ad-

ministração de uma organização, conforme estabelece a ISO 14001:2004.

Aula 12 - RD, Recursos Humanos e Atribuição de Responsabilidades,  
 Autoridades e Funções

(requisito 4.4.2 c da ISO 14001). No planejamento e desenvolvimento de 

projetos as responsabilidades e autoridades devem estar determinadas (re-

quisito 4.4.6 da ISO 14001) (Figura 12.3).
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Aula 13 - Recursos financeiros,     
 treinamento e conscientização

Será verificado nesta aula que a organização deve disponibilizar recursos 

financeiros para a implementação dos requisitos da norma ISO 14001 

e que também faz parte da implementação e operação do SGA o 

treinamento e conscientização da equipe de trabalho.

13.1 Recursos financeiros
Para atender aos requisitos da norma ISO 14001 e execução dos programas 

ambientais a organização deve criar ou disponibilizar infraestrutura, adquirir 

tecnologia e disponibilizar.

Exemplo

Criação e disponibilização de recursos 

“Durante o ciclo anual de planejamento estratégico, avaliam-se os cenários 

internos (pontos fortes e fracos) e externos (ameaças e oportunidades) e, ao 

final, estabelecem-se os objetivos estratégicos para o ano seguinte que, para 

se viabilizarem, demandarão investimentos em instalações e em capacitação 

dos colaboradores.

Os investimentos nas instalações serão contemplados no processo de previ-

são orçamentária e a capacitação das pessoas se fará por meio do Levanta-

mento Anual de Treinamento que, posteriormente, também se incorpora ao 

orçamento do próximo ano.

Desta forma, os requisitos de todas as partes interessadas são avaliados 

visando-se estabelecer os recursos humanos, financeiros, tecnológicos, am-

biente de trabalho e infraestrutura necessários à melhoria contínua do siste-

ma integrado e à busca dos objetivos e metas, estabelecidos para o período.

Ao longo do ano, procede-se ao acompanhamento da previsão orçamen-

tária, permitindo uma comparação entre as iniciativas previstas e realizadas, 

realizando-se os ajustes necessários. Nas análises críticas realizadas nas reu-

niões do Comitê Executivo também podem ser definidos recursos original-

mente não previstos, para atender algum objetivo e meta do SGA”.
Documentos de referência (PRO-processo-procedimento): 
PRO 000.007 – Planejamento Estratégico 
PRO 000.130 - Plano Orçamentário

Fonte: SINPROQUIM apud FIESP, adaptado (2007)



A análise crítica pela direção deve incluir qualquer decisão ou ação a possí-

veis mudanças relacionada a recursos.  Deve ser prevista pela organização a 

provisão e gestão de recursos para a aquisição de equipamentos necessários 

para implementar e manter o SGA e com isto aumentar a satisfação das par-

tes interessadas mediante o atendimento aos seus requisitos. Ao planejar a 

realização do produto, a organização deve determinar, quando apropriado, 

a necessidade de estabelecer processos e documentos e prover recursos es-

pecíficos para o produto (Figura 13.1)

Figura 13.1: Recursos financeiros - SGA de acordo com a ISO 14001.
Fonte: Elaborado pelo autor

13.2 Treinamento e conscientização
A organização deve assegurar que qualquer pessoa que, para ela ou em 

seu nome, realize tarefas que tenham o potencial de causar impacto(s) 

ambiental(is) significativo(s) identificados na organização, seja competente 

com base em formação apropriada, treinamento ou experiência. 

Associadas com seus aspectos ambientais e seu SGA a organização deve 

identificar as necessidades e prover treinamento ou tomar alguma ação para 

atender a essas necessidades de treinamento.

A organização estabelece , implementa e mantém procedimento(s) para fa-

zer com que as pessoas que trabalhem para ela ou em seu nome estejam: 

1. conscientes da importância de se estar em conformidade com a política 

ambiental e com os requisitos do SGA. 

2. conscientes dos aspectos ambientais significativos e respectivos impactos 

reais ou potenciais associados com seu trabalho e dos benefícios ambien-

tais proveniente da melhoria do desempenho pessoal. 

3. conscientes de suas funções e responsabilidades em atingir a conformi-

dade com os requisitos do sistema da gestão ambiental 
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4. conscientes das potenciais consequências da inobservância de 

procedimento(s) especificado(s) no SGA. 

Para todas as ações executadas para satisfazer as necessidades de compe-

tência, a organização deve avaliar a eficácia. Pelo registro do nome, cargo 

ou função, deve estar evidenciada a conscientização quanto à importância 

de suas atividades através da determinação de competência, treinamento e 

conscientização. Os registros de educação/ treinamento/ habilidade/ experi-

ência devem estar mantidos (Figura 13.2).

Figura 13.2: Treinamento e conscientização - eficácia, registros e compro-
missos da organização - SGA de acordo com a ISO 14001.
Fonte: Elaborado pelo autor 

Resumo
Possíveis mudanças relacionadas a recursos devem ser analisadas criticamen-

te pela direção. Provisão e gestão de recursos devem ser estabelecidos para 

que ocorra a aquisição de equipamentos e também ao planejar a realização 

do produto. A organização deve identificar as necessidades e prover treina-

mento ou tomar alguma ação para atender a essas necessidades de treina-

mento associadas com seus aspectos ambientais e seu SGA. Deve também 

manter registros da eficácia alcançada.

Atividades de aprendizagem
1. De que forma uma organização determina se um treinamento foi eficaz?
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Aula 14 - Procedimentos para    
 treinamento, aspectos e   
 impactos ambientais e   
 situações de emergência

Nesta aula serão apresentados exemplos de procedimentos que 

auxiliarão na implantação de treinamento e conscientização no âmbito 

do SGA, procedimentos  relativos às operações associadas aos aspectos 

e impactos ambientais significativos e procedimentos para identificar, 

prever e responder a reais e potenciais situações de emergência.

14.1 Procedimentos para treinamento e  
 conscientização 
Através da definição, implementação e documentação de procedimentos 

qualquer pessoa que trabalhe na organização, para ela ou em seu nome, e 

que realize tarefas devem ter consciência do por que e de que (FIESP, 2007):

a) é importante estar em conformidade com a política ambiental e com os 
requisitos do SGA da organização.

b) a melhoria do desempenho pessoal traz benefícios ambientais e cada 
função está potencialmente associada a aspectos ambientais significati-
vos e seus respectivos impactos.

c) suas funções e responsabilidades, atribuídas pela administração, impli-
cam ficar em conformidade com os requisitos do SGA;

d) a não observância de procedimentos especificados para sua função, no 
âmbito do SGA, pode trazer consequências.

Exemplo

Provimento de procedimentos de treinamento e conscientização. 
“De maneira a complementar as necessidades de capacitação técnica 

e gerencial identificadas, são conduzidos programas rotineiros sobre os 

conceitos e práticas relativas a meio ambiente (ISO 14001). Incluem-se 

nesse tópico os temas relativos à política, aspectos (ambientais, definidos 

de acordo com a ISO 14001), responsabilidades individuais para atendi-

mento aos requisitos do SGA e potenciais consequências da inobservân-

cia dos procedimentos especificados.”
Documentos de referência (PRO-processo-procedimento) 
PRO 000.002 – Treinamento e Desenvolvimento dos Colaboradores 
PRO 000.008 – Integração
PRO 000.015 – Sistema de Desenvolvimento de Competências Gerenciais

Fonte: SINPROQUIM apud FIESP, adaptado (2007)



A organização estabelece, implementa e mantém procedimento(s) para fa-

zer com que as pessoas que trabalhem para ela ou em seu nome tenham 

consciência dos requisitos estabelecidos pela ISO 14001  (Figura 14.1).

Figura 14.1: Treinamento e conscientização - procedimentos - SGA de acordo  
       com a ISO 14001.
Fonte: Elaborado pelo autor

14.2 Procedimentos das operações asso- 
 ciadas aos aspectos e impactos am- 
 bientais significativos
Para diminuir a possibilidade de ocorrência de desvios em relação à políti-

ca, aos objetivos e às metas ambientais, é necessário a identificação, pla-

nejamento e definição de procedimentos documentados das operações da 

organização que estejam associadas aos aspectos e impactos ambientais 

significativos, de modo a implementar controle operacional como elemento 

do SGA. Esses procedimentos devem ser definidos também para produtos e 

serviços fornecidos à organização, comunicando a necessidade de cumpri-

mento dos requisitos de controle de certas operações, aos fornecedores e 

prestadores de serviços (FIESP, 2007).

Exemplo

A Tabela 14.1 apresenta um exemplo de planejamento operacional de 

meio ambiente, documentado, relativo ao aspecto ambiental significativo 

“geração de efluentes líquidos – esgoto oleoso” de organização do setor 

petroquímico.
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 ambientais e situações de emergência

Fazem parte deste planejamento: 

1. instalação de infraestrutura, 

2. treinamento de colaboradores, 

3. controle de fornecedores, 

4. controles operacionais, 

5. manutenção de equipamentos, 

6. monitoramento e registros. 

Os procedimentos documentados que fazem a interface destas atividades são: 

1. processos (PRO), 

2. instruções (INS), 

3. relatórios (RAO) e 

4. registros específicos (FOR).

Estes documentos visam controlar o aspecto ambiental, de modo a reduzir 

os impactos ambientais associados. 

“Toda a produção é realizada sob condições planejadas e controladas, vi-

sando à entrega do produto, conforme especificações estabelecidas. A ope-

ração das unidades produtivas está sob a responsabilidade dos Núcleos de 

Olefinas, Aromáticos, Resinas/PIB e Utilidades [ ]. Está assegurado que os 

processos que afetam diretamente o meio ambiente (de acordo com a ISO 

14001) estão sob condições controladas que incluem:

Fonte: FIESP, adaptado (2007).

Número: Data: Revisão: Pág/Pág total

POP/000.004 xx/xx/xxxx 4.0 x/xx

Título: PLANEJAMENTO OPERACIONAL DE MA

Aspecto/Perigo: Efluentes Líquidos – Esgoto Oleoso

Elementos Referências

Olefinas:

Procedimento operacional

INS-000.146 – Retirada de Operação e Recolocação do DC 201 em Condições Transientes

INS-000.147 - Retirada de Operação e Recolocação do DC 202 em Condições Transientes

INS-000148 - Retirada de Operação e Recolocação do DC 203 em Condições Transientes

INS-000156 – Regeneração dos DC 203 e 202
[...]

Controle de fornecedores
INS-000.014 – Homologação e Avaliação de Desempenho de Fornecedores

INS-000.013 – Critério para Compra (referem-se ao serviço de análise de efluentes)

Tabela 14.1: Exemplo de planejamento operacional de meio ambiente



•	 Processos, instruções e especificações de parâmetros de processo do-

cumentados, definindo as atividades necessárias para a produção, bem 

como os seus responsáveis.

•	 Utilização e manutenção de equipamentos e dispositivos de medição 

adequados mantidos conforme processos de manutenção.

•	 Controles de processo e produto de acordo com instruções e critérios de 

aceitação pré-estabelecidos.

•	 Identificação de produtos, áreas e instalações.

•	 Capacitação específica.

•	 Definição clara de responsabilidades.

•	 Registros, Padrões Visuais, Tabelas”.

14.3 Procedimentos documentados para  
 identificar, prever e responder a reais e  
 potenciais situações de emergência
Para identificar, prever e responder a reais e potenciais situações de emer-

gência e acidentes devem ser estabelecidos, implementados e mantidos pro-

cedimentos documentados, relacionados aos aspectos e impactos ambien-

tais significativos da organização. 

Ações de prevenção ou mitigação dos impactos ambientais adversos devem 

ser propostas. A organização deve periodicamente: 

1. analisar e rever procedimentos, 

2. realizar testes e simulações de acidentes e situações de emergência.

Exemplos

Características de procedimento documentado de atendimento a 
emergências. 
 “Está estabelecido um Plano de Emergência com o objetivo de respon-

der de maneira  eficaz a eventuais acidentes e situações de emergências 

ambientais. Esse plano detalha as estratégias da empresa em relação às 

emergências, definindo estruturas, responsáveis, critérios e procedimen-

tos a serem seguidos, ações a executar, registro e aprendizado, de forma 

a minimizar os efeitos negativos dessas situações. As causas geradoras 

das situações de emergência são investigadas e registradas, em busca de 

ações corretivas para melhoria do sistema de gerenciamento”.
Documentos de referência (PRO-processo-procedimento)
PRO 000.144 – Preparação e Atendimento a Emergência

Fonte: SINPROQUIM apud FIESP, adaptado (2007)
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A Tabela 14.2 apresenta uma parte de uma instrução para atuação em aci-

dente ambiental em lagoa de captação de água de organização do setor 

petroquímico.

Fonte: FIESP, adaptado (2007).

Tipo: Código / Revisão: Data Publicação: Pág/Pág.Total

INSTRUÇÃO INS - 000.419 / 1.0 xx/xx/xx x/xx

Título: 
ATUAÇÃO EM CONTAMINAÇÃO DA LAGOA COM 

HIDROCARBONETOS, PRODUTOS QUÍMICOS E EFLUENTES LÍQUIDOS

Elaborador: Nome Aprovador: Nome

Técnico em Segurança e Meio Ambiente II Chefe do Núcleo de Segurança Industrial

1. OBJETIVO

Sistematizar a sequencia de ações para comunicação e controle da situação de contaminação da lagoa com hidrocar-
bonetos, produtos químicos e efluentes líquidos.

2. REFERÊNCIAS

• PRO - 000.014 - Análise de Oportunidades

• INS – 000.067 – Seleção e uso de Proteção Respiratória

3. DESCRIÇÃO

3.1. Quando constatado qualquer tipo de contaminação da lagoa com hidrocarbonetos e/ou produtos químicos, esta 
deverá ser imediatamente comunicada ao Núcleo de Utilidades e ao Núcleo de Segurança Industrial, por meio de 
rádio transceptor ou ramal telefônico, prestando todas as informações disponíveis sobre esta ocorrência.

Responsável : Colaborador ou pessoa que identificou a contaminação da lagoa.

3.2 Após o recebimento da informação, identificar a fonte geradora da contaminação. Informar a todos os núcleos 
operacionais o ocorrido e solicitar averiguação.

Responsável : do Núcleo de Utilidades.

3.3. 
[...]

3.18. Iniciar o processo de Análise de Oportunidade.

Responsabilidade: Núcleo Operacional envolvido na contaminação. 

4. REGISTROS

FOR-000.015 – Movimentação de Resíduos Industriais.

5. CONTROLE DE REVISÕES:

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

1.0 xx/xx/xx
Emissão inicial. Esta instrução cancela e substitui os Proce-
dimentos P-510.600.015 e P-510.600.052.

6. ANEXOS

Não Aplicável.

7. EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Nomes

Tabela 14.2: Exemplo de instrução para atuação em acidente ambiental

Aula 14 - Procedimentos para treinamento, aspectos e impactos  
 ambientais e situações de emergência



Resumo
A definição, implementação e documentação de procedimentos para treina-

mento e conscientização visam que qualquer pessoa que trabalhe na organi-

zação, para ela ou em seu nome, e que realize tarefas tenha consciência das 

diversas atividades e requisitos que envolvem o SGA. São necessários procedi-

mentos documentados das operações da organização que estão associadas aos 

aspectos e impactos ambientais significativos, como também para identificar, 

prever e responder a reais e potenciais situações de emergência e acidentes.

Atividades de aprendizagem
1. Avaliando a situação de emergência apresentada no exemplo 2 - instru-

ção para atuação em acidente ambiental, determine quais demais ações 

poderiam fazer parte da descrição. 

Anotações
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Aula 15 - Procedimentos para    
 comunicação, requisitos de  
 documentos e controles

Nesta aula será visto de que forma a organização comunica seus aspectos 

ambientais, quais documentos devem ser elaborados para cumprir os 

requisitos do SGA (ISO 14001) e de que forma os documentos e registros 

podem ser controlados.

15.1 Procedimentos para comunicação in- 
 terna e às partes interessadas
A organização deve decidir se irá ou não comunicar ao público externo, isto 

é, ao público em geral, sobre os aspectos ambientais e o SGA. 

Esta determinação, implementação e documentação de procedimentos para 

a comunicação interna e às partes interessadas, sobre os aspectos ambien-

tais e o SGA da organização e a decisão se irá ou não comunicar ao público 

externo deve ser documentada.

Exemplo

A Tabela 15.1 apresenta um modelo de comunicação interna e externa 

de organização do setor petroquímico.

Tabela 15.1: Modelo de comunicação interna e externa

Comunicação interna

“Estão estruturados diversos canais de comunicação internos, gerenciados pela “Assessoria de Comunicação e Responsabili-
dade Social”, com o apoio do “Comitê de Comunicação”, que é constituído por representantes de diversas áreas, atendendo 
aos objetivos de:
• promover a disseminação de informações de interesse corporativo, tais como a identidade organizacional, a política da ges-
tão, os objetivos e as metas do SGA, as estratégias e planos da organização, os indicadores de desempenho e as conclusões 
da análise crítica;
• possibilitar o fluxo de informações em todos os níveis da organização apoiando os processos de análise e tomada de 
decisão, de realização das atividades e de melhoria dos seus processos internos, e
• disseminar os conceitos e práticas de gestão ambiental”.



Comunicação externa

I“Como forma de estreitar o relacionamento com as partes interessadas externas, estão estruturados diversos meios para 
o recebimento, documentação e resposta às manifestações, como canais telefônicos (xxx – Comunidade) e site na internet, 
atendendo aos objetivos de:
• atender as solicitações de informações sobre os produtos e serviços, aprimorar o relacionamento comercial e fornecer 
suporte técnico relativo às especificações e aplicações dos produtos;
• demonstrar para a comunidade, os colaboradores e seus familiares, o comprometimento da organização com o meio 
ambiente;
• responder às manifestações das partes interessadas;
• comunicar aos fornecedores ocorrências de não-conformidades, solicitando as devidas correções e reparações; e
• responder às manifestações das autoridades governamentais.
A empresa comunica regularmente, a todas as partes interessadas, dados e informações relativas ao desempenho do SGA, 
incluindo os indicadores de monitoramento e os resultados da reunião de análise crítica”.

Documentos de referência (P&D - políticas e diretrizes).
P&D 000.007 – Diretrizes de Comunicação.

Fonte: SINPROQUIM apud FIESP, adaptado (2007).

A figura 15.1 ilustra os requisitos da ISO 14001 pertinentes a comunicação.

Figura 15.1: Comunicação - SGA de acordo com a ISO 14001.
Fonte: Elaborado pelo autor

15.2 Requisitos de documentação
Muitos requisitos de planejamento, implementação e operação do SGA ne-

cessitam ser documentados. É necessária a documentação para (FIESP, 2007): 

1. a política ambiental, os objetivos e as metas ambientais da organização 

e, em consequência, de seus programas ambientais; 

2. o escopo do SGA; 

3. todos os requisitos exigidos pela norma, tais como os requisitos legais e 

outros requisitos, subscritos pela organização, 

e-Tec Brasil 88 Sistemas de Gestão Ambiental



e-Tec Brasil89
Aula 15 - Procedimentos para comunicação, requisitos de documentos e  
 controles

Figura 15.2: Registros - SGA de acordo com a ISO 14001.
Fonte: Elaborado pelo autor

4. os programas de treinamento e conscientização, 

5. as simulações para atendimento e resposta a situações de emergência, 

envolvendo aspectos e impactos ambientais significativos, entre outros 

exemplos contidos na ISO 14001; 

6. os registros específicos, importantes principalmente na fase de verifica-

ção do ciclo PDCA do SGA; e 

7. documentos que a organização entende como importante para planejar, 

operar e controlar processos relativos aos seus aspectos ambientais sig-

nificativos.

A figura 15.2 ilustra os requisitos da ISO 14001 pertinentes a registros.

15.3 Controle de documentos e registros
Como controle da documentação entende-se que ela deve ser planejada, 

analisada, aprovada, revista e aprovada novamente, sempre que necessário, 

de modo a evitar a incorreta implementação, manutenção, verificação e re-

visão dos elementos do SGA, por causa de desatualização, obsolescência, 

erro de aplicação ou inadequação ao objetivo a que se propõe, entre outros 

problemas (FIESP, 2007).

Exemplo 

A tabela 15.2 apresenta a forma que uma organização padroniza e con-

trola os documentos e registros de organização do setor petroquímico.



A Tabela 15.3 ilustra a forma que pode ser efetuado o controle de registros.

Tabela 15.2: Modelo de controle de documentos e registros

Controle de Documentos

“As etapas para a elaboração, aprovação, distribuição, revisão e eliminação dos documentos do SGA foram definidas de forma a 
garantir o acesso aos documentos em uso em cada área e a prevenir o uso de versões obsoletas. Um sistema de Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos permite uma rápida implementação das alterações em documentos, quando necessário.
Os documentos estão dispostos em 4 níveis hierárquicos, cada um deles com uma finalidade específica, como segue:
1. P&D: documentos de políticas e diretrizes: consolidam as diretrizes estratégicas (missão, visão, valores e políticas da empresa) 
e orientam os processos dos sistemas de gestão.
2. Processo (PRO): descreve as etapas desenvolvidas num processo/procedimento dos sistemas de gestão.
3. Instrução (INS): descreve, numa sequencia lógica, uma atividade específica relacionada a um processo/procedimento, dentro 
de um sistema de gestão. 
4. Apoio: dá suporte às atividades e processos no sistema de gestão, garantindo lhes consistência.
O manual do SGA, políticas e diretrizes, processos, instruções de trabalho e outros documentos de apoio são controlados e 
disponibilizados conforme procedimento documentado. A consulta a estes documentos é realizada eletronicamente, pelo em-
prego de “software” específico. Alguns documentos de apoio, em função de características específicas, não são controlados e 
disponibilizados em meio eletrônico, sendo gerenciados conforme práticas específicas dos processos que os geram.
Para documentos de origem externa, existem práticas documentadas prevendo a verificação periódica de sua atualização.
Para garantir a integridade dos documentos armazenados eletronicamente, procedimentos de “back up” são executados pe-
riodicamente.
O controle da lista mestra de documentos pode também ser efetuado por planilha eletrônica.

Controle de Registros

Os registros têm por objetivo evidenciar o atendimento aos requisitos especificados e a existência de um sistema de gestão 
implantado que atenda ao SGA.
Os controles de registros, incluindo a identificação, o responsável pelo armazenamento, método de indexação, proteção, recu-
peração, tempo de retenção e descarte estão especificados e disponibilizados em meio eletrônico”.

Documentos de referência (PRO - processo-procedimento)
PRO 000.001 – Padronização e Controle de Documentos e Registros

Fonte: SINPROQUIM apud FIESP, adaptado (2007).

Identificação
Recupera-
ção (inde-

xação)
Proteção

Local de Ar-
mazenamento 

(Departamento/ 
Área)

Tempo de Retenção

Si
gl

a Título do Docu-
mento/ Registro

Arq. Ativo Arq. Morto

-
Ata de reunião 
de análise crítica 
pela alta direção

Ordem 
cronológica

Pasta AZ Meio Ambiente 2 Anos 3 Anos

RP
A Relatório de 

plano de ação

Ordem 
numérica/ 

Ano

Pasta 
suspensa ou 

Pasta AZ
Meio Ambiente 2 anos 5 anos

-
Controle de 
requisitos legais

Local de 
trabalho 

(Unidade ou 
Contrato)

Meio eletrô-
nico

Qualidade/ RH/ 
Segurança/ Unidade/ 

Contrato

Até término 
do contrato 
ou validade 
do docu-
mento

Não 
aplicável

-

Avaliação, 
levantamento de 
necessidades de 
treinamento e 
“Plano de Ação de 
Capacitação”

Ordem 
alfabética

Banco de 
dados

Recursos Humanos
Até desliga-
mento do 

funcionário

Não 
aplicável

Tabela 15.3: Controle de registros.
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Resumo
Após a decisão se irá ou não comunicar ao público externo sobre os aspectos 

ambientais e o SGA, a organização deve documentar esta decisão. Requisitos 

de planejamento, implementação e operação do SGA necessitam ser docu-

mentados e controlados, de modo a evitar o uso de documentos obsoletos.

Atividades de aprendizagem
Avalie os aspectos positivos da organização ao comunicar ao público externo 

sobre os aspectos ambientais e o SGA.

Aula 15 - Procedimentos para comunicação, requisitos de documentos e  
 controles

Fonte: FIESP, adaptado (2007).

-
PGA Plano de 
gerenciamento 
ambiental

Local de 
trabalho 

(Unidade ou 
Contrato)

Meio eletrô-
nico

Segurança / Oficina / 
Contrato

Até término 
do contrato 
ou validade 

do docu-
mento

Não 
aplicável

-
Avaliação de as-
pectos e impactos 
ambientais

Local de 
trabalho 

(Unidade ou 
Contrato)

Meio eletrô-
nico, Pasta 

suspensa ou 
Pasta AZ

Segurança / Oficina / 
Contrato

Até término 
do contrato 
ou validade 

do docu-
mento

Não 
aplicável

-

Levantamento e 
identificação de 
aspectos e impac-
tos ambientais

Local de 
trabalho 

(Unidade ou 
Contrato)

Meio eletrô-
nico, Pasta 

suspensa ou 
Pasta AZ

Segurança / Oficina / 
Contrato

Até término 
do Contrato 
ou Validade 

do docu-
mento

Não 
aplicável

-
Plano de 
monitoramento 
ambiental

Local de 
trabalho 

(Unidade ou 
Contrato)

Meio eletrô-
nico, Pasta 

suspensa ou 
Pasta AZ

Segurança / Oficina / 
Contrato

Até término 
do contrato 
ou validade 

do docu-
mento

Não 
aplicável

-
Relatório de 
qualificação de 
fornecedor

Fornecedor
Pasta AZ 
ou Pasta 
Suspensa

“Sourcing”

Durante a 
vigência do 

contrato com 
o fornecedor

Não 
aplicável
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Aula 16 - Controle dos registros 

Será verificado nesta aula que é fundamental o estabelecimento 

e implementação de procedimentos de controle dos registros 

para demonstrar a conformidade do sistema de gestão ambiental 

implementado e em funcionamento.

São avaliados (FIESP, 2007):

1. o atendimento a requisitos legais e outros, 

2. a conformidade com os requisitos do SGA, bem como os resultados obtidos,

3. verificação do estabelecimento, implementação e manutenção de procedi-

mentos de avaliação,

4. tratamento de não conformidades. A organização terá que promover 

ações corretivas e preventivas para tratar uma não conformidade.

Devem ser mantidos pela organização os registros e respectivo controle de:

1. medições e monitoramentos, dos resultados dos procedimentos de ava-

liação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos, 

2. das não conformidades e 

3. das ações corretivas e preventivas. 

Exemplos

O exemplo apresentado na tabela 16.1 ilustra o registro de monitora-

mento e documentação relativos ao aspecto ambiental “lançamento de 

efluentes líquidos”. O registro faz referência a relatórios de análise en-

viados ao órgão ambiental, no qual está o monitoramento da qualidade 

do efluente lançado no corpo receptor, para comparação com padrões 

legais e outros.

Não-conformidades: São aqueles 
elementos do SGA que não se apre-
sentaram de acordo com os requisitos 
exigidos pelo sistema e/ou não tiveram 
desempenho de acordo com o previsto 
nos objetivos e metas (FIESP, 2007).



O exemplo que segue apresenta uma estrutura de relatório de verificação e 

registro de não conformidades, de previsão de ações preventivas e corretivas 

e de verificação de sua efetividade (Tabela 16.2).

As ações são fundamentadas em planos de ação que são verificados quanto 

à efetividade de sua aplicação. Objetivam resolver as não conformidades ou 

para evidenciar a necessidade de novas ações preventivas e corretivas.  

Fonte: SINPROQUIM apud FIESP, adaptado (2007).

Data: Revisão: Pág/Pág total

xx/xx/xxxx xx x/xx

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS

E OUTROS REQUISITOS SUBSCRITOS

Equipe verificadora Responsáveis pelas áreas verificadas

Nomes Nomes

ASSUNTO ÁREA DE INTERESSE

Lançamento de efluentes líquidos

Saúde Ocupacional

Segurança Industrial

x Meio Ambiente

FR’s verificadas

002; 006; ... (listar todas as folhas)

FR(1) COMENTÁRIO EVIDÊNCIA OBJETIVA

002

006

008

etc.

Para controle da qualidade do descarte 
do efluente líquido a serem lançados no 
corpo receptor, são realizadas análises 
laboratoriais, conforme estabelecido no 
PRO(2) -000.116.

Laudos de Ensaio do laboratório contratado.

Relatórios protocolados na CETESB.

Autos de Inspeção da CETESB.

Trimestralmente são enviados à CETESB 
o Relatório de Automonitoramento de 
Efluentes Líquidos.

Outorga do DAEE nº xxx, de xx/xx/xxxx.

1.FR –   Folhas de Requisitos que foram verificadas no programa de auditoria interna, para o aspecto ambiental mencionado.

2.PRO - Processo

Tabela 16.1: Registro de monitoramento e documentação relativos a lançamento de   
 efluentes líquidos

RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

NOME DO EMITENTE: BLOCO / PRÉDIO: SALA / DEPARTAMENTO:
DATA:         ___/___/___

DESCRIÇÃO DA NÃO-CONFORMIDADE (Real ou Potencial) Participantes Visto

Xxx Nomes xxx

AÇÕES IMEDIATAS

Xxx

ANALISE DAS CAUSAS

Xxx

TOMADA DE AÇÕES (Corretiva ou Preventiva)

Tabela 16.2: Estrutura de relatório.
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Uma sistemática para o controle de registro, conforme estabelecido pela ISO 

14001 deve ser mantida (Figura 16.1).

Figura 16.1: Controle de registros - SGA de acordo com a ISO 14001.
Fonte: Elaborado pelo autor

QUEM PRAZO EFETIVAÇÃO

xxx Nomes xxx xxx

VERIFICAÇÃO

Verificação da eficácia – atende? Sim ou não.

Novas ações, caso 
necessárias:

QUEM PRAZO EFETIVAÇÃO

xxx Nomes xxx xxx

ANALISE CRÍTICA FINAL

Comentários, caso necessários:

Comissão de Implantação Visto DATA:         ___/___/___

Nomes

Fonte: DMA apud FIESP, adaptado (2007).

Resumo
Os registros devem permanecer legíveis, identificáveis e rastreáveis, objetivan-

do demonstrar a conformidade do SGA implementado e em funcionamen-

to. É fundamental o estabelecimento e implementação de procedimentos 

de controle dos registros que determinam a identificação, armazenamento, 

proteção, recuperação, retenção e descarte de registros.

Atividades de aprendizagem
1. Analise de que forma uma organização pode controlar os registros para 

estar prontamente disponibilizado quando requisitado em uma auditoria.





e-Tec Brasil97

Aula 17 - Planejando a auditoria 

Nesta aula será verificado o funcionamento do SGA. Como são 

monitorados e medidos os elementos do SGA, em especial as operações 

relacionadas a aspectos e impactos ambientais significativos.

O meio principal de verificação de conformidade do SGA com todos os re-

quisitos (legais e outros requisitos, subscritos pela organização, e os próprios 

requisitos da norma), com a política ambiental, com os objetivos e metas 

ambientais, entre outros elementos são as auditorias internas. Elas devem 

ser previstas tão logo a implementação do SGA tenha atingido certo nível de 

funcionamento, ou seja, o sistema já esteja efetivamente rodando.

As auditorias internas são requisitos do SGA. Fornecem subsídios para, jun-

to com o monitoramento, medir e avaliar as não conformidades e ações 

preventivas e corretivas. Através da auditorias são obtidas informações para 

avaliar a adequada implantação e funcionamento do SGA e o desempenho 

ambiental da organização (FIESP, 2007). 

As auditorias internas do SGA devem ser:

1. periódicas, 

2. planejadas, 

3. estabelecidas e 

4. implementadas por meio de programas de auditoria ambiental.

Os procedimentos para a realização das auditorias definem:

1. responsabilidades, 

2. formas de registrar e relatar resultados, 

3. critérios, 

4. escopo, 

5. frequência e 

6. métodos.

Cuidados especiais devem ocorrer para garantir que a auditoria interna seja 

imparcial e objetiva, tanto na seleção dos auditores (ou dos responsáveis 

pelas auditorias) como na condução das auditorias.

Auditor (ISO 14001): 
Pessoa com competência para 
realizar uma auditoria.



Podem-se destacar três objetivos básicos desta etapa (FIESP, 2007):

1. Verificar se as atividades e os resultados cumprem os requisitos da Norma 

ISO 14001:2004;

2. Verificar se os processos/procedimentos, planejados e documentados fo-

ram implementados;

3. Verificar se o SGA mostra-se adequado para atingir os objetivos e metas 

ambientais.

Normalmente, em reuniões de análise crítica, analisando os resultados das 

auditorias, a alta administração da organização, decide sobre os passos do 

novo ciclo PDCA.

Exemplos

A Tabela 17.1 apresenta um exemplo de planejamento de itens a serem 

auditados em uma auditoria interna. No programa de auditoria interna 

do SGA, segundo a ISO 14001:2004, os itens a serem auditados do pro-

grama (4.2, 4.5.1, etc.) estão de acordo com os itens da norma.

Fonte: SINPROQUIM apud FIESP, adaptado (2007).

Tabela 17.1: Planejamento de itens a serem auditados

Ação corretiva: Ação para 
eliminar a causa de uma não 

conformidade identificada.
Ação preventiva: Ação 

para eliminar a causa de uma 
potencial não conformidade.

A Tabela 17.2 apresenta um exemplo de planejamento que relaciona os 

processos, objetos de auditoria interna. Deve relatar as datas de realiza-

ção, os responsáveis pelos processos e pela respectiva auditoria interna, 

a situação da auditoria e o documento com o registro dos resultados 

(Registro de Auditoria Interna - RAI).

ITENS A SEREM AUDITADOS

4.2 Política Ambiental

4.3.3 Objetivos e Metas

4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades e autoridades

4.4.2 Competência, treinamento e conscientização 

4.4.5 Controle de documentos

4.4.6 Controle Operacional

4.4.7 Preparação e atendimento a emergência 

4.5.1 Medição e monitoramento

4.5.2 Avaliação do Atendimento a Requisitos Legais e Outros  

4.5.3 Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva

4.5.4 Controle de registros
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A Tabela 17.3 apresenta o exemplo de uma lista de verificação referente 

a uma auditoria interna realizada em um escritório.

Fonte: Fonte: SINPROQUIM apud FIESP, adaptado (2007).

ANO ELABORADOR APROVADOR EMISSÃO REV.

xxxx (1ociclo) nome nome xx/xx/xxxx x.0

DATA
PERÍDO

PROCESSO(S) GESTOR(ES) ITENS DA NORMA AUDITORE(S) SITUAÇÃO No RAI
manhã tarde

xx/xx/xx
etc.

X
Resinas/ Controle 
de produto não-
-conforme

Nomes

4.4.6

Nomes Realizada XXX4.5.1

4.5.2  

Tabela 17.2: Planejamento que relaciona processos 

Fonte: SINDICEL apud FIESP, adaptado (2007).

LISTA DE VERIFICAÇÃO Data: xx/xx/xxxx

TIPO de AUDITORIA: AUDITOR LÍDER:

Sistema de Gestão Ambiental NBR ISO 14001:2004 Nome

ÁREA / SETOR auditado: RESP. :

ÁREA / SETOR auditado: RESP. :

EQUIPE de AUDITORES:

ITEM 
REF

QUESTÕES ATENDIMENTO
OBSERVAÇÕES/EVI-

DÊNCIAS

4.1
Existe um sistema de gestão Ambiental estabele-
cido, implementado e mantido nos moldes da ISO 

14001?

To
ta

l

Pa
rc

ia
l

N
ul

o 
(N

C 
(1

))

Re
f. 

RP
A(

2)

O SGA encontra-se plane-
jado e documentado no 

Manual de Gestão, rev. 14
X

4.2
A alta administração definiu a política ambiental 

da organização?
X Ref. RPA(2)

4.2
A política ambiental contempla o comprometimen-

to em atender com requisitos legais aplicáveis e 
outros requisitos subscritos?

X

Os requisitos contratuais 
declarados cobrem os “ou-

tros requisitos” exigidos
pela Norma de referência.

4.3.1
Os aspectos foram determinados conforme os 

impactos significativos sobre o meio ambiente? 
Verificado no quadro

X
“Levantamento de 

Aspectos e Impactos” (LAI, 
revisão 3, de 14/03/05)

4.3.2

A organização assegura que os requisitos legais 
aplicáveis sejam levados em consideração no 

estabelecimento, na implementação e manutenção 
de seu SGA?

X

Verificado no LAI 
Falta a Resolução Conama 

267/00, sobre uso de 
CFC em aparelhos de ar 
condicionado, em uso na 

organização.

4.4.1
Este representante relata, à alta administração, sobre 
o desempenho do SGA, para análise e recomenda-

ções de melhoria?
X

Como não foi realizada a 
análise crítica do SGA, não 
há evidência do cumpri-
mento deste requisito.

1. NC – Não Conformidade
2. RPA – “Relatório de Plano de Ação”, aplicável à resolução de não conformidades observadas, com relação aos requisitos da ISO 14001:2004, no caso do exemplo.

Tabela 17.3: Lista de verificação para a realização de auditoria



A figura 17.1 ilustra ações referentes a auditoria interna de uma organização 

que aplica o SGA de acordo com a ISO 14001.  

Figura 17.2: Registros de auditoria interna - SGA de acordo com a ISO 14001.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 17.1: Auditoria interna - SGA de acordo com a ISO 14001.
Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 17.2 ilustra ações referentes a registros de auditoria interna de uma 

organização que aplica o SGA de acordo com a ISO 14001.
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Resumo
Através de auditorias internas são obtidas informações para avaliar a ade-

quada implantação e funcionamento do SGA e o desempenho ambiental 

da organização. As auditorias internas do SGA devem ser periódicas, plane-

jadas, estabelecidas e implementadas por meio de programas de auditoria 

ambiental. Como objetivos desta auditoria destacam-se a avaliação do cum-

primento dos requisitos da Norma ISO 14001:2004, a verificação se os pro-

cessos/procedimentos, planejados e documentados foram implementados e 

se o SGA mostra-se adequado para atingir os objetivos e metas ambientais. 

Atividades de aprendizagem
1. Faça uma pesquisa na internet para verificar quais conhecimentos são 

necessários para se tornar um auditor.

Anotações

Aula 17 - Planejando a auditoria
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Aula 18 - Conduzindo uma    
 auditoria ambiental

Serão apresentados nesta aula de que forma as auditorias podem ser 

classificadas e quais são as principais características para a condução dos 

processos de auditoria.  

As auditorias ambientais se destacam entre os instrumentos de gestão am-

biental. A disponibilidade de tecnologias e o monitoramento dos resultados 

não bastam para alcançar os resultados pretendidos no SGA. As auditorias, 

além de garantir que o SGA seja mantido, são de grande importância no 

processo de aquisições e fusões de empresas (PHILIPPI & AGUIAR, 2004).

Processos sistemáticos de verificação dos cuidados com o meio ambiente em 

filiais de grandes empresas que se encontram em países em desenvolvimen-

to, objetivam também evitar problemas com a imagem da organização.

Não se pode confundir auditoria com fiscalização. As fiscalizações 
dos órgãos de controle ambiental podem ser feitas sem aviso prévio 
e não há a opção em não aceitar esta fiscalização. Já, as auditorias 
são programadas.

18.1 Características dos processos de   
 auditoria
Algumas características importantes podem ser observadas no processo de 

auditoria (PHILIPPI & AGUIAR, adaptado, 2004):

Figura 18.1: Auditor Ambiental
Fonte: cafeponto.com

AUDITORIA 
É um instrumento de gestão que 
tem o objetivo de identificar se uma 
determinada organização cumpre 
com os requisitos estabelecidos.



1. Participam da auditoria:
a) O cliente, que é o maior interessado nos resultados da auditoria, e 

que paga por ela;

b) O auditado, que é o responsável pelas atividades que devem ser veri-

ficadas;

c) O auditor, que é o profissional que conduz a auditoria.

2. Os objetivos devem estar explicitamente definidos.

3. Podem ter escopo variado, havendo necessidade de definição de sua abran-

gência (unidades operacionais, atividades e processos a serem auditados).

4. Os profissionais que fazem a auditoria devem conhecer do assunto a ser 

auditado.

5. Para conduzir a auditoria o profissional deve ser treinado, ter experiência 

e habilidade.

6. O auditor não pode estar envolvido na atividade auditada.

7. A abordagem deve ser compatível com os objetivos.

8. A confidencialidade da auditoria deve ser mantida.

9. O auditado deve estar ciente que a evidencia de auditoria é uma amostra 

das informações disponíveis e que, desta forma, existe um elemento de 

incerteza ao se auditar.

10. O acesso às instalações e registros pelo auditor deve ser garantido, bem 

como os canais de comunicação entre a equipe e o auditado.

11. A organização a ser auditada deve disponibilizar recursos de infraestrutu-

ra para uso da equipe auditora.

12. No plano de auditoria deve estar previsto a logística pertinente a desloca-

mentos, pausas e refeições, conforme apropriado.

13. A organização, quando aplicável, deve informar a respeito de procedi-

mentos pertinentes a segurança no trabalho, emergência e segurança 

para a equipe auditora. 

18.2 Classificação das auditorias de    
 acordo com a parte auditora
Tendo por base a função e o interesse da parte auditora e nos impactos 

ambientais, reais ou potenciais, das atividades da organização auditada, as 

auditorias podem ser chamadas de primeira, de segunda ou de terceira parte 

(PHILIPPI & AGUIAR, 2004):

Auditoria ambiental de primeira parte
A equipe auditora é formada por membros da própria organização. Para que 

a imparcialidade e independência dos auditores sejam mantidas, as áreas ou 

departamentos da organização são auditados por funcionários de outras áreas.
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Auditoria ambiental de segunda parte 
A equipe é formada por membros ou representantes de uma parte interessada 

diretamente na gestão ambiental da organização auditada. São exemplos as 

auditorias realizadas por clientes em fornecedores, compradores em processo de 

aquisição da organização, no caso de fusão de empresas ou ainda as auditorias 

realizadas por membros da comunidade afetada pelos impactos ambientais.

Auditoria ambiental de terceira parte 
É realizada por uma instituição isenta, a qual não tem interesse direto nos 

impactos ambientais das atividades da organização auditada. Aqui se encai-

xa as auditorias de certificação dos sistemas de gestão ambiental ISO 14001.

18.3 Classificação de acordo com os   
 objetivos da auditoria
São vários os objetivos das auditorias, sendo que podem ser classificadas em 

(PHILIPPI & AGUIAR, 2004):

Auditoria ambiental de certificação
Produzem uma declaração ou certificação atestando que os requisitos esta-

belecidos são cumpridos pela organização auditada. Como principal exem-

plo são as auditorias do SGA ISO 14001.

Auditoria ambiental de acompanhamento
Objetiva verificar se as condições de certificação continuam sendo cumpridas.

Auditoria ambiental de verificação de correções 
Objetiva verificar se as não conformidades de auditorias anteriores foram 

corrigidas.

Auditoria ambiental de responsabilidades 
Objetiva avaliar possíveis riscos e custos associados a passivos ambientais. É 

utilizada quando ocorrem fusões empresariais, aquisições e refinanciamento 

de empresas e também na desativação de atividades empresariais.

Auditoria ambiental de sítios 
Destina avaliar a contaminação de áreas específicas.

Auditoria compulsória 
Visa cumprir exigência legal referente à realização de auditoria ambiental.

PARTE INTERESSADA
(ISO 14001)
Pode ser um indivíduo ou um grupo 
interessado ou afetado pelo desempenho 
ambiental de uma organização.



18.4 O papel do auditor
O auditor coleta informações através de entrevistas, exame de documentos 

e observações e compara com os critérios da auditoria e relata o resultado 

ao cliente. 

É recomendável que a auditoria seja conduzida por pelo menos dois audito-

res. Os auditores podem ser internos, externos ou corporativos (PHILIPPI & 

AGUIAR, 2004).

Auditores internos
São funcionários da própria unidade auditada.

Auditores corporativos
São funcionários da mesma empresa, porém de outra unidade.

Auditores externos
São auditores de outras organizações, como clientes, comunidades, órgãos 

governamentais e organismos certificadores.

A equipe auditora deve ser formada por um auditor líder e por quantos 

mais auditores forem necessários, podendo incluir especialistas técnicos e 

observadores. A equipe auditora deve ser imparcial, isto é, não ter prestado 

serviços de consultoria ou trabalhado na organização, para que se caracteri-

za total independência no processo. 

Resumo
O processo de auditoria é conduzido observando-se características impor-

tantes referente a conduta do auditor e da organização auditada. As audi-

torias podem ser chamadas de primeira, de segunda ou de terceira parte, 

sendo diferenciadas em função do vínculo do auditor com a organização 

auditada. A equipe auditora deve ser formada por um auditor líder e por 

quantos mais auditores forem necessários, podendo incluir especialistas téc-

nicos e observadores. O auditor líder tem a responsabilidade de garantir a 

condução eficiente do processo de auditoria e ter capacidade de gerencia-

mento, liderança e características pessoais que permitam a negociação e a 

intermediação de conflitos.

Auditor líder
Tem o papel de chefe da equipe 

auditora e a responsabilidade de 
garantir a condução eficiente e 

os resultados da auditoria como 
um todo. Deve ter capacidade 

de gerenciamento, liderança 
e características pessoais que 

permitam a negociação e a 
intermediação de conflitos.
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Atividades de aprendizagem
1. Entre em contato com uma empresa que tenha implantado um SGA de 

acordo com a ISO 14001 e verifique a possibilidade de acompanhamento 

como “observador” em uma auditoria. Lembre-se, o resultado da audi-

toria é confidencial, então faça questão de assinar um Termo de Confi-

dencialidade.  

Anotações
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Aula 19 - Coleta de evidências em   
 auditoria

Serão apresentadas nesta aula algumas estratégias de auditoria e exemplos 

de como devem ser relatadas as observações e não conformidades 

constatadas em uma auditoria ambiental.

A coleta de evidências é uma etapa de verificação do ciclo PDCA. O auditor veri-

fica se os auditados estão cumprindo os critérios estabelecidos. As evidências do 

cumprimento e do não cumprimento dos requisitos devem ser relatadas. A efi-

cácia da auditoria ambiental depende da adequada capacitação dos auditores.

No momento em que são constatadas as não conformidades, elas devem ser 

averiguadas, pois é nesta hora que o auditor tem condições de mostrar ao 

auditado as evidências. Quando as evidências são prontamente constatadas, 

não há como refutar e é considerada uma evidência objetiva.

Quando o auditor não aponta a não conformidade no exato momento em 

que é identificada, há a possibilidade de gerar discussões posteriores.

19.1 Estratégia de auditorias
Podem ser destacados dois tipos (PHILIPPI & AGUIAR, 2004):

Ler os procedimentos ou a legislação aplicável
Verifica-se posteriormente seu cumprimento por meio de avaliação dos da-

dos e registros e através de entrevistas e consulta nas áreas de operação da 

organização.  

Figura 19.1: Coleta de evidências em auditoria
Fonte: http://auditoriadaqualidade.blogspot.com.br/2011/03/
definicao-de-auditoria-da-qualidade.html

Evidência objetiva: o que o 
auditor viu ou o que o auditado 
deixou de mostrar, que carac-
teriza a não conformidade.



Realizar as entrevistas e verificação de registros e dados nos locais
Anotam-se todas as observações, os resultados de entrevistas e os documen-

tos verificados para depois buscar a consistência e constatar o cumprimento 

do que foi observado com os procedimentos e/ou a legislação. 

Para facilitar esta fase da auditoria é comum a utilização de uma lista de 

verificação.

Não há uma sequência considerada correta, desde que se busque o cumpri-

mento do plano de auditoria previamente estabelecido e acordado com a 

organização. 

19.2 Entrevistas
É na entrevista que você verifica se determinados procedimentos são conheci-

dos e seguidos. Normamente são realizadas perguntas claras e diretas, como:

Como funciona a Estação de Tratamento de Efluentes?

Caso a resposta não esteja clara, ou percebe-se que o auditado está evitando 

a resposta, faz-se uma pergunta direcionada:

Qual o critério que você usa para saber se o efluente está adequado para o 
descarte? 

Uma pergunta direcionada pode levar a resposta sim ou não, podendo ou 

não satisfazer o auditor.

Outra característica do processo de auditoria é a coleta de informações fazen-

do uso da visão, olfato e audição. Por exemplo (PHILIPPI & AGUIAR, 2004):

1. Manchas nos pisos podem indicar a existência de vazamentos;

2. Falhas nos sistemas de controle de poluição do ar podem ser constatadas 

pela presença de poeira sobre móveis e equipamentos;

3. Uma possibilidade de acidente pode ser evidenciada pela disposição ina-

dequada de resíduos;

4. Materiais não identificados podem evidenciar a falta de controle; 

5. Caixas de despejo com sinais coloridos podem representar descarte ina-

dequado de resíduos;
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6. Recipientes coletores de resíduo com materiais diferentes do indicado 

podem representar perdas para a reciclagem ou até uma contaminação 

entre materiais;

7. Problemas na manutenção podem ser detectados por ruídos.

Cuidado para não inferir ou fazer um julgamento precipitado. A evidência 
objetiva é fundamental. 

19.3 Redação de observações e não confor- 
 midades
A falha no cumprimento dos requisitos da ISO 14001 constitui uma não 

conformidade. 

As tabelas 19.1 a 19.3 apresentam exemplos de possíveis redações de não 

conformidades e foram extraídos do capítulo Auditoria Ambiental, inserido 

no livro intitulado Curso de Gestão Ambiental (PHILIPPI & AGUIAR, 2004).

Evidência objetiva: informação 
cuja veracidade pode ser compro-
vada, com base em fatos obtidos 
através de observação, medição, 
ensaios ou outros meios.

Fonte: PHILIPPI & AGUIAR (2004).

Não conformidade No xxx

Item violado: requisito 4.3.2 da norma ISO 14001.

Não conformidade: nem toda a legislação aplicável às atividades, produtos e serviço da empresa está identificada.

Evidência objetiva: não consta no documento “Cadastro de legislação aplicável” a Resolução Conama 
n.267/2001.

Ou, em texto corrido:

“Foi evidenciado que não está identificada no sistema de gestão, como requisito legal, a Resolução Conama 
n.267/2001, conforme exige o requisito 4.3.2 da norma ISO 14001, uma vez que a empresa utiliza substâncias 
citadas pelos anexos A e B do Protocolo de Montreal, e, portanto, o regulamento é aplicável.”

Tabela 19.1: Item 4.3.2 da norma ISO 14001 - Requisitos legais e outros requisitos. 

Fonte: PHILIPPI & AGUIAR (2004).

Não conformidade No xxx

Item violado: requisito 4.3.3 e 4.3.4 da norma ISO 14001.

Não conformidade: os objetivos do SGA não contemplam os requisitos legais.

Evidência objetiva: não consta entre os objetivos ambientais apresentados a renovação de outorga de uso da 
água do poço artesiano, vencida em xx/xx/xxxx.

Ou, em texto corrido:

“Foi evidenciado que na definição de objetivos e metas ambientais, não foi levada em consideração a necessidade de 
outorga de recursos hídricos, vencida em xx/xx/xxxx, conforme os requisitos 4.3.3 e 4.3.4 da norma ISO 14001, que 
exigem que sejam considerados os requisitos legais e outros na definição de objetivos e metas ambientais.”

Tabela 19.2: Item 4.3.4 da norma ISO 14001 – Objetivos e metas. 



Fonte: PHILIPPI & AGUIAR (2004).

Não conformidade No xxx

Item violado: requisito 4.5.1 da norma ISO 14001 – terceiro parágrafo.

Não conformidade: não há qualquer procedimento para a verificação periódica do cumprimento da legislação.

Evidência objetiva: nenhum documento do SGA, incluindo o procedimento MA-10, referente à verificação de 
legislação, prevê periodicidade da atividade.

Ou, em texto corrido:

“Não foi evidenciado o estabelecimento de periodicidade, dentro do sistema de gestão, para a atividade de verifi-
cação do cumprimento dos requisitos legais, conforme o requisito 4.5.1 da norma ISO 14001, que exige que seja 
estabelecido procedimento documentado para a verificação periódica do cumprimento de tais requisitos.”

Tabela 19.3: Item 4.5.1 da norma ISO 14001 – Monitoramento e Medição. 

As observações da auditoria são consideradas “não conformidades po-

tenciais” ou “possibilidades de melhoria”. A primeira ponderação ilustrada 

abaixo informa a observação de uma situação que potencialmente pode le-

var a problemas ambientais. A segunda ponderação ilustra a observação de 

oportunidade de melhoria em relação ao SGA, sendo recomendadas ações 

preventivas.

Situação que potencialmente pode levar a problemas ambientais 
“Foi constatado que treinamentos realizados nos últimos três meses ain-

da não tiveram a sua eficácia verificada, e o prazo de vários deles expira 

poucos dias após a realização da auditoria. De acordo com o procedi-

mento interno TR-18-02, as eficácias dos treinamentos ambientais de-

vem ser verificadas, no máximo, após seis meses de treinamento”.

Fonte: PHILIPPI & AGUIAR (2004).

Oportunidade de melhoria em relação ao SGA
“Na área de águas de resfriamento, há um sistema de segurança instala-

do por causa da possibilidade de vazamentos e acidentes com contami-

nação das águas por metais pesados. A organização poderia considerar 

a utilização de materiais menos perigosos ofertados pelo mercado de 

aditivos ou mesmo processos que dispensem seu uso”.

Fonte: PHILIPPI & AGUIAR (2004).

Resumo
No momento em que são constatadas as não conformidades, elas devem ser 

averiguadas, pois é nesta hora que o auditor tem condições de mostrar ao 

auditado as evidências. Quando as evidências são prontamente constatadas, 

não há como refutar e é considerada uma evidência objetiva.
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Atividades de aprendizagem
1. Elabore um texto explicativo diferenciando o que é uma não conformida-

de de uma oportunidade de melhoria.

Anotações

Aula 19 - Coleta de evidências em auditoria
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Aula 20 - Análise pela administração

Será visto nesta aula as ações que dizem respeito à alta administração da 

organização. Dentro do ciclo PDCA (Figura 20.1), estas são as ações que 

possibilitam avaliar todas as etapas: política, planejamento, execução e 

verificação e objetivam a melhoria contínua do SGA.

A alta administração deve analisar periodicamente o SGA, em intervalos pla-

nejados. Esta análise crítica possibilita identificar as oportunidades de melho-

ria e necessidades de alterações no sistema de gestão em andamento. Ain-

da, de acordo com a ISO 14001:2004, esta análise assegura a continuidade 

do SGA, de forma pertinente, eficaz e adequada à organização.

Para esta análise e decisão sobre o SGA e para promover a melhoria contínua 

devem ser discutidos os resultados e acompanhamentos de (FIESP, 2007):

1. Resultados de auditorias internas.

2. Avaliações de atendimento a requisitos legais e outros requisitos.

3. Comunicações advindas das partes interessadas externas à organização.

4. Dados e informações sobre o desempenho ambiental da organização, 

por meio da demonstração do alcance dos objetivos e metas ambientais, 

por exemplo, ao longo de um período, e do cumprimento da sua política 

ambiental.

Figura 20. 1: Analise de evidencias pela Administração
Fonte: http://mundoambiente.eng.br/new/meio-ambiente/auditoria-ambiental/



5. Situação das ações preventivas e corretivas relativas a não conformidades 

medidas, observadas ou verificadas ao longo da aplicação dos procedi-

mentos de verificação e/ou ao longo das auditorias internas.

6. Ações de acompanhamento de análises anteriores da alta administração.

7. Circunstâncias diversas que podem ter introduzido modificações que afe-

taram o desempenho ou levaram a ações emergenciais para não gerar 

não conformidades, como por exemplo, mudanças nos requisitos legais 

ambientais aplicáveis à organização, entre outras.

8. Recomendações para melhoria, obtidas dos diversos responsáveis pelo 

funcionamento do SGA, em uma ou várias partes da organização.

A Alta Direção se compromete com o desenvolvimento, a implementação e 

a melhoria contínua do sistema de gestão. Os resultados das análises devem 

apresentar evidências mediante o estabelecimento da política, dos objetivos, 

da condução de análise crítica, da disponibilidade de recursos e da comu-

nicação à organização da importância em atender a requisitos dos clientes, 

regulamentares e estatutários.  

Assim como outros vários registros obtidos nas várias fases do SGA, os re-

sultados da análise pela alta administração devem ser registrados e esses 

registros devem ser mantidos. 

20.1 Caminhando para um novo ciclo “PDCA”
É durante a análise crítica do sistema implantado, através das ações da alta 

administração, que há a possibilidade de mudanças em um ou diversos ele-

mentos do SGA, ocorrendo assim um novo ciclo PDCA no Sistema de Gestão 

Ambiental da organização. Incluindo a avaliação de oportunidades de me-

lhoria, estas análises possibilitam mudanças em:

1. Política Ambiental, 

2. objetivos e metas ambientais e 

3. demais elementos do SGA. 

Esta análise objetiva sempre a coerência com o princípio da melhoria contí-

nua do sistema e do desempenho ambiental da organização. As ações po-

dem envolver ou direcionar a alocação de recursos, de modo a promover o 

novo ciclo PDCA.
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Exemplo

O exemplo do Tabela 20.1 apresenta um modelo de elaboração de ata de 

reunião de análise crítica do SGA, na qual participa a alta administração 

na organização.

ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

1. DATA: xx/xx/xxxx

2. LOCAL: Sala de Reuniões

3. PRESENTES:

NOME CARGO

Nome Diretor

Nome RA

Nome Produção

Nome Expedição

4. ASSUNTOS TRATADOS

4.1 Estabelecimento do grupo de análise e pendências anteriores.

4.2 Indicadores de desempenho ambiental e atendimento de metas.

O conjunto de indicadores de desempenho ambiental foi apresentado e validado pela Diretoria, entendendo-se que 
representam avaliações adequadas do desempenho do SGA para o momento e, com a evolução de seu levantamento 
e com a interpretação dos dados obtidos, poderão ser revisados, se necessário. Foram, também, apresentados os 
critérios para o estabelecimento de metas individuais a serem atingidas em xxxx e os levantamentos de dados atuais 
que justificaram as metas.

A situação atual dos indicadores de desempenho ambiental validados foi apresentada e os objetivos e indicadores de 
desempenho ambiental correspondentes foram definidos em dois níveis:

Objetivo em nível estratégico: Cumprimento de requisitos legais.

1. Indicador: quantidade de autuações por órgãos ambientais e Prefeitura.

Meta para o ano corrente: nenhuma autuação.

Objetivos em nível operacional: Prevenir geração de poluição, diminuir consumos de recursos não renováveis 
e mitigar impactos significativos.

1. Indicador: quantidades de resíduos gerados e encaminhados à disposição final.

Meta para o ano corrente: diminuir geração de resíduos (meta quantitativa a ser estabelecida em função do histórico 
sendo efetuado).

2. Indicador: consumo de energia elétrica e de água.

Meta para o ano corrente: diminuir consumos (metas quantitativas a serem estabelecidas em função do histórico de 
dados que está sendo concretizado).

3. Indicador: quantidade de ações ambientais preventivas.

Meta para o ano corrente: no mínimo quatro ações preventivas implementadas e consideradas eficazes para promover 
a melhoria do desempenho ambiental.

Nas análises futuras, as observações, análise crítica e decisões serão registradas na “Tabela de Análise Crítica do 
Sistema de Gestão Ambiental” que será anexada às futuras atas.

Estão sendo realizados os levantamentos de dados históricos de consumo de energia elétrica e de água, para o esta-
belecimento das metas a serem atingidas. Mesmo sem a definição total das metas, já pode ser evidenciada a melhoria 
qualitativa nos consumos de energia elétrica, pela instalação de interruptores com sensores de presença. Outro ponto 
importante foi o início do programa de coleta seletiva de resíduos domésticos (copos plásticos recicláveis).

Foi destacado, pelo RA, o resultado participativo dos funcionários nos treinamentos realizados e a relativa facilidade 
na transmissão do conteúdo, devido à implementação do Sistema de Gestão da Qualidade.

Tabela 20.1: Modelo de ata de reunião de análise crítica



A figura 20.2 ilustra decisões e ações referentes a entradas para a análise crí-

tica pela alta administração de uma organização que aplica o SGA de acordo 

com a ISO 14001.

4.3 Auditorias internas e externas e atendimento de requisitos legais e outros requisitos .

Foram discutidos os registros da primeira auditoria interna realizada. Está sendo programada a auditoria externa, pelo 
organismo certificador, para a penúltima semana de abril.

Em relação à auditoria interna, foram registradas xx não conformidades e xx observações, e todas as ações corretivas 
determinadas estão em andamento. O relato das não conformidades e observações foi feito pelo RA, ressaltando-se 
que a maioria delas tratava de atividades não totalmente documentadas ou implementadas, devido ao fato de que a 
implementação do SGA está ainda em finalização.

Foi apresentado o resumo das condições de atendimento de requisitos legais ambientais e outros requisitos, por meio 
de registros da “planilha de monitoramento e avaliação”. Foi reconhecida, pela Diretoria, a inexistência de outros 
requisitos (além dos legais) a serem atendidos pela empresa. Se, no futuro, houver requisitos contratuais que incluam 
itens ambientais, esses deverão entrar na análise interna. As pendências de atendimento estão sendo tratadas nos 
planos de ações abertos, os quais foram considerados adequados. Após a realização da pré- auditoria, pelo organismo 
certificador a ser contratado, a Diretoria solicita que seja realizada nova análise crítica do SGA.

4.4 Resultados de ações corretivas e preventivas eficazes

No período considerado, foram abertos registros de não conformidades ambientais relativos à auditoria interna, sendo 
que as ações correspondentes estão sendo implementadas.

4.5 Comunicações de partes interessadas

Não houve a ocorrência de reclamações ou comunicações de partes interessadas no período considerado, como 
resultado de não conformidades ambientais ou percepção ambiental desfavorável. A Diretoria considera o resultado 
adequado, porém ressalta a importância de analisar a necessidade de pesquisa de percepção na vizinhança.

4.6 Interface com órgãos ambientais

No período considerado, não foram verificadas autuações dos órgãos ambientais na empresa e em suas áreas de 
atividade e influência.

4.7 Análise dos recursos necessários

Foram analisados e discutidos os planos de ação em andamento, ficando assegurados os recursos para a sua imple-
mentação.

4.8 Alterações de condições aplicáveis aos aspectos ambientais

Como o SGA está sendo concluído, considerou-se que os aspectos ambientais da empresa estão sendo tratados 
adequadamente e que os requisitos legais encontram-se atualizados até esta data.

4.9 Recomendações para melhoria

Foi apresentada, pelo RA, a situação dos planos de ação, ficando a decisão de ampliar a abrangência dos planos de 
melhoria para atividades como o “programa de organização e limpeza”.

A Política Ambiental foi avaliada e considerada adequada.

Fonte: SINDICEL apud FIESP, adaptado (2007).
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Resumo
A análise crítica da alta administração possibilita identificar as oportunidades 

de melhoria e necessidades de alterações no sistema de gestão em anda-

mento, assegurando a continuidade do SGA, de forma pertinente, eficaz e 

adequada à organização. Esta análise deve ocorrer em intervalos planejados 

e os seus resultados devem ser registrados e mantidos. 

Atividades  de aprendizagem
1. De que maneira ocorre a evidência que as análises críticas ocorrem em 

intervalos planejados? 

Aula 20 - Análise pela administração

ENTRADAS PARA A 
ANÁLISE CRÍTICA 

Resultados de 
AUDITORIAS

(4.6 da ISO 14001).

Realimentação/comunica
ção de CLIENTE / PARTES 

INTERESSADAS 
(4.6 da ISO 14001).

MUDANÇAS que possam 
afetar o Sistema de 

Gestão 
(4.6 da ISO 14001).

Situação das AÇÕES 
PREVENTIVAS E 

CORRETIVAS
(4.5.3 da ISO 14001).

Acompanhamento de 
ações de ANÁLISES 

CRÍTICAS ANTERIORES 
(4.6 da ISO 14001).

Recomendações para MELHORIA e 
necessidade de mudanças no SGA 

(POLÍTICA E OS OBJETIVOS E METAS 
AMBIENTAIS) 

(4.6 da ISO 14001).

Resultado das avaliações do 
atendimento aos REQUISITOS 

LEGAIS aplicáveis e outros requisitos 
relacionados ao SGA
(4.6 da ISO 14001).

Os REGISTROS da realização da análise crítica pela 
Alta Direção devem ser mantidos 

(4.6 da ISO 14001).

Figura 20.2: Entradas para a análise crítica - SGA de acordo com a ISO  
       14001.
Fonte: Autor
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Atividades autoinstrutivas

1. A International Organization for Standardization (ISO) foi funda-
da em 1947 e promove a normatização de produtos e serviços. A 
ISO é uma:

a) Organização governamental.

b) Organização não-governamental.

c) Empresa privada voltada ao controle das indústrias.

d) Empresa do governo inglês.

e) Nenhuma das anteriores.

2. As principais normas e diretrizes de sistemas de gestão tratam da: 
a) Harmonia, qualidade, meio ambiente, segurança e saúde.

b) Segurança e saúde, responsabilidade social, harmonia e qualidade.

c) Qualidade, meio ambiente e segurança e saúde.

d) Qualidade, meio ambiente, segurança e saúde e da responsabilidade social.

e) Qualidade, meio ambiente e responsabilidade social.

3. São objetivos das normas da série ISO 14000
a) Harmonizar iniciativas de normalização pelos países.

b) Estabelecer padrões que levem a excelência ambiental.

c) Simplificar exigências de registros e selos ambientais.

d) Minimizar barreiras comerciais.

e) Todas acima.

4. Em que década a filosofia das organizações tinha por base o con-
trole e tinha por princípio o fim da linha, isto é, a responsabilidade 
acabava com o produto realizado. 

a) 60

b) 70

c) 80

d) 90

e) 2000



5. Sinalize quais ferramentas do sistema de gestão ambiental come-
çaram a ser empregadas na década de 80.

a) Estudos de Impactos Ambientais (EIA-RIMA).

b) Auditorias.

c) Análises de risco.

d) Atuação responsável.

e) Todas acima.

6. O documento publicado em 1987, "Nosso Futuro Comum” ou "Re-
latório Brundtland" critica o modelo de desenvolvimento adotado 
pelos países industrializados, pois salienta que:

a) É incompatível que as nações em desenvolvimento tenham o mesmo padrão 

de produção e consumo que os países industrializados.

b) O uso racional dos recursos naturais estaria comprometido.

c) A capacidade de suporte dos ecossistemas seria mantida.

d) Somente a) e b) estão corretas.

e) a), b) e c) estão corretas.

7. A partir de qual década começaram a serem utilizadas as ferra-
mentas de gerenciamento: Sistema de Gestão Integrado, análise 
de riscos e análises comportamentais?

a) Década de 60.

b) Década de 70.

c) Década de 80.

d) Década de 90.

e) Após 2000.

8. O desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração 
atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades 
das futuras gerações é denominado de:

a) Desenvolvimento social.

b) Política de meio ambiente.

c) ONG.

d) Desenvolvimento sustentável.

e) Sistema de Gestão Ambiental.
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9. São afirmativas que buscam o desenvolvimento sustentável:
a) Reconhecendo que os recursos naturais são finitos, pode-se planejar para 

alcançar o desenvolvimento sustentável.

b) O desenvolvimento econômico leva em conta o meio ambiente.

c) O desenvolvimento sustentável busca a quantidade em vez de qualidade.

d) Somente a) e b) são corretas.

e) a), b) e c) são corretas.

10. O crescimento econômico com a visão de desenvolvimento sus-
tentável prioriza:

a) A reutilização de materiais.

b) Reciclagem

c) Redução do uso de matérias-primas

d) Redução do uso de produtos

e) Todas estão corretas.

11. O crescimento econômico tende a ser insustentável quando:
a) Leva ao esgotamento dos recursos naturais

b) Depende do consumo crescente de energia

c) Depende do consumo crescente de recursos naturais

d) Somente a) e b) são corretas.

e) a), b) e c) são corretas.

12. De acordo com as Nações Unidas (UN GOALS, 2012) qual dos obje-
tivos abaixo não é considerado como meta para o desenvolvimen-
to do milenio:

a) Reduzir de forma significativa a perda da biodiversidade.

b) Copiar os padrões de desenvolvimento das sociedades dos países ricos ou 

industrializados.

c) Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e progra-

mas nacionais e reverter a perda de recursos ambientais.

d) Alcançar, até 2020 uma melhoria significativa em pelo menos cem milhões 

de pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza.

e) Reduzir para metade a proporção de população sem acesso a água potável 

e saneamento básico.
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13. São mecanismos de gerenciamento em busca da consciência am-
biental:

a) Crescente aumento das restrições aos efluentes industriais pelas agências 

ambientais.

b) Bancos e instituições financeiras evitam investimentos em negócios com per-

fil ambiental conturbado. 

c) Diversas seguradoras só aceitam apólices contra danos ambientais em negó-

cios de comprovada competência em gestão do meio ambiente.

d) Somente b) e c) são corretas.

e) a), b) e c) são corretas.

14. Ao adotar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) os empresários 
ou administradores não optam por:

a) Redução de “gastos” decorrentes da poluição (multas, sanções, embargos, 

custos de controle da poluição e descontaminação).

b) Diminuir a competitividade da organização.

c) Redução de desmatamentos, por meio da promoção de manejo florestal.

d) Melhorar a relação com os funcionários e a relação destes com a organiza-

ção e o meio ambiente.

e) Minimização do consumo, de um modo geral, de matérias-primas, água, 

energia e recursos naturais.

15. A ISO 14001:
a) É um sistema de gestão ambiental e é utilizada desde 1996.

b) É um sistema de gestão da qualidade e é utilizada desde 1996.

c) Possibilita orientar as organizações de todos os tipos, portes e nacionalidades.

d) Somente a) e c) estão corretas.

e) Somente b) e c) estão corretas.

16. Cada vez mais organizações ou empresas estão em busca da im-
plantação de um SGA, por que:

a) A legislação está cada vez mais complexa e exigente.

b) Não há políticas de desenvolvimento ou outras medidas que visem adotar a 

proteção ao meio ambiente.

c) É crescente a preocupação expressa pelas partes interessadas, em relação às 

questões ambientais e ao desenvolvimento sustentável.

d) Somente a) e c) estão corretas.

e) Somente a) e b) estão corretas.
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17. dentifique a afirmativa que está incorreta quanto ao grau de apli-
cação dos requisitos da ISO14001:

a) Todos os requisitos da ISO14001 destinam-se a ser incorporados a um SGA. 

b) Dependem da política ambiental da organização.

c) Dependem da legislação e outros requisitos aplicáveis à organização.

d) Fazem parte do SGA as relações entre o ar, água, solo/subsolo, energia, flo-

ra, fauna e os seres humanos.

e) Normas Internacionais como a ISO 14001 são criadas para serem utilizadas 

como barreiras comerciais não-tarifárias.

18. A ISO 14001 fornece os requisitos para:
a) Um SGA. 

b) Estabelecer leis mais rigorosas.

c) Enriquecer a organização.

d) Criar disputas entre os funcionários.

e) Nenhuma acima.

19. A ISO 14001 é uma ferramenta de gestão que permite uma orga-
nização de qualquer tipo ou tamanho:

a) Identificar e controlar o impacto ambiental das suas atividades, produtos ou 

serviços;

b) Melhorar continuamente seu desempenho ambiental.

c) Implementar uma abordagem sistemática para a definição e realização de 

objetivos e metas ambientais e de demonstrar que eles foram alcançados.

d) Que não especifica níveis de desempenho ambiental.

e) Todas estão corretas.

20. A ISO 14001pode ser implementada por uma grande variedade 
de organizações, independentemente do seu nível atual de ma-
turidade ambiental. No entanto, um compromisso com o cumpri-
mento da _______________ e regulamentação ambiental aplicável é 
necessário, juntamente com um compromisso de _______________.

a) melhoria contínua / legislação.

b) legislação / melhoria contínua.

c) SGA / PDCA.

d) PDCA / SGA.

e) Nenhuma acima.
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21. O Ciclo PDCA foi concebido para: 
a) Planejar, Verificar, Executar, e Agir.

b) Planejar, Agir, Executar e Verificar.

c) Planejar, Executar, Verificar e Agir.

d) Executar, Verificar, Planejar e Agir.

e) Executar, Verificar, Agir e Planejar

22. Planejar no conceito do Ciclo PDCA pode ser descrito para estabe-
lecer os objetivos e processos necessários para atingir os resulta-
dos, em concordância com a _______________ da organização.

a) Participação.

b) Qualidade.

c) Referencia.

d) Política ambiental.

e) Ação.

23. A política ambiental de uma organização deve:
a) Expressar suas intenções e princípios gerais em relação ao seu desempenho 

ambiental.

b) Ser formalmente expressa pela alta administração. 

c) Prover uma estrutura para ação e definição de seus objetivos ambientais e 

metas ambientais.

d) Ser apropriada à natureza, escala e aos impactos ambientais da organização.

e) Todas estão corretas.

24. Ao escrever a política ambiental não é importante que a organização:
a) Avalie previamente os requisitos e requerimentos legais.

b) Avalie o registro dos aspectos e efeitos ambientais significativos.

c) Examine as práticas e procedimentos do sistema de gerenciamento ambien-

tal já existente.

d) Avalie e investigue a qualidade do produto. 

e) Avalie e investigue as não conformidades em relação à legislação, regula-

mentos, políticas e práticas anteriores à revisão.

25. Objetivo  ambiental é o propósito ambiental geral, decorrente 
_______________ que uma organização se propõe a atingir.

a) dos requisitos e requerimentos legais.

b) da política ambiental.

c) do desempenho detalhado.

d) do objetivo.

e) Nenhuma delas.
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26. Meta ambiental é requisito de desempenho detalhado, aplicável 
à organização ou a parte dela, resultante _______________ que ne-
cessita ser estabelecido e atendido para que tais objetivos sejam 
atingidos.

a) dos objetivos ambientais.

b) dos requisitos e requerimentos legais.

c) da política ambiental.

d) do desempenho detalhado.

e) Nenhuma delas.

27. Assinale a alternativa falsa.
a) Entendem-se por requisitos legais as licenças, autorizações, outorgas e ou-

tras evidências do atendimento a legislação aplicável.

b) Os requisitos legais e outros requisitos que estão associados a eles fazem 

parte do planejamento do SGA.

c) O atendimento aos requisitos legais não é obrigatório.

d) O comprometimento com a conformidade com requisitos legais aplicáveis 

deve estar refletido na política ambiental da organização.

e) Na análise de aspectos/impactos, quando existir requisitos legais, os requisi-

tos serão sempre “significativos”.

28. Conforme determina a ISO 14001 a organização deve manter 
_______________ para identificar e ter acesso aos requisitos legais 
aplicáveis e a outros requisitos subscritos pela organização.

a) leis

b) atividades

c) procedimento(s)

d) advogados

e) especialistas
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29. A identificação e documentação dos requisitos legais aplicáveis a uma 
determinada organização inclui a _______________ do PDCA, onde os re-
quisitos aplicáveis são identificados e documentados. A ação relativa ao 
atendimento do requisito legal e a verificação da documentação e regis-
tro do atendimento, correspondem respectivamente às _______________ 
e _______________ do PDCA. O “Responsável” pelas ações relativas ao 
atendimento de cada requisito tem relação com a atribuição de funções 
e responsabilidades no SGA e deve executar ou implementar o que foi 
planejado. Está atuando na _______________ do PDCA. 

a) fase “P” – Planejamento; fase “D” – Executar; fase “C”- Verificar; fase “D” 

-  Executar

b) fase “D” – Executar; fase “P” – Planejamento; fase “C”- Verificar; fase “D” 

-  Executar

c) fase “C”- Verificar; fase “P” – Planejamento; fase “D” – Executar; fase “D” 

-  Executar

d) fase “D” -  Executar; fase “P” – Planejamento; fase “D” – Executar; fase 

“C”- Verificar; 

e) fase “P” – Planejamento; fase “C”- Verificar; fase “D” -  Executar; fase “D” 

– Executar;

30. Assinale a alternativa falsa quanto a identificação da documentação 
de requisitos legais.

a) A validade do documento deve ser periodicamente observada.

b) A ação a ser tomada para a renovação do documento deve ser anterior ao 

término do prazo de validade.

c) Os registros para o monitoramento e avaliação dos requisitos legais são efe-

tuados para identificar e documentar quais são os requisitos aplicáveis à or-

ganização.

d) Somente a) e b) estão corretas.

e) a), b) e c) estão corretas.

31. Qual conhecimento que a organização deve ter para propor seus ob-
jetivos ambientais, tendo em vista as opções tecnológicas e os recur-
sos humanos, materiais e financeiros disponíveis?

a) aspectos e impactos ambientais significativos 

b) requisitos legais e outros requisitos 

c) política ambiental estabelecida

d) a) e c) estão corretas.

e) a), b) e c) estão corretas.
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32. Os objetivos e metas ambientais devem:
a) ser estabelecidos necessariamente em associação com os aspectos e impac-

tos ambientais significativos, os requisitos legais e outros requisitos que a 

organização decidiu atender;

b) ser estabelecidos para atender as necessidades específicas das partes inte-

ressadas;

c) ser específicos e mensuráveis, quando possível, e 

d) ser coerentes com a política ambiental, incluindo todos os comprometimen-

tos nela expressos.

e) Todas estão corretas.

33. Qual é o ponto de partida para implementar um SGA de acordo com 
a ISO 14001:2004?

a) Fazer o levantamento de aspectos e impactos ambientais

b) Rever a legislação aplicável

c) A decisão, por parte da alta administração da organização, em elaborar uma 

Política Ambiental.

d) Definir objetivos e metas ambientais

e) Todas acima.

34. Quanto a objetivos e metas ambientais é correto afirmar que:
a) São necessárias a determinação e documentação de objetivos e metas am-

bientais com relação aos aspectos e impactos ambientais significativos.

b) Uma ação deve ser tomada para eliminação ou controle do impacto. 

c) Deve-se nomear o responsável para a tomada da ação e identificar qual a 

meta e em que prazo se pretende cumprir. 

d) Periodicamente deve ser verificado o Status da ação e analisado a eficácia da 

ação e se haverá necessidade de novas ações.

e) Todas acima.

35. Quanto a indicação de representante da alta administração, sinalize 
a alternativa falsa:

a) O “R.D.” é indicado pela alta administração.

b) O “R.D.” relata sobre o desempenho ambiental alcançado pela organização 

e faz recomendações de melhoria.

c) A atribuição de sua função, responsabilidade e autoridade para o exercício 

da função não precisa ser documentada.

d) A organização deve definir um membro da sua administração (com função 

evidenciada) com autoridade e responsabilidade para ser o “R.D.”. 

e) O “R.D.” assegura que os processos necessários para o SGA sejam estabele-

cidos, implementados e mantidos.
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36. Para implementar os programas ambientais, que é a essência do SGA 
deve haver um _______________ da alta administração para a alocação 
de recursos humanos, formação ou aquisição de profissionais com 
habilidades especializadas.

a) Favor

b) Comprometimento

c) Desprendimento 

d) Interesse 

e) Negligencia 

37. Assinale a alternativa falsa:
a) As atribuições de responsabilidades, autoridades e funções, para implemen-

tação e manutenção do SGA devem ser claramente definidas dentro do or-

ganograma da organização.

b) As atribuições de responsabilidades, autoridades e funções, para implemen-

tação e manutenção do SGA devem estar documentadas.

c) As atribuições de responsabilidades, autoridades e funções, para implemen-

tação e manutenção do SGA devem estar comunicadas.

d) A organização não necessita estabelecer, implementar e manter 

procedimento(s) para fazer com que as pessoas que trabalhem para ela ou 

em seu nome estejam conscientes de suas funções e responsabilidades em 

atingir a conformidade com os requisitos do sistema da gestão ambiental. 

e) No planejamento e desenvolvimento de projetos as responsabilidades e au-

toridades devem estar determinadas

38. Quanto a recursos financeiros para estabelecer o SGA a organização 
deve:

a) Analisar criticamente qualquer decisão ou ação referente a possíveis mudan-

ças relacionada a recursos.  

b) Planejar e efetuar uma análise crítica, a qual é efetuada pela direção.

c) Prever a provisão e gestão de recursos para a aquisição de equipamentos 

necessários para implementar e manter o SGA.

d) a) e b) estão corretas.

e) a), b) e c) estão corretas.
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39. A organização deve estabelecer , implementar e manter 
procedimento(s) para fazer com que as pessoas que trabalhem para 
ela ou em seu nome estejam: 

a) conscientes da importância de se estar em conformidade com a política am-

biental e com os requisitos do SGA. 

b) conscientes dos aspectos ambientais significativos e respectivos impactos re-

ais ou potenciais associados com seu trabalho e dos benefícios ambientais 

proveniente da melhoria do desempenho pessoal. 

c) conscientes de suas funções e responsabilidades em atingir a conformidade 

com os requisitos do sistema da gestão ambiental 

d) conscientes das potenciais consequências da inobservância de 

procedimento(s) especificado(s) no SGA. 

e) Todas acima.

40. Através da definição, implementação e documentação de procedi-
mentos para treinamento e conscientização qualquer pessoa que tra-
balhe na organização, para ela ou em seu nome, e que realize tarefas 
devem ter consciência do por que e de que:

a) é importante estar em conformidade com a política ambiental e com os 

requisitos do SGA da organização.

b) a melhoria do desempenho pessoal traz benefícios ambientais e cada função 

está potencialmente associada a aspectos ambientais significativos e seus 

respectivos impactos.

c) suas funções e responsabilidades, atribuídas pela administração, implicam 

ficar em conformidade com os requisitos do SGA.

d) a não observância de procedimentos especificados para sua função, no âm-

bito do SGA, pode trazer consequências.

e) Todas acima.

41. Para diminuir a possibilidade de ocorrência de desvios em relação à 
política, aos objetivos e às metas ambientais, é necessário a identi-
ficação, planejamento e definição de _______________ das operações 
da organização que estejam associadas aos aspectos e impactos am-
bientais significativos, de modo a implementar controle operacional 
como elemento do SGA.

a) Operários 

b) Aulas 

c) Exames 

d) Procedimentos documentados 

e) Listas de tarefas
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42. Assinale a alternativa falsa:
a) A organização deve decidir se irá ou não comunicar ao público externo sobre 

os aspectos ambientais e o SGA. 

b) A decisão se irá ou não comunicar ao público externo sobre os aspectos 

ambientais e o SGA deve ser documentada.

c) A organização estabelece, implementa e mantém procedimento(s) para re-

cebimento, documentação e resposta à comunicações pertinentes e oriun-

das de partes interessadas externas.

d) A organização não pode estabelecer a comunicação relativa à eficácia do 

SGA através de resultados de auditoria, reclamação de clientes, etc.

e) A organização estabelece, implementa e mantém procedimento(s) para co-

municação interna de seus aspectos ambientais e SGA entre os vários níveis 

e funções da organização.

43. É necessária a documentação do SGA para: 
a) a política ambiental, os objetivos e as metas ambientais, programas ambien-

tais e escopo do SGA.

b) todos os requisitos exigidos pela norma, tais como os requisitos legais e ou-

tros requisitos, subscritos pela organização e para os programas de treina-

mento e conscientização.

c) as simulações para atendimento e resposta a situações de emergência.

d) os registros específicos e para os documentos que a organização entende 

como importante para planejar, operar e controlar processos relativos aos 

seus aspectos ambientais significativos.

e) Todos acima.

44. É necessária a manutenção de registros: 
a) Da análise crítica realizada pela alta direção.

b) De educação, treinamento, habilidade e experiência dos colaboradores.

c) Dos resultados das avaliações periódicas do atendimento a requisitos legais 

e outros.

d) Dos resultados do controle de dispositivos de medição e monitoramento.

e) Todos acima.

45. Os elementos do SGA que não se apresentaram de acordo com os re-
quisitos exigidos pelo sistema e/ou não tiveram desempenho de acordo 
com o previsto nos objetivos e metas são caracterizados como:

a) Aspectos e impactos

b) Não-conformidades

c) Ação corretiva

d) Ação preventiva

e) Nenhuma acima.

Sistemas de Gestão Ambientale-Tec Brasil 136



46. Devem ser mantidos pela organização os registros e respectivo controle de: 
a) medições e monitoramentos, dos resultados dos procedimentos de avalia-

ção do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos. 

b) das não conformidades.

c) das ações corretivas e preventivas. 

d) Somente a) e b) estão corretas.

e) a), b) e c) estão corretas.

47. O meio principal de verificação de conformidade do SGA com todos os 
requisitos (legais e outros requisitos, subscritos pela organização, e os 
próprios requisitos da norma), com a política ambiental, com os objeti-
vos e metas ambientais, entre outros elementos são as _______________.

a) Auditorias externas

b) Auditorias internas

c) Auditorias de terceira parte

d) As avaliações de aspectos e impactos

e) Nenhuma acima.

48. As auditorias internas do SGA devem ser: 
a) Periódicas. 

b) Planejadas. 

c) Estabelecidas. 

d) Implementadas por meio de programas de auditoria ambiental.

e) Todas acima.

49. As entradas para a análise crítica devem incluir:
a) Mudanças que possam afetar o sistema de gestão 

b) Resultados de auditorias e situação das ações preventivas e corretivas 

c) Resultado das avaliações do atendimento aos requisitos legais aplicáveis e 

outros requisitos relacionados ao sga 

d) Realimentação/comunicação de cliente / partes interessadas 

e) Todas acima.

50. As saídas para a análise crítica devem incluir:
a) Mudanças da eficácia de seus processos 

b) Mudanças em recursos 

c) Mudanças na política e objetivos

d) Mudanças no desempenho ou nos elementos do SGA 

e) Todas acima.
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