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primeiro capítulo
1. meio ambiente

O conhecimento do objeto principal da auditoria ambien-
tal é imprescindível para a boa condução dos trabalhos, 
ou seja, o meio ambiente tem de ser bem compreendido 
pelo auditor, uma vez que será analisada a consequência 

de determinada atividade ou produto sobre ele.
Os trabalhos de auditoria ambiental normalmente não são 

pautados exclusivamente no meio ambiente natural, porque depen-
dendo da política ambiental da organização auditada, a auditoria 
poderá abranger mais de uma interface do meio ambiente. Por esse 
motivo, torna-se importante a abordagem seguinte, em que serão es-
tudados o meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho.

A ABNT NBR ISO 14001:2004 conceitua meio ambiente para 
fins de SGA como “circunvizinhança em que uma organização opera, 
incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres huma-
nos e suas inter-relações”.2 O conceito de meio ambiente mais aceito é 
o descrito no artigo 3o da Lei 6.938/81 da PNMA, sendo “o conjunto 
de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 
Sua melhor compreensão ocorre quando associado ao caput do artigo 
225 da Constituição Federal, no trecho “bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida”.3 Sendo assim, todos podem uti-
lizá-lo, mas ninguém pode dispor dele ou transacioná-lo.

Para Silva,4 o “meio ambiente é, assim, a interação do con-
junto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o 

2 ISO 14001 (ABNT, 2014).

3 Brasil (1988).

4 Silva (1995).
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desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas”. Com 
isso, vê-se a grande abrangência do meio ambiente, não podendo ser 
considerado simplesmente o solo, recursos hídricos, espaço atmos-
férico, fauna ou flora; mas tudo que circunda o ser humano, tendo 
em vista sua importância à sadia qualidade de vida das pessoas.

Esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, es-
sencial à qualidade de vida para as presentes e futuras gerações, é um 
direito que transcende um único indivíduo, sendo classificado entre 
os direitos transindividuais. Entre os direitos transindividuais, o di-
reito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se enquadra entre 
os direitos difusos.

A definição legal dos interesses difusos pode ser encontrada no 
artigo 81, parágrafo único, inciso I, da Lei 8.078/90: “interesses ou 
direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os tran-
sindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”. Seus aspectos 
são, portanto:

a) transindividuais: sendo aqueles que transcendem o indivíduo, ul-
trapassando o limite da esfera de direitos e obrigações de cunho in-
dividual;

b) natureza indivisível: o bem ambiental pertence a todos, mas nin-
guém em específico o possui;

c) titulares indeterminados: não se determinam todos os indivíduos 
que são beneficiados e/ou afetados;

d) integrados por circunstâncias de fato: experimentam a mesma con-
dição pelas circunstâncias fáticas; e

e) relação jurídica inexistente: bastando estar no Estado brasileiro 
(brasileiros ou estrangeiros residentes) para gozar do direito a um 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, diferentemente do que 
ocorre em outros direitos transindividuais (coletivos) em que há ne-
cessidade de relações jurídicas, como o caso dos consumidores.
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Então, no conceito de meio ambiente estão presentes quatro as-
pectos importantes, são eles: o meio ambiente físico ou natural, o cons-
truído, o cultural e o do trabalho. Não se pode olvidar de que o termo 
meio ambiente está presente no caput do artigo 225 da Constituição Fe-
deral, portanto, todas essas interfaces do meio ambiente estão contem-
pladas no mandamento constitucional que rege que “todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”. Com isso, chega-se à 
classificação do meio ambiente descrita a seguir.

1.1 MEIO AMBIENTE NATURAL

O meio ambiente natural existe independentemente da atuação 
do homem. Ele é constituído pelo solo e subsolo, água, ar atmosférico, 
flora e fauna. Sua tutela é encontrada, principalmente, no artigo 225, 
§ 1o, incisos I, II, III, V e VII da Constituição Federal, em que há o 
enquadramento em todos os exemplos de meio ambiente natural.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe 
ao Poder Público:
I – preservar e restaurar os processos ecológicos essen-
ciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecos-
sistemas;
II – preservar a diversidade e a integridade do patrimô-
nio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas 
à pesquisa e manipulação de material genético;
III – definir, em todas as unidades da Federação, es-
paços territoriais e seus componentes a serem espe-
cialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de lei, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos atributos 
que justifiquem sua proteção;
V – controlar a produção, a comercialização e o empre-
go de técnicas, métodos e substâncias que comportem 
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, 
as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
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provoquem a extinção de espécies ou submetam os ani-
mais a crueldade.5

Ao abordar os recursos naturais, Guerra6 considera que estes 
“constituem todos os bens dadivosamente fornecidos pela natureza: o 
ar, a água, o alimento, o sol (como fonte de luz e de calor), a vegetação, 
a fauna, os minerais, etc.”. Este é um conceito abrangente e apropriado 
para meio ambiente natural ao considerar também o alimento e as 
fontes de calor, além de elementos tradicionais como solo, subsolo, 
água, ar, fauna e flora.

Normalmente as auditorias ambientais são conduzidas tendo 
em vista a política ambiental da organização – relacionada direta ou 
indiretamente com o meio ambiente natural –, na qual são estabeleci-
das metas e objetivos de melhoramento contínuo em relação aos seus 
produtos ou serviços. Exemplos disso ocorrem com a verificação dos 
aspectos ambientais identificados pela organização em relação à gera-
ção dos resíduos sólidos, tratamento de efluentes líquidos, emissões 
gasosas, entre outros, e sua consequente mitigação pela organização. 
Existe, também, nas chamadas compulsórias, a determinação por um 
órgão ambiental para que uma pessoa que tenha afetado desfavoravel-
mente o meio ambiente natural seja auditada no sentido de verificar 
a abrangência e planos de ação corretiva para recuperação do meio 
ambiente degradado.

1.2 MEIO AMBIENTE CONSTRUÍDO

O meio ambiente artificial é o que resulta da interação do ho-
mem com o meio ambiente natural. Também pode ser chamado de 
meio ambiente cultural ou patrimônio cultural (urbanismo, paisagis-
mo, zoneamento, meio ambiente do trabalho, patrimônio histórico), 
em virtude de sua abrangência. Neste trabalho opta-se por nominá-lo 
somente de construído e separá-lo, por questões didáticas, do meio 
ambiente cultural e do trabalho.

Fiorillo, ao abordar o meio ambiente artificial, leciona que 

5 Brasil (1988).

6 Guerra (1969).
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o meio ambiental artificial é compreendido pelo espaço 
urbano construído, consistente no conjunto de edifica-
ções (chamado espaço urbano fechado) e pelos equipa-
mentos denominados públicos (espaço urbano aberto). 
Dessa forma, todo o espaço construído, bem como to-
dos os espaços habitáveis pela pessoa humana, compõe 
o meio ambiente artificial.7

Quanto à sua tutela constitucional imediata, pode ser encontra-
da nos artigos 5o, inciso XXIII; 21, inciso XX; e 182:

Artigo 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:
XXIII – a propriedade atenderá a sua função social.

Artigo 21. Compete à União:
XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urba-
no, inclusive habitação, saneamento básico e transpor-
tes urbanos.

Artigo 182. A política de desenvolvimento urbano, exe-
cutada pelo Poder Público municipal, conforme dire-
trizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem-estar de seus habitantes.
§ 1o – O plano diretor, aprovado pela Câmara Muni-
cipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil 
habitantes, é o instrumento básico da política de desen-
volvimento e de expansão urbana.
§ 2o – A propriedade urbana cumpre sua função social 
quando atende às exigências fundamentais de ordena-
ção da cidade expressas no plano diretor.

7 Fiorillo (2006, s/p).
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§ 3o – As desapropriações de imóveis urbanos serão fei-
tas com prévia e justa indenização em dinheiro.
§ 4o – É facultado ao Poder Público municipal, median-
te lei específica para área incluída no plano diretor, exi-
gir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 
que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 
sucessivamente, de:
I – parcelamento ou edificação compulsórios;
II – imposto sobre a propriedade predial e territorial 
urbana progressivo no tempo;
III – desapropriação com pagamento mediante títulos 
da dívida pública de emissão previamente aprovada 
pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez 
anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegura-
dos o valor real da indenização e os juros legais.8

Conforme o inciso XXIII do artigo 5o, a função social da pro-
priedade urbana deverá ser cumprida com o respeito ao Plano Dire-
tor e às leis municipais urbanísticas. No caso da propriedade rural, 
quando a terra se torna produtiva, haverá o respeito ao meio ambiente 
e aos direitos dos trabalhadores. Com relação às diretrizes aponta-
das no artigo 21, nota-se que elas vêm sendo constantemente criadas 
pela União e executadas em nível municipal. No tocante ao artigo 182, 
regulamentado pelo Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01), que prevê 
seu tratamento em busca das chamadas cidades sustentáveis, as quais 
serão possíveis com a preservação e proteção do meio ambiente, não 
só o natural. A Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo II do 
Título VII, dirigido à ordem econômica e financeira, ao contemplar 
a Política Urbana no artigo 182, determina que esta seja executada 
pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em 
lei, e tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

Um dos princípios da Política Urbana é o pleno desenvolvi-
mento das funções sociais da cidade, conseguida quando é possível 
proporcionar aos seus habitantes o direito à vida, à segurança, à igual-

8 Brasil (1988).
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dade, à propriedade e à liberdade (artigo 5o da Constituição Federal), 
bem como aos direitos sociais, descritos no artigo 6o da Constituição 
Federal: educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previ-
dência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos 
desamparados. Todos direitos fundamentais, sejam eles individuais 
ou coletivos, sendo somados ao direito a uma vida saudável, como 
preceitua o artigo 225 da Constituição Federal de 1988.

Os municípios legislam, dentro de sua competência constitucio-
nal, a respeito do meio ambiente como um todo. Isso ocorre normal-
mente por meio do Plano Diretor e de muitas outras normas jurídicas 
municipais. Portanto, quando da realização de auditorias ambientais, 
um ponto importante que precisa ser auditado é dos requisitos legais 
municipais aplicáveis à organização, ou seja, se a organização con-
templou a identificação das normas ambientais municipais em seu 
SGA – no caso das auditorias de certificação e do simples cumpri-
mento da legislação municipal nas outras modalidades de auditorias 
ambientais. Além da verificação dessa conformidade legal, também 
deve ser verificado qual a afetação às pessoas, físicas ou jurídicas, de 
seu entorno. Esse trabalho pode ser facilmente realizado quando a 
organização conta com um sistema de informações (reclamações) ou 
mesmo através da busca de informações nos órgãos ambientais com-
petentes. Merece ser recordado o conceito de meio ambiente descrito 
pela ISO 14001: “é toda circunvizinhança em que uma organização 
opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres 
humanos e suas inter-relações”.9

1.3 MEIO AMBIENTE CULTURAL

O meio ambiente cultural é constituído pelos bens materiais 
e imateriais. Esteja materializado em forma de monumento, prédio, 
obra/criação, modo de agir e demais manifestações artísticas, culturais 
ou científicas, segundo Silva, “é integrado pelo patrimônio histórico, 
artístico, arqueológico, paisagístico, turístico, que, embora artificial, 

9 ISO 14001 (ABNT, 2014).
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em regra, como obra do homem, difere do anterior (que também é 
cultural) pelo sentido de valor especial”.10

Sua previsão legal encontra-se no artigo 216 da Constituição 
Federal, ao dispor que:

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente 
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, 
à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e de-
mais espaços destinados às manifestações artístico-
-culturais;
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico.
§ 1o – O Poder Público, com a colaboração da comu-
nidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação.11

E sua tutela é regulada pelo artigo 215 da Carta Magna, in verbis:

O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direi-
tos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e 
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das ma-
nifestações culturais.
§ 1o – O Estado protegerá as manifestações das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 
grupos participantes do processo civilizatório nacional.

10 Silva (2000, s/p).

11 Brasil (1988).
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§ 2o – A lei disporá sobre a fixação de datas comemora-
tivas de alta significação para os diferentes segmentos 
étnicos nacionais.
§ 3o – A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de 
duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultu-
ral do País e à integração das ações do poder público 
que conduzem à:
I – defesa e valorização do patrimônio cultural brasi-
leiro;
II – produção, promoção e difusão de bens culturais;
III – formação de pessoal qualificado para a gestão da 
cultura em suas múltiplas dimensões;
IV – democratização do acesso aos bens de cultura;
V – valorização da diversidade étnica e regional.12

O trabalho de auditoria nesse domínio deve ocorrer através da 
verificação de sua afetação, benéfica ou não, bem como por meio de 
programas desenvolvidos pela organização relacionados ao resgate ou 
incentivo de certos aspectos da cultura local de onde está inserida a 
organização, no caso de auditorias de certificação. Em todas as outras 
formas de auditorias, nas quais nem sempre há o empenho voluntá-
rio de melhoria contínua e afetação minimizada do meio ambiente, 
devem ser auditados primordialmente os aspectos negativos sobre 
o meio ambiente cultural. Nos momentos iniciais dos trabalhos dos 
auditores ambientais, estes tomarão conhecimento das afetações ou 
possíveis afetações sobre o meio ambiente cultural.

1.4 MEIO AMBIENTE DO TRABALHO

O meio ambiente do trabalho é aquele em que as pessoas de-
sempenham suas funções laborativas, que também têm de ser equili-
bradas para a sadia qualidade de vida dos trabalhadores, e para que o 
direito fundamental a um meio ambiente equilibrado seja alcançado 
não poderá ficar adstrito às instalações ou equipamentos de trabalho. 
Deve haver uma interação entre todas as interfaces do meio ambiente 

12 Idem.
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para que se proporcione um estado de bem-estar aos trabalhadores. 
Sua tutela imediata pode ser encontrada principalmente nos artigos 7o, 
inciso XXII, e 200, inciso VIII, ambos da Constituição Federal:

Artigo 7o. São direitos dos trabalhadores urbanos e ru-
rais, além de outros que visem à melhoria de sua con-
dição social:
XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por 
meio de normas de saúde, higiene e segurança.

Artigo 200. Ao sistema único de saúde compete, além 
de outras atribuições, nos termos da lei:
VIII – colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho.13

No caso de auditorias de certificação, o meio ambiente do tra-
balho é diretamente contemplado pelo SGA da organização através 
de políticas de redução dos riscos de acidentes, por exemplo, com a 
adoção de técnicas e equipamentos necessários para tal finalidade. 
Dependendo do tipo, escopo e abrangência da auditoria ambiental, 
todas as interfaces do meio ambiente devem ser levadas em conside-
ração no momento da realização dos trabalhos de auditoria, para que 
o preceito constitucional seja respeitado – direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, propiciando sadia qualidade de vida às 
presentes e futuras gerações.

Passa-se à abordagem das auditorias ambientais propriamente 
ditas. Com essa abordagem, associada aos outros capítulos deste livro, 
tornar-se-á mais fácil a compreensão da abrangência do conceito de 
meio ambiente.

13 Idem.


