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introDuÇÃo

As auditorias ambientais vêm ganhando atenção especial, 
tanto por parte dos Estados quanto das corporações, por 
conta do respeito ao Princípio da Prevenção – sendo mui-
to mais vantajoso prevenir do que remediar, e Princípio 

do Desenvolvimento Sustentável –, compatibilizando atividades eco-
nômicas com preservação do meio ambiente.

A prevenção é mandamento fundamental nas auditorias am-
bientais, que quando bem conduzidas proporcionarão benefícios para 
os utilizadores de recursos naturais na forma de diminuição de seu 
uso, ou mesmo para aquelas corporações que desenvolvem atividades 
impactantes, na forma de evitar que problemas ambientais venham a 
acontecer, além do grande benefício à imagem das corporações que 
detêm políticas ambientais internas. Para o meio ambiente é ainda 
mais vantajoso, uma vez que as auditorias servem, ou podem servir, 
para minimizar os impactos sobre o meio ambiente, conjuntamente 
com práticas eficientes de gestão ambiental empregadas pelos audita-
dos. Em relação ao princípio do desenvolvimento sustentável, as orga-
nizações que são auditadas ambientalmente, seja voluntária ou com-
pulsoriamente, diminuem substancialmente a possibilidade de sofre-
rem sanções administrativas ambientais severas (como interdição de 
atividade, multas elevadas, entre outras), uma vez que compatibilizam 
sua atividade econômica com a preservação do meio ambiente em um 
processo de melhoria contínua.

Os sistemas de gestão ambiental, tendo por objetivo a obtenção 
da certificação ISO 14001 ou não, estão intimamente ligados às au-
ditorias ambientais, que contribuem para a efetividade do sistema. A 
auditoria ambiental, além de servir para verificar o cumprimento da 
legislação ambiental, também averigua o cumprimento dos objetivos 
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das próprias organizações, fazendo-se mister uma atuação periódica 
da auditoria. Essas auditorias são chamadas de voluntárias. 

As auditorias compulsórias são aquelas impostas pelos estados 
federativos. Estes estão cada vez mais preocupados em normatizar as 
auditorias ambientais e proporcionam melhoria significativa da atua-
ção antrópica sobre o meio ambiente, especialmente o natural. Vere-
mos que as auditorias compulsórias estaduais normalmente são de-
terminadas diante de danos ao meio ambiente e especialmente como 
mais um importante elemento integrado ao licenciamento ambiental.

Este trabalho se propõe a ser um importante contributo nos 
campos científico e profissional. No campo científico, por ser um mo-
vimento relativamente recente que, mesmo em nível internacional, 
suscita reflexões no meio científico com o intuito de discutir a impor-
tância da auditoria como instrumento de apoio à gestão, a atuação éti-
ca dos profissionais envolvidos na auditoria, bem como o papel que a 
auditoria ambiental desempenhará na gestão corporativa. No campo 
profissional, seu objetivo é proporcionar reflexões aos profissionais da 
área sobre o contributo da auditoria ambiental para a gestão mais efi-
caz das corporações, tal como o reconhecimento das funções desses 
profissionais ligados à auditoria, internos ou externos.

Neste livro serão abordadas as principais formas de auditorias 
ambientais, partindo do tratamento dos temas ligados às auditorias am-
bientais, passando pela esfera internacional em que serão abordadas as 
normas jurídicas nesse domínio, especialmente as da Organização In-
ternacional para Padronização e do Sistema de Ecogestão e Auditoria da 
União Europeia,1 para que, então, seja possível a compreensão do pro-
cesso interno de adoção de normas nesse sentido, especialmente pelos 
Estados brasileiros que já adotaram esse instrumento. Será estudada sua 
fundamentação jurídica, inicialmente com a previsão constitucional e 
infraconstitucional na esfera federal, para depois ser tratada especifica-
mente pelos Estados brasileiros. Há preocupação por parte desses Esta-
dos no sentido de regular as auditorias ambientais, nomeadamente para 
as atividades que causam degradação ambiental significativa, passando 
de uma prática meramente voluntária para compulsória.

1 No original, em inglês: International Organization for Standardization (ISO) e Eco-Management and 
Audit Scheme (Emas).
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O presente livro, além da introdução em que se indicam os ob-
jetivos a atingir e a pertinência do estudo, encontra-se estruturado 
em quatro capítulos. No primeiro capítulo são abordados os diversos 
conceitos de meio ambiente em suas inúmeras interfaces, com o pro-
pósito de fornecer ao leitor subsídios para entender a abrangência das 
auditorias ambientais. No segundo, são trabalhadas as diversas classi-
ficações das auditorias ambientais, consoante o escopo dos trabalhos, 
para propiciar aos leitores ampla compreensão do tema, fornecendo 
elementos essenciais no momento da realização dos trabalhos de au-
ditoria. Esse capítulo mostra-se inovador e útil ao leitor, uma vez que 
apresenta os passos fundamentais para a realização das auditorias 
desde os primeiros contatos com o cliente, passando pela realização 
das visitas e elaboração do relatório final, seguindo até o acompanha-
mento das ações corretivas. Há o uso de uma linguagem acessível e 
direta no decorrer de todo o trabalho, tornando-se um manual com 
as diretrizes de auditoria ambiental, pois são apresentados detalhes 
importantes para todos os envolvidos nas auditorias, primordialmen-
te os auditores ambientais, inclusive com modelos. Adentrando no 
direito nacional sobre auditorias ambientais, o terceiro capítulo traz 
as principais normas federais e as de iniciativa dos Estados da Fede-
ração que já contam com normas jurídicas a respeito desse tema. São 
identificadas algumas semelhanças nessas normas jurídicas estaduais, 
principalmente quanto ao destinatário das auditorias – aqueles que 
desempenham atividades que degradam o meio ambiente. Esse pe-
núltimo capítulo proporcionará ao leitor um estudo atualizado e dire-
cionado para os trabalhos de auditoria ambiental, haja vista que é pos-
sível encontrar as principais normas envolvidas em um processo de 
auditoria ambiental. As normas ISO e Emas encontram-se no quarto 
capítulo, de uma forma simples e com esquemas de trabalho, para que 
os auditores possam se valer desses exemplos para a condução de seus 
trabalhos na certificação ISO 14001 ou no Emas do Direito Europeu.


