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GESTÃO AMBIENTAL

PÚBLICA E EMPRESARIAL

O QUE É GESTÃO AMBIENTAL?

 Gestão Ambiental – atividade administrativa 

voltada a coordenar os conflitos e as soluções

que envolvem os diversos problemas 

ambientais.

 É a aplicação prática dos princípios formulados 

na política ambiental adotada pela 

organização.
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GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA

GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA

 é um processo de mediação de interesses e 
conflitos entre atores sociais que agem sobre 
os meios físico-natural e construído. 

 É exercida pelo Estado através de uma 
estrutura administrativa específica criada pela 
Política Nacional de Meio-Ambiente em 1981: o 
Sistema Nacional de Meio-Ambiente -
SISNAMA.
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SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente

Órgão Executor

Órgãos Seccionais

Órgãos Deliberativos

Secretarias Municipais

de Meio Ambiente

Órgãos

Locais

Órgão Superior MMA

IBAMA

SEAMA

IEMA/IDAF

CONAMA

CONSEMA /

CONREMAS 

CONSELHOS 

MUNICIPAIS

POLÍTICAS AMBIENTAIS NO BRASIL

 Política Nacional de meio-ambiente

 Código Florestal

 Política Nacional de Recursos Hídricos

 Política Nacional de Resíduos Sólidos

 Lei de Crimes Ambientais

 Outras... 
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INSTRUMENTOS

 Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;

 Zoneamento ambiental,

 Avaliação de impactos ambientais,

 Licenciamento de atividade poluidora,

 Fomento a criação e absorção de tecnologia voltada 

a melhoria da qualidade ambiental,

 Penalidades ao não cumprimento das medidas 

necessárias à correção e preservação ambiental

CLASSIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA 

AMBIENTAL

Classificação Exemplo
Instrumentos 

Repressivos/Corretivos 

- Sanções administrativas

- Sanções civis

- Sanções penais 

Instrumentos Preventivos - Avaliação Ambiental Estratégica

- Licenciamento Ambiental

- Avaliação de Impactos Ambientais

- Auditoria ambiental legal 

Instrumentos de Promoção, 

Incentivo e Fomento 

- Autocontrole Ambiental

- Instituição de Prêmios

- Taxação Ambiental

- Financiamentos e Incentivos
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL

 O Licenciamento ambiental é uma exigência

legal e uma ferramenta do poder público para o

controle ambiental.

 É o procedimento no qual o poder público,
representado por órgãos ambientais, autoriza e
acompanha a localização, instalação,
ampliação e operação de atividades, que
utilizam recursos naturais ou que sejam
consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras.

9

LICENÇA AMBIENTAL

 A licença ambiental é o documento, com prazo de
validade definido, em que o órgão ambiental
estabelece regras, condições, restrições e
medidas de controle ambiental a serem seguidas
pelas empresas.

 Permite o funcionamento da atividade de forma 
compatível com os padrões de qualidade 
ambiental.

 O controle da poluição ambiental contemplado 
nas licenças foca aspectos relativos ao ar, solo, 
águas, ruído e vibração. 

10
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LICENÇA AMBIENTAL

São três Licenças:

Licença Prévia

Licença de Instalação

Licença de Operação

11

COMPETÊNCIA DO LICENCIAMENTO

12

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

IBAMA

OEMA

OMMA

ESFERA ÓRGÃO COMPETENTE
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TIPOS DE LICENÇA AMBIENTAL

 Licença Prévia – LP

 É a primeira etapa do licenciamento, 

 o órgão licenciador avalia a localização e a concepção 

do empreendimento, atestando a sua viabilidade 

ambiental e estabelecendo os requisitos básicos para 

as próximas fases.

 Nesta etapa, são definidos todos os aspectos 

referentes ao controle ambiental da empresa. 

 De início o órgão determina, se a área sugerida para a 

instalação da empresa é tecnicamente adequada.

13

TIPOS DE LICENÇA AMBIENTAL

 Licença Prévia – LP (cont...)

Nesta etapa podem ser requeridos estudos 

ambientais complementares, tais como EIA/RIMA e 

RCA, quando estes forem necessários. 

O órgão licenciador, com base nestes estudos, 

define as condições nas quais a atividade deverá 

se enquadrar a fim de cumprir as normas 

ambientais vigentes.

14
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ESTUDOS AMBIENTAIS

 Estudo de Impacto Ambiental - EIA

 Consiste em um estudo realizado no local, mais 

precisamente no solo, água e ar para verificar se a 

área contém algum passivo ambiental além de 

prever como o meio sócio-econômico-ambiental

será afetado pela implantação do 

empreendimento.

 Exigência legal, instituída pela Resolução CONAMA 

001/86, na implantação de projetos com 

significativo impacto ambiental. 

15

TIPOS DE LICENÇA AMBIENTAL

 Licença de Instalação – LI

 É a licença que autoriza a instalação do 

empreendimento (ou de uma determinada 

atividade) de acordo com as especificações 

constantes dos planos, programas e projetos 

aprovados, incluindo as medidas de controle 

ambiental e demais exigências técnicas 

necessárias. 

16
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TIPOS DE LICENÇA AMBIENTAL

 Licença de Operação – LO

 É a licença que autoriza o funcionamento da 

atividade mediante o cumprimento integral das 

exigências técnicas contidas na licença de 

instalação.

17

PRAZOS DE VALIDADE DAS LICENÇAS

 varia de atividade para atividade de acordo 

com a tipologia, a situação ambiental da área 

onde está instalada, e outros fatores.

18

Licença Mínimo Máximo

LP O estabelecido pelo cronograma do projeto 

apresentado

Não superior a 5 anos

LI De acordo com o cronograma de instalação da 

atividade

Não superior a 6 anos

LO 4 anos 10 anos

Prazos de validade – Federal*

* Atualmente os prazos diferem entre os estados!
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PRAZOS DE VALIDADE DAS LICENÇAS

 No estado de São Paulo os prazos são 

menores:

19

Licença Mínimo Máximo

LP O estabelecido pelo cronograma do projeto 

apresentado

Não superior a 2 anos

LI De acordo com o cronograma de instalação da 

atividade

Não superior a 3 anos

LO * 2 anos 5 anos

Prazos de validade em São Paulo

* de acordo com o fator de complexidade (fator w) da atividade

PRAZOS DE VALIDADE DAS LICENÇAS

 Validade da LO de acordo com o fator de 

complexidade (fator w) da atividade, definido 

pela CETESB no Estado de São Paulo:

20

Prazo w Exemplos

2 anos: 4; 4,5, e 5 Siderurgia, gusa, explosivos, químicos

3 anos 3 e 3,5 Pneus, vidros, cimento, usinagem

4 anos 2 e 2,5 Forjados de aço, máquinas, eletrodomésticos

5 anos 1 e 1,5 Postos de combustíveis,  equipamentos eletrônicos
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

CONTEÚDO MÍNIMO DO ESTUDO DE IMPACTO 

AMBIENTAL

 Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, 
completa descrição e análise dos recursos ambientais e 
suas interações, de modo a caracterizar a área antes da 
implantação do projeto;
 Meio físico: subsolo, água, ar e clima, com destaque aos 

recursos minerais, topografia, tipos e aptidão do solo, 
corpos d’água, regime hidrológico, correntes marinhas e 
atmosféricas;

 Meio biológico e ecossistemas naturais: fauna e flora, 
destacando espécies indicadoras da qualidade ambiental, 
valor científico e econômico e espécies em extinção;

 Meio sócio-econômico ou antrópico: uso e ocupação do 
solo, uso da água e sócio-economia.
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CONTEÚDO MÍNIMO DO ESTUDO DE IMPACTO 

AMBIENTAL

 Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas 
alternativas, através da identificação, previsão da 
magnitude e interpretação da importância dos prováveis 
impactos relevantes, discriminando:

 Tipo de impacto: positivo ou negativo;

 Ação: direta ou indireta;

 Ocorrência: imediato, médio prazo e longo prazo;

 Duração: temporário ou permanente;

 Grau de reversibilidade;

 Propriedades cumulativas e sinergéticas;

 Distribuição dos ônus e benefícios sociais.

CONTEÚDO MÍNIMO DO ESTUDO DE IMPACTO 

AMBIENTAL

 Definição das medidas mitigadoras dos 
impactos negativos, entre elas os 
equipamentos de controle e sistemas de 
tratamento de despejos, com a avaliação da 
eficiência de cada uma delas; 

 Elaboração do programa de acompanhamento 
e monitoramento dos impactos positivos e 
negativos, com indicação dos parâmetros a 
serem considerados.



20/11/2013

13

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL

 É o documento-síntese dos resultados obtidos 
com a análise dos estudos técnicos e 
científicos de avaliação de impacto ambiental 
que compõem o EIA.

 apresentado de forma objetiva e adequada à sua 
compreensão;

 Linguagem acessível, com ilustrações por mapas, 
cartas, quadros e gráficos, de modo a apresentar 
as vantagens e desvantagens do projeto e 
conseqüências ambientais.

Descrição do 
projeto e suas 
alternativas

Determinação da 
área de influencia

Diagnóstico 
ambiental da área de 

influencia

Análise dos impactos 
ambientais

Estudo e 
estimativa de 

medidas 
mitigadoras

Programa de 
gerenciamento

EIA

1

2

3

4

5

6
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EXEMPLO

EIA/RIMA – Toyota –Sorocaba/SP

EIA/RIMA – FÁBRICA TOYOTA – SOROCABA-

SP

 Estudo requisitado em 2007 para a implantação 

da Nova Unidade Automobilística da Toyota do 

Brasil, no município de Sorocaba-SP.

 Empresa responsável pela elaboração do 

EIA/RIMA: Consórcio ECP-LENC 

 (ECP Sistemas Ambientais e Administração de Bens 

LTDA. - Carapicuíba – SP) 

 (LENC – Laboratório de Engenharia e Consultoria 

LTDA. - São Paulo – SP)

 Envolveu 36 profissionais de diversas áreas.
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OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO 

EMPREENDIMENTO

 aumentar a oferta de veículos automotores de 

alta qualidade e eficiência energética ao mercado 

brasileiro, enquanto atendendo aos princípios 

corporativos da Toyota Motors Company (TMC), 

inclusive metas de qualidade ambiental do 

produto e da produção.

 Estado de São Paulo, centro gravitacional econômico 

do Brasil.

 geração de empregos alavancará a economia local.

 parcerias com entidades educativas.

 Desde sua fundação, a Toyota assumiu a identidade 

de corporação sustentável - programa e multiplica 

atividades de contribuição social e ambiental pelo 

mundo todo.

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E 

LOCACIONAIS

 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS

 Sistema Toyota de Produção (TPS) - filosofia de 

gerenciamento que visa otimizar todos os processos, 

eliminar gastos desnecessários e fabricar produtos 

que satisfaçam as necessidades do mercado - um 

sistema centrado em pessoas.

 Motor mais eficiente em termos energéticos;

 Processo de pintura que usa tinta à base de água, 

visando reduzir as emissões;

 Redução dos volumes de água gastos e poluição

 Controle de resíduos sólidos
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ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E 

LOCACIONAIS

 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

 SOROCABA (Melhor alternativa)

 PORTO-FELIZ

 SANTA BÁRBARA DO OESTE
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PLANOS E PROJETOS CO-LOCALIZADOS

 Estação de Abastecimento de Água – Prefeitura 

Municipal de Sorocaba

 Estação de Tratamento de Esgoto – Prefeitura 

Municipal de Sorocaba

 Parque Tecnológico Incentivado – Prefeitura 

Municipal de Sorocaba
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CARACTERIZAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO

 Altura do km 93 da Rodovia Castelo Branco (SP-

280) na Fazenda Itavuvu, a 17 km da zona 

urbana do município de Sorocaba.

CARACTERIZAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO
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CARACTERIZAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO

 As fontes de efluentes são:

 Efluentes gerados nos processos de decapagem, 

desengraxamento, zincagem, fosfatização, pintura, 

gerados continuamente;

 Efluentes gerados periodicamente, em troca de 

solução de banhos;

 Efluentes das unidades de utilidades e outros 

processos com baixa contaminação orgânicos; e

 Efluentes domésticos gerados em restaurantes, 

vestiários, banheiros e serviços gerais.

 Destino : Estação de Tratamento (Equalização –

tratamento físico/químico, tratamento de lodo e 

reuso da água)
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CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

 Processo Industrial

CARACTERIZAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO

 Resíduos Sólidos

 Reciclagem – 59 mil t

 Co-processamento – 3 mil t

 Descontaminação – 10 t

 Compostagem – 933 t

 Aterro – 788 t

 Incineração – 289 kg
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TERRAPLENAGEM

 Limpeza do terreno através da remoção de árvores, 

arbustos, tocos, raízes, e a remoção do material a 

aterro sanitário municipal;

 Preservação da camada de cerca de 30 cm de terra 

vegetal, que será removida para futura cobertura das 

áreas gramadas dos taludes e plataformas;

 Os taludes de corte serão executados com inclinação 

de 1:1 (V:H), dotados de bermas de alívio sempre que 

sua altura superar 10,00 m. As bermas terão 3,00 m 

de largura para permitir a implantação de 

dispositivos de drenagem e de quebra de velocidade 

de erosão nos solos;

TERRAPLENAGEM

 As saias de aterro deverão ser executadas com 

inclinação de 1:1,5 (V:H) e serão dotadas de bermas 

sempre que sua altura superar 10,00m; 

 As saias de aterro deverão ser executadas com 

excesso lateral de 50 cm para posterior acabamento e 

acerto em corte utilizando escavadeiras hidráulicas 

anteriormente à execução de canaletas de drenagem e 

ao plantio de grama.

 O projeto de terraplenagem foi desenvolvido de forma 

a permitir o balanceamento entre os volumes de corte 

e aterro, evitando ao máximo, a necessidade de 

utilização de áreas de empréstimo.
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OBRAS

 Idealizados três cenários para a realização das 

obras de construção e montagem das novas 

instalações:

 No cenário de maior duração das atividades, 24 

meses, seriam necessários 1.861 funcionários em 

média, 

 Para a construção mais rápida, em 12 meses, serão 

requeridos 2.791 funcionários em média.

 O investimento total previsto R$ 

1.183.000.000,00 (um bilhão, cento e oitenta e 

três milhões de reais).

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

 Estudos do Meio Físico

 Trabalhos de gabinete e vistorias de campo

 Clima e Qualidade do Ar

 Estudo de dispersão atmosférica

 Geologia, Geomorfologia, Solos e Geotecnia

 Caracterização hidrogeológica

 Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos

 Estudos do Meio Biótico

 populações de aves silvestres, mamíferos, répteis e 

anfíbios, Ictiofauna (peixes), liminologia, flora e 

vegetação.



20/11/2013

23

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

 Estudos do Meio Socioeconômico

 Perfil Demográfico, Perfil Socioeconômico da 

População e Atividade Econômica Regional, 

Indicadores de Qualidade de Vida, Infra-Estrutura

Social, Uso do Solo, Dinâmica Econômica, Estrutura 

Urbana e Organização Social.

 Estudos de Arqueologia

 levantamento do patrimônio arqueológico e histórico-

cultural nas áreas de influência do empreendimento.

ÁREAS DE INFLUÊNCIA
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA

ÁREAS DE INFLUÊNCIA
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HIDROLOGIA

IMPACTOS AMBIENTAIS
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BALANÇO FINAL DOS IMPACTOS 

AMBIENTAIS
 fase de planejamento - impactos ambientais somente sobre o meio 

socioeconômico e referem-se à insegurança da população e 

eventuais mobilizações sociais.

 fase de implantação - concentra a maioria dos impactos negativos, 

pois é quando ocorrem as principais intervenções sobre os meios 

físico e biótico.

 meio físico estão relacionados à possibilidade de ocorrência de 

erosões e escorregamentos.

 meio biótico, a supressão de vegetação e intervenção em Áreas 

de Preservação Permanente (APP)

 meio socioeconômico, a grande maioria dos impactos negativos 

irá ocorrer somente  durante o período de obras e possuem 

baixa magnitude. Por outro lado, a geração de empregos 

(diretos e indiretos) é um impacto positivo permanente.
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MEDIDAS MITIGADORAS, 

COMPENSATÓRIAS E 

POTENCIALIZADORAS

 Meio Físico
 Controle dos Processos de Dinâmica Superficial (Erosões, 

escorregamentos e assoreamentos)

 Controle da Geração de Ruídos

 Controle da Qualidade do Ar

 Controle da Qualidade das Águas Superficiais

 Controle da Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos

 Controle da Utilização das Áreas de Apoio (Canteiros de 

Obras, Depósitos de material excedente (DME ou bota fora) e 

áreas de empréstimo)

 Controle de Inundações

 Sinalização

 Saúde e Segurança do Trabalho

MEDIDAS MITIGADORAS, 

COMPENSATÓRIAS E 

POTENCIALIZADORAS

 Meio Biótico

 Controle da Supressão de Vegetação e Intervenções em 

APP

 Alterações do nível de risco de fogo

 Aumento de pressão de caça

 Compensação Ambiental

 Meio Socioeconômico

 Abertura de Canal de Comunicação entre o 

Empreendedor e a População

 Fiscalização do Entorno do Empreendimento

 Ação Técnica Visando a Maximização do Incremento das 

Receitas Fiscais

 Arqueologia

 Prospecções Arqueológicas
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PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL

 coordenação das atividades necessárias para mitigar ou 

compensar os impactos negativos e potencializar os impactos 

positivos.

 14 Programas Ambientais específicos.
• Controle Ambiental das Obras

• Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos

• Programa de Compensação 

Ambiental

• Programa de Conhecimento e 

Pesquisa

• Proteção, Manejo e 

Conservação do Meio Ambiente

• Reconstituição de Habitats 

Florestais

• Reconstituição da Fauna 

Original

• Comunicação Social

• Fiscalização de Uso do Solo do 

Entorno da ADA

• Programa de Saúde, Segurança 

e Medicina do Trabalho

• Programa de Educação 

Ambiental

• Programa de Uso Público

• Programa de Integração com o 

Entorno

• Programa de Prospecção 

Arqueológica

56
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OUTRAS ATRIBUIÇÕES

 Além do que já foi exposto, a gestão ambiental 

pública ainda:

 organiza e coloca à disposição da sociedade dados 

e informações sobre a qualidade ambiental e as 

fontes de poluição;

 desenvolve indicadores e monitora o desempenho 

nas diversas áreas de interesse ambiental (ar, 

águas, solos...);

 Incentiva a pesquisa e a inovação tecnológica.

POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS –

FUNDAMENTOS - LEI FEDERAL 9433 DE 

08/01/1997

I. Água é um bem de domínio público;

II. Recurso natural limitado, dotado de 
valor econômico;

III. Uso prioritário: consumo humano e de 
animais;

IV. Uso múltiplo das águas;

V. Bacia hidrográfica: unidade territorial; 

VI. Gestão descentralizada e participativa.

60
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 Bacias Hidrográficas
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GESTÃO DESCENTRALIZADA E PARTICIPATIVA

 Gestão de uma bacia a cargo do 

binômio comitê-agência.

 Questões/conflitos poderão ser 

resolvidas a nível de bacia.

 Comitê – parlamento da bacia.

 Agência de bacia – órgão técnico, 

executivo.
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O Que é Comitê de Bacia Hidrográfica?

Comitês de Bacia Hidrográfica

O Comitê de Bacia Hidrográfica é um órgão colegiado 

que conta com a participação dos usuários de água, da 

sociedade civil organizada, de representantes de 

governos municipais, estaduais e federal. Esse ente é 

destinado a atuar como “parlamento das águas”, posto 

que é o fórum de decisão no âmbito de cada bacia 

hidrográfica.

ATIVIDADES DE GESTÃO AMBIENTAL DE UMA 

PREFEITURA

 Gestão do saneamento

 Gestão dos espaços urbanos (planejamento)

 Gestão do meio ambiente urbano (manejo 

ambiental urbano)
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GESTÃO AMBIENTAL EMPRESARIAL

VISÃO GERAL

GESTÃO AMBIENTAL EMPRESARIAL

 Atualmente a estrutura que rege a Gestão 

Ambiental nas empresas é denominada 

Sistema de Gestão Ambiental - SGA

 Este figura ao lado de outros sistemas de 

gestão como Qualidade e Segurança.
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ESTÁGIOS DA GESTÃO AMBIENTAL

1 2 3

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL – SGA

 Definição:
 Conjunto de ações sistematizadas que visam o atendimento 

das Boas Práticas, das Normas e da Legislação Ambiental.

 Objetivos:
 Empresarias / Econômicos

 Redução de custos com: autuações, passivos ambientais, matérias 
primas, resíduos e emissões

 Ambientais 
 Promover a melhoria do Meio Ambiente

 Implementar e difundir os  “Princípios do Desenvolvimento 
Sustentável”
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A GESTÃO AMBIENTAL NA EMPRESA

 Gestão ambiental é a atividade de administrar 

os aspectos ambientais de um processo ou de 

uma organização.

 Aspecto ambiental: elemento das atividades, 

produtos ou serviços de uma organização que pode 

interagir com o meio ambiente (causar impactos 

ambientais)



20/11/2013

37

73

ASPECTO

AMBIENTAL

IMPACTO

AMBIENTAL

Papel Contaminado com Óleo Contaminação do Solo

CAUSA EFEITO

74

Para que serve tudo isso???

Aspecto

Ambiental

Impacto

Ambiental Plano de ação

CAUSA do

Problema

EFEITO do

Problema

Tomada de ações que 

visam eliminar, diminuir ou 

controlar.

Ex: Papelão 

Contaminado

Contaminação

do Solo

Destinar 
adequadamente:

Incineração ou aterro
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GESTÃO AMBIENTAL – 3 PASSOS INICIAIS

1. Análise da situação da empresa: “Onde estamos ?”

2. Estabelecimento de metas: “Onde queremos chegar ?”

3. Estabelecimento de métodos: “Como chegaremos lá?”

76

COMO A EMPRESA PODE DEMONSTRAR 

SUA CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA? 

 Comportando-se adequadamente

 Dando um bom exemplo

 Mantendo o nome limpo

 Divulgando seu exemplo

 Associando sua marca à idéia do ambientalmente 
correto

ROTULAGEM AMBIENTAL



20/11/2013

39

77

Rótulos Ambientais

Primeiras Iniciativas:

Alemanha  (1978) - Blue Angel.

Canadá  (1988) - Environmental Choice.

Países Nórdicos (1988) - White Swan.

Japão (1989) - Eco-Mark.

EUA (1990) - Green Seal.

Características:

 abordagem inicial "Simples".

 grande número de Famílias de Produtos.

 dirigidos para o Mercado Interno.

 dirigidos para produtos de consumo.

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

ABNT - Qualidade Ambiental

ISO 14001

Única norma da série que possibilita uma

certificação por organismo credenciado.

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Por que as empresas decidiram certificar-se pela ISO 14001?*

 Competir melhor nos mercados interno e externo

 Promover a imagem ambiental

 Melhorar o desempenho ambiental

 Reduzir custos, aumentar competitividade, minimizar riscos

* ISO 14001: Lessons from the Early Adopters, by Beth Tener, Cutter Information Corp., 1999

http://www.greenseal.org/
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Certificação: Uma entidade de terceira parte dá uma garantia escrita
de que um produto, processo ou serviço está conforme os requisitos
especificados.

Credenciamento: Uma autoridade nacional dá reconhecimento formal
de que uma entidade é competente para conceder a certificação. No
Brasil o INMETRO é o órgão credenciador.

Organismo certificador Localidade

ABNT São Paulo

ABS - Quality Evaluations Inc. São Paulo

BVQI do Brasil Sociedade Certificadora Ltda. Rio de Janeiro

DNV Certificadora Ltda Rio de Janeiro

FCAV Fundação Vanzolini São Paulo

DQS São Paulo

Certificação ambiental

CERTIFICADOS ISO

80
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• ISO (International Organization for Standardization) –

http://www.iso.org;

• Organização não governamental;

• Fundada em 1947 e sediada em Genebra ;

• É o fórum internacional de normatização, harmonizando as

diversas agências nacionais;

• . A ISO congrega mais de 150 países.

• O Brasil é representado na ISO pela ABNT

• (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

As normas da série ISO 14000 podem ser divididas 

em dois grande grupos: 

Normas e diretrizes para Nível Organizacional

Implementação de SGA, auditoria ambiental e avaliação da performance 

ambiental  - ISO14001 

Normas e diretrizes para Produtos e Serviços

Rotulagem ambiental, análise de ciclo de vida e aspectos ambientais de 

padrões de produto 

SÉRIE ISO 14000
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GESTÃO AMBIENTALISO/TC 207

SC 1 - Sistemas de Gestão Ambiental: ISO 14001 e 14004;

SC 2 - Auditoria Ambiental: ISO 14015 e ISO 19011;

SC 3 - Rotulagem Ambiental: Série ISO 14020;

SC 4 - Avaliação de Desempenho Ambiental: ISO 14031;

SC 5 - Avaliação de Ciclo de Vida: Série ISO 14040;

SC 6 - Termos e Definições: Série ISO 14050;

WG 3 - Projeto para o Ambiente (Ecodesign): ISO TR 14062;

WG 4 - Comunicação Ambiental: ISO 14063;

WG 5 - Mudanças Climáticas: ISO 14064.

“Meet the Whole Family”, www.iso.ch/iso/em/prods-services/otherpubs/Qualitymanagement.html

84

ESTRUTURA DA NORMA NBR:ISO14001
1        Objetivo
2        Referencias Normativas
3        Termos e Definições
4.       Requisitos do sistema da gestão ambiental  ( SGA )
4.1     Requisitos gerais
4.2     Política ambiental
4.3      Planejamento
4.3.1   Aspectos Ambientais
4.3.2   Requisitos legais e outros
4.3.3   Objetivos, metas e programa(s )
4.4.1   Recursos, funções, responsabilidades e autoridades
4.4.2   Competência, treinamento e conscientização
4.4.3  Comunicação
4.4.4   Documentação
4.4.5   Controle de documentos
4.4.6  Controle operacional
4.4.7   Preparação e resposta à  emergências:
4.5      Verificação
4.5.1   Monitoramento e Medição
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
4.5.5  Auditoria Interna
4.6     Análise pela Administração
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CERTIFICADOS

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS18001

ASPECTOS IMPORTANTES DA CERTIFICAÇÃO

 Não estabelece requisitos absolutos para desempenho 
ambiental

 Exigência / Comprometimento com atendimento à 
legislação e com a melhoria contínua

 Busca por resultados ambientais progressivamente 
melhores

 Incentivo às melhores opções tecnológicas disponíveis 
quando economicamente viável 


