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segundo capítulo
1. auDitorias ambientais

Inicialmente serão abordadas as auditorias de forma geral, bus-
cando suas origens, para depois adentrar especificamente nas 
auditorias ambientais, com definições, classificação, todo o pro-
cedimento para condução dos trabalhos de auditor ambiental 

(pré-visita, visita e pós-visita), descrição das responsabilidades dos 
auditores ambientais e normatização pelo Conama.

As primeiras Normas de Auditoria Geralmente Aceitas (Naga) 
foram editadas pelo American Institute of Accountants (AIA) em 
1917, que posteriormente se transformou em American Institute of 
Certified Public Accountants (AICPA), tendo iniciado um processo 
evolutivo de tais normas. Em 1954, o AICPA aprovou outras Nagas, 
sendo divididas em normas gerais, normas relativas ao trabalho de 
campo e normas para a elaboração de relatórios.

É possível encontrar alguns outros órgãos que editam normas de 
auditoria, de abrangência internacional inclusive, que são: Ifac, Iasb, 
FEE e FASB. Há também os direcionados para as atividades governa-
mentais, como a Intosai, o GAO e o NAO. As normas editadas por 
essas instituições, geralmente, são normas relativas ao profissional (à 
pessoa do auditor), normas relativas à execução do trabalho do audi-
tor (técnicas e procedimentos) e normas relativas ao parecer do auditor 
(comunicação de resultados). Vale ressaltar a existência de outros tipos 
de normas, técnicas e orientações que devem ser levados em conta na 
realização de auditorias: a) as emanadas pelo Coso; b) as emitidas pela 
Information Isaca; e c) as normas e os padrões internacionais de gestão 
e certificação, relativos à produção e aos serviços.

A origem da palavra auditoria é latina, audire (o ouvinte, aquele 
que ouve), tendo sido usada pelos ingleses como auditing, no sentido 
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de revisão. Essa origem da palavra é corroborada por Attie,14 com o 
sentido de examinar, corrigir, ajustar, certificar, oriunda da cultura in-
glesa.

A respeito das primeiras auditorias, Franco & Marra15 lecionam 
que eram denominadas de auditorias corretivas e que seu objetivo 
era assegurar aos proprietários que os empregados contratados con-
trolavam corretamente as contas, que não faltava nenhum bem e que 
os valores eram exatos. Essas auditorias abarcavam todas as opera-
ções e registros contabilísticos. Os citados autores estão se referindo 
às auditorias com natureza contábil, sendo que para eles o trabalho 
de auditoria muitas vezes foi percebido como mera avaliação das ati-
vidades do departamento de contabilidade de uma organização. Ho-
diernamente, vê-se uma evolução no conceito de auditoria como um 
conjunto de ações de assessoria e também de consultoria, através da 
emissão de uma opinião de aconselhamento à gestão, como no caso 
das auditorias ambientais no momento em que o relatório de audito-
ria apresenta as não conformidades e audita posteriormente as ações 
corretivas.

As auditorias ambientais não têm encontrado conceitos unitá-
rios nem mesmo estáticos, embora seja possível chegar a alguns po-
sicionamentos com aceitação generalizada. Elas surgiram no cenário 
internacional com o advento das normas de qualidade ISO 1001/1990 
e sua versão ISO 9000, lembrando que as questões ambientais são re-
guladas pela série ISO 14000. Ainda em um plano internacional, en-
contra-se o Regulamento (CE) no 1.221/2009 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, que permite a participa-
ção voluntária de empresa em um sistema comunitário de ecogestão 
e auditoria.

Na busca por um conceito para auditoria ambiental, pode-se 
valer do fornecido pelo mesmo Regulamento (CE) 1.221/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à participação voluntária 
de organizações num sistema comunitário de ecogestão e auditoria 
(Emas), em seu artigo 2o, conceituando como auditoria ambiental in-
terna a “avaliação sistemática, documentada, periódica e objetiva do 
desempenho ambiental de uma organização, do sistema de gestão e 

14 Attie (2007).

15 Franco & Marra (2001).
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dos processos destinados a proteger o ambiente”. Será feita uma abor-
dagem mais abrangente desse conceito e de todo o tratamento comu-
nitário europeu das auditorias ambientais em capítulo próprio.

São inúmeros os posicionamentos doutrinários a respeito do 
conceito de auditoria ambiental. Segundo Sales,16 a auditoria ambien-
tal pode ser genericamente definida como o procedimento sistemáti-
co por meio do qual uma organização avalia suas práticas e operações 
que oferecem riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública 
para averiguar sua adequação a critérios preestabelecidos (usualmen-
te requisitos legais, normas técnicas e/ou políticas, práticas e proce-
dimentos desenvolvidos ou adotados pela própria empresa ou pela 
indústria à qual pertence).

Para Sá & Sá,17 a auditoria pode ser entendida como uma revi-
são, perícia, intervenção, exame de contas ou toda uma escrita; reali-
zados constante ou eventualmente. O termo auditoria pode ser obser-
vado ainda como: exame de documentos antes de escriturados, o que 
poderia ser chamado de pré-auditoria; exame sistemático de todos os 
fatos realizados dentro da empresa; exame semestral ou anual de con-
tas para aprovação; exame eventual solicitado por alguém competente 
para verificação da exatidão de procedimentos de uma administração; 
entre outros.

O doutrinador Santos conceitua auditoria ambiental como

um instrumento usado por empresas para auxiliá-las a 
controlar o atendimento às políticas, às práticas, aos pro-
cedimentos e/ou aos requisitos estipulados com o objeti-
vo de evitar a degradação ambiental. Ela tem despertado 
crescente interesse na comunidade empresarial e nos 
governos, sendo considerada ferramenta básica para a 
obtenção de maior controle e segurança do desempenho 
ambiental, bem como para evitar acidentes.18

16 Sales (2001).

17 Sá & Sá (1990).

18 Santos (2002, s/p).
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Neto19 explica que a auditoria ambiental é uma ferramenta ge-
rencial, que, por meio da verificação da performance ambiental, pode 
auxiliar na determinação de melhorias a serem realizadas. Ferramenta 
não apenas para a gestão ambiental, mas também para toda a gestão 
da empresa.

La Rovere et al. conceituam como 

um exame e/ou avaliação independente, relacionado a 
determinado assunto, realizado por especialista no ob-
jeto de exame, que faça uso de julgamento profissional 
e comunique o resultado aos interessados (clientes). Ela 
pode ser restrita aos resultados de um dado domínio, 
ou mais ampla, abrangendo os aspectos operacionais, 
de decisão e de controle. 20

De um modo mais simplificado, La Rovere et al. descrevem 

que a auditoria é apenas um processo de exame ou 
avaliação sistemática e independente que identificará 
as conformidades e as não conformidades do audita-
do para com o objeto da auditagem, apresentando-as 
ao contratante da auditoria que, caso tenha interesse e 
recursos, tomará as medidas necessárias à correção das 
não adequações detectadas.21

Alguns elementos são comuns, mesmo diante dos diversos con-
ceitos apresentados, assim, pode-se concluir que as auditorias am-
bientais ocorrem através da avaliação sistemática e independente que 
identifica as conformidades e as não conformidades do auditado, sem-
pre dentro do objeto determinado da auditagem. Serve como impor-
tante instrumento para o auditado melhorar continuamente sua atua-
ção, proporcionando uma proteção cada vez maior do meio ambiente, 
principalmente quando são implementadas ações corretivas em de-
corrência da apresentação de não adequações detectadas na auditoria.

19 Neto (2001, s/p).

20 La Rovere et al. (2000, s/p).

21 Id. ibid., s/p.
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A realização de auditorias exige planejamento prévio que iden-
tifique os órgãos, entidades, programas e atividades que serão audita-
dos em determinado período e os pontos que serão abordados. Desse 
modo, o controle da gestão ambiental deverá ser iniciado com o pla-
nejamento da ação nessa área, o qual deverá ser elaborado periodica-
mente. Em seguida, dão-se os procedimentos aplicáveis ao controle 
de outras áreas: levantamento de informações, elaboração do plano de 
auditoria e execução. Sendo assim, para as etapas de programação e 
realização das auditorias ambientais é imprescindível que se tenha co-
nhecimento do objeto do controle e quem está sujeito ao mesmo.

Na sequência, serão apresentadas as principais definições, de 
modo a melhor entender as etapas das auditorias ambientais, aplicá-
veis a praticamente todas as modalidades de auditorias ambientais, 
sejam elas internacionais ou nacionais.

2. DEFINIÇÕES PERTINENTES AO TEMA22

Inicia-se pelo conceito de auditoria ambiental, uma vez que é 
este o tema principal deste trabalho e que norteará todos os outros 
assuntos correlatos. Com isso, entende-se por auditoria ambiental o 
processo documentado de verificação, executado para obter e avaliar, 
de forma sempre objetiva, evidências que determinem se as atividades, 
eventos, sistemas de gestão e condições ambientais especificados ou 
as informações relacionadas a estes estão em conformidade com os 
critérios de auditoria, e para comunicar os resultados desse processo.

Quando se fala em critérios da auditoria, refere-se às políti-
cas institucionais, normas internas e externas, guias de boas práticas, 
procedimentos, requisitos organizacionais, entre outros estabelecidos, 
que são constituídos em relação ao auditado, em função dos quais o 
auditor compara a evidência da auditoria reunida acerca da matéria 
objeto dos trabalhos de auditoria, sendo que os requisitos incluem a 
legislação ambiental aplicável e o desempenho ambiental.

22 Tomaremos por base os conceitos descritos na Resolução Conama no 306 de 5 de julho de 2002 (publi-
cada no DOU no 138 de 19 de julho de 2002, seção 1, páginas 75-76) e no Regulamento (CEE) no 1.836/93 do 
Conselho, de 29 de junho de 1993, que permitem a participação voluntária das empresas do setor industrial 
num sistema comunitário de ecogestão e auditoria, e suas posteriores alterações.
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Os aspectos ambientais são os elementos das atividades, sejam 
eles bens ou serviços de uma organização, que poderão estar direta-
mente relacionados com o meio ambiente.

Em uma auditoria ambiental, os profissionais chegarão às cons-
tatações ambientais, que são os resultados da avaliação das evidên-
cias coletadas na auditoria, comparadas com os critérios de auditoria 
estabelecidos.

O desempenho ambiental corresponde aos resultados men-
suráveis da aplicação de uma gestão ambiental sistemática. Tais re-
sultados se relacionam com o controle dos aspectos ambientais da 
empresa, os quais se baseiam no cumprimento dos princípios ou 
compromissos estabelecidos em sua política, seus objetivos e me-
tas ambientais. Ao serem verificados os desempenhos ambientais, 
chega-se às conclusões da auditoria, que correspondem à decisão 
final, ou pode-se chamar de parecer profissional expresso sobre o 
objeto da auditoria, tendo por base e sempre limitado à apreciação 
das constatações de auditoria. Tais conclusões de auditoria são alcan-
çadas após as evidências objetivas, ou seja, informações verificáveis, 
através da análise de registros, documentos, observações das ativida-
des, resultados de medições ou mesmo por intermédio de entrevistas 
com todos os diretamente relacionados com o desenvolvimento do 
SGA, que, por sua vez, é entendido pela parte do sistema global de 
gestão, incluindo a estrutura funcional, responsabilidades, práticas, 
processos, procedimentos e recursos para a definição e realização da 
política ambiental.

A política ambiental é composta dos objetivos e princípios 
globais de ação de uma organização em matéria ambiental, estando 
incluída a observância de todas as disposições regulamentares perti-
nentes sobre o ambiente.

As conclusões da auditoria são juízos ou opiniões profissionais 
a respeito da matéria objeto da auditoria. Essas conclusões são os re-
sultados da avaliação da evidência da auditoria reunida e comparada 
com os critérios da auditoria. A auditoria ambiental pode chegar a 
conclusões chamadas de não conformidades. Essas não conformida-
des descrevem os desvios negativos a respeito dos critérios da audi-
toria. Podem ser divididas em duas categorias: a) as chamadas defi-
ciências maiores, as quais afetam desfavoravelmente a qualidade dos 
resultados esperados e se vinculam com desvios de procedimentos ou 



31

Celso Maran de Oliveira

práticas, originadas por um controle de gestão eficiente; e b) as cha-
madas deficiências menores, que são pontos negativos que poderão 
dar origem às deficiências maiores, podendo ocorrer, por exemplo, 
quando existirem instruções imprecisas.

O trabalho de auditoria ambiental pode ser feito por uma equi-
pe de auditores, que corresponde a um grupo formado por auditores, 
ou até por um único auditor, e especialistas técnicos (profissionais 
dotados de conhecimentos ou habilidades específicas à equipe de au-
ditoria e que não participam como auditores). Um auditor ambiental 
pode ser independente ou pertencer aos quadros da empresa audi-
tada, agindo em nome do órgão superior de gestão da empresa, que 
disponha, individual ou coletivamente, de certas competências, e su-
ficientemente independente em relação às atividades que inspeciona 
para poder formular um juízo objetivo.

Quando se fala que os auditores deverão deter certas competên-
cias, quer-se dizer que estes devem deter conhecimentos adequados 
do setor e área sobre os quais incidirá a auditoria, incluindo conhe-
cimentos e experiência em matéria de gestão ambiental e de ques-
tões técnicas, ambientais e regulamentares relevantes e da necessária 
formação e competência específicas para a condução das auditorias, 
de maneira a atingirem os objetivos previamente estabelecidos. Todos 
os auditores devem gozar de suficiente independência em relação às 
atividades que examinam, para que possam atuar com imparcialidade 
e objetividade. Um auditor não pode ser nem responsável da matéria 
auditada, nem mesmo depender deste, tampouco pode ser um supe-
rior imediato do responsável da matéria auditada.

Faz-se mister separar as auditorias internas das externas, bem 
como seus auditores, embora para Marques existam

semelhanças entre as auditorias, interna e externa, ao 
utilizarem metodologias e técnicas comuns ou idên-
ticas, tais como planejar, programar e calendarizar os 
seus trabalhos, elaborar e utilizar checklists e questioná-
rios sobre aspectos a abordar e os designados “papéis de 
trabalho”, ambas identificam, analisam e avaliam proce-
dimentos de controle interno, realizam testes, identifi-
cam insuficiências, erros e anomalias e avaliam os ris-
cos que lhe estão associados e elaboram relatórios, nos 
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quais fazem as suas apreciações, formulam sugestões e 
apresentam propostas corretivas a adotar com vista a 
resolver ou a minimizar as deficiências encontradas.23

Porém, há diferenças desses dois ramos de auditoria, nomea-
damente quanto aos seus objetivos e destinatários dos trabalhos rea-
lizados, às ações, à metodologia seguida, à ênfase posta nas suas apre-
ciações, ao timing e à frequência com que ambas realizam trabalhos 
de auditoria numa mesma organização e até mesmo quanto a alguns 
conceitos em que assentam devido ao fato de o auditor externo passar 
pouco tempo na organização para realizar seu trabalho, totalmente 
adstrito aos objetivos específicos da auditoria. Porém, para que re-
sultados sejam alcançados pela organização, ou seja, para que o SGA 
esteja em perfeito funcionamento, torna-se imprescindível a figura do 
auditor interno, ou mesmo uma equipe de auditores internos, com 
atuação mais periódica da auditoria, com maior grau de profundida-
de, objetivando o cumprimento de todas as metas estabelecidas pela 
política ambiental da organização.

Para Lajoso:

A auditoria interna fornece análises, apreciações, pers-
pectivas, recomendações, resultados, sugestões e in-
formações relativamente às atividades examinadas, 
incluindo a promoção do controle mais eficaz a custo 
razoável. O auditor interno deve revelar as fraquezas, 
determinar as causas, avaliar as consequências e encon-
trar uma solução de modo a convencer os responsáveis 
a agir. A necessidade da existência da função de audi-
toria resulta assim em conseguir monitorar a eficácia e 
eficiência do sistema implementado nas diversas áreas 
de atividade. Ela constitui um meio de medir recursos 
(humanos, materiais, financeiros e informacionais) a 
fim de que a função liderança possa validar, consolidar 
ou alterar a sua estratégia.24

23 Marques (1997, s/p).

24 Lajoso (2005, s/p).
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Em uma auditoria de certificação existe a figura do auditor 
ambiental líder, que é a pessoa qualificada para gerenciar e efetuar 
auditorias. Essa gestão inclui a responsabilidade global da auditoria 
e as comunicações formais do auditor com o cliente e com o audita-
do. A ABNT NBR ISO 1401225 estabelece os critérios de qualificação 
para os auditores ambientais líderes, devendo demonstrar completa 
compreensão e aplicação dos atributos e habilidades pessoais, neces-
sárias para assegurar a eficiência do processo de auditoria ambiental 
e que satisfaça alguns dos seguintes critérios, ditos adicionais: i) par-
ticipação no processo completo de auditoria durante um total equi-
valente a quinze dias de trabalho adicionais de auditoria ambiental, 
para um mínimo de três auditorias ambientais adicionais completas; 
ii) participação como auditor ambiental líder, sob a supervisão de 
um auditor ambiental líder, pelo menos em uma dessas três audi-
torias; ou iii) demonstração dos atributos e habilidades para a ges-
tão do programa de auditoria, por meio de entrevistas, observação, 
referência e/ou avaliação do desempenho nas auditorias ambientais 
efetuadas segundo os programas de garantia da qualidade. Tais cri-
térios adicionais devem ser satisfeitos dentro de um período que não 
exceda três anos consecutivos. Em havendo uma equipe de auditores, 
existirá um que desempenhará a figura de auditor ambiental líder.

Os clientes da auditoria, principalmente em se tratando de au-
ditorias de certificação, são as organizações que solicitam a auditoria. 
O cliente pode ser a própria pessoa jurídica auditada, ou mesmo qual-
quer outra organização que tenha o direito de contratar a auditoria, 
como no caso de due diligence, em que um terceiro interessado con-
trata a auditoria, com interesse em adquirir ou investir na empresa 
auditada, e a auditoria é contratada com a finalidade de oferecer sub-
sídios para a tomada de decisão do cliente da auditoria, no sentido 
de tomar conhecimento dos reais e/ou prováveis passivos ambientais. 
Esses profissionais procedem a uma análise preliminar aprofundada 
dos problemas, do impacto e dos comportamentos ambientais rela-
cionados com as atividades desenvolvidas em um empreendimento.

Ainda quanto aos clientes da auditoria, esses podem ser tanto 
da própria empresa auditada, ou clientes de uma empresa, governo, 
acionistas, investidores, como qualquer outra pessoa, podendo ser 

25 ISO 14012 (ABNT, 2014).
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voluntária ou compulsória. Sendo externas, ocorrem a pedido de 
determinada entidade ou organização que tem o interesse em ava-
liar a situação ambiental de uma terceira empresa, normalmente em 
forma de auditorias de conformidade legal. As auditorias internas 
ocorrem por iniciativa da própria empresa auditada, podendo ser 
 realizadas por auditores externos ou mesmo por auditores da empre-
sa, chamados de auditores internos.

3. CLASSIFICAÇÃO DAS AUDITORIAS

São inúmeras as classificações possíveis das auditorias ambien-
tais. Para La Rovere et al.,26 as categorias mais aplicadas são: audi-
toria de conformidade legal (compliance), auditoria de desempenho 
ambiental, auditoria de SGA, auditoria de certificação, auditoria de 
descomissionamento, auditoria de responsabilidade, auditoria de sí-
tios e auditoria pontual. Há diversas formas de classificar as audito-
rias ambientais. Será classificada, inicialmente, quanto ao âmbito da 
certificação do SGA, quanto à frequência, e posteriormente as demais 
classificações.

As auditorias de Sistema de Gestão são realizadas para adequar, 
certificar ou verificar o atendimento da organização aos requisitos de 
determinado SGA. Consoante a Norma ISO 14001 e ISO 19011,27 as 
auditorias podem ser:

a) Auditorias internas ou de primeira parte – realizadas de forma 
periódica por pessoas que trabalhem para a própria organização ou 
contratados por ela, com o escopo de proceder à análise crítica pela 
direção e outros propósitos internos, e podem formar a base para uma 
autodeclaração de conformidade da organização;

b) Auditorias externas, também chamadas de segunda e de terceira 
parte. As de segunda parte são realizadas por partes que têm algum 
interesse na organização, como fornecedores ou clientes, ou por ou-
tras pessoas em seu nome, tendo como objetivo a verificação de orga-

26 La Rovere et al. (2000).

27 ISO 14001 e ISO 19011 (ABNT, 2014).
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nizações durante um processo de contratação, como no caso de audi-
tar fornecedor para verificar sua adequação ambiental, sendo possível 
utilizar uma norma de referência que seja utilizada por ambas, como 
a ISO 14001, ou mesmo critérios próprios. As de terceira parte são 
auditorias realizadas por organizações externas independentes, que 
não tenham interesse no resultado da auditoria, normalmente órgãos 
certificadores.

Quanto ao âmbito da certificação do Sistema de Gestão Am-
biental, subdivide-se em Auditoria de Concessão, Auditoria de Acom-
panhamento, Auditoria de Seguimento, Auditoria de Extensão e Au-
ditoria de Renovação. Para que ocorram tais auditorias ambientais, 
faz-se imprescindível que a pessoa auditada já tenha instituída sua 
política ambiental com um SGA. 

A Auditoria de Concessão tem como efeito a concessão da certifi-
cação, no caso da ISO 14001. Nessa auditoria são verificadas as funções 
do SGA da organização, que deve cumprir todos os requisitos da ISO 
14001. Dentro dessa verificação, ocorre primeiro a avaliação da docu-
mentação do SGA e em seguida é verificado, de forma global, o SGA, 
sempre tendo por referência os requisitos da norma. Já a Auditoria de 
Acompanhamento ocorre após a auditada ter sido certificada, servindo, 
portanto, como forma de dar manutenção da certificação, com a ava-
liação da continuidade da adequabilidade do SGA. Essa auditoria am-
biental é feita por meio de amostragem de alguns requisitos da norma.

Normalmente, após algumas auditorias podem surgir não con-
formidades, tendo a organização certificada de apresentar medidas 
corretivas. É nesse campo que as Auditorias de Seguimento ocorrem, 
em que, além de se avaliar a adequabilidade, é verificado se a organi-
zação auditada que recebeu não conformidade(s), mas mesmo assim 
foi certificada, implementou as medidas corretivas decorrentes da(s) 
não conformidade(s) apontadas anteriormente.

Quanto às Auditorias de Extensão, estas são realizadas para 
efeito de tornar extensível a certificação a novos domínios, muito bem 
definidos, e que não foram contemplados pela certificação anterior.

A partir do momento em que a certificação está prestes a expirar, 
torna-se necessária a Auditoria de Renovação, para a emissão de novo 
certificado. A renovação ocorre através das empresas certificadoras, 
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com auditores independentes, livremente contratados pela organiza-
ção a ser auditada e que busca a renovação da ISO 14001.

Em relação às Auditorias de Frequência, encontra classificação 
em Auditoria Pontual ou Sistemática: a) a Auditoria Pontual acontece 
sempre quando surge a necessidade de auditar a organização por in-
teresse de um terceiro, podendo ocorrer em Auditorias de Acidente, 
Auditorias de Conformidade, Auditorias de Transferência de Proprie-
dade ou Transação, ou mesmo na elaboração de estudos de impac-
to ambiental; b) a Auditoria Sistemática está mais relacionada com o 
Princípio Ambiental da Prevenção, ou, até mesmo, Precaução, uma 
vez que ela ocorre com o objetivo de reduzir os efeitos daquela ativi-
dade sobre o meio ambiente e minimizar o risco de responsabilidades 
sobre o mesmo, melhorando assim a imagem da empresa. Possibilita 
que a organização cumpra integralmente a legislação ambiental apli-
cável à sua atividade, bem como poderá aumentar a eficiência do pro-
cesso produtivo da organização. Ao auditar o desempenho ambiental 
de atividades específicas, busca-se, inter alia, avaliar a geração e dispo-
sição final de resíduos ou o uso de energia em uma instalação indus-
trial, empenhando-se por alguns resultados positivos como a redução 
dos resíduos e a otimização da eficiência energética dos processos que 
são avaliados, trazendo, além de benefícios diretos ao meio ambiente, 
ainda benefícios à própria organização por meio de redução de custos. 
Essa Auditoria de Frequência é uma importante ferramenta de gestão 
ambiental das organizações, principalmente porque ocorre de modo 
preventivo em relação a possíveis danos e acidentes ambientais.

Ampliando-se esse leque de classificação das auditorias existem:

a) As Auditorias de Conformidade, em que se busca a adequação com 
a legislação e os regulamentos aplicáveis. Essa conformidade tem de 
ser entendida de maneira ampla, ou seja, não somente as normas ju-
rídicas ambientais estabelecidas pelo poder público, mas também as 
normas criadas pela própria auditada, em que será analisado o cum-
primento de políticas, diretrizes, regras, procedimentos, entre outros; 
estabelecidos por normas, instituídas ou não pelo órgão ou entidade 
responsável pela ação investigada.
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A Auditoria de Conformidade legal é definida por La Rovere et 
al.28 como uma ferramenta utilizada para verificar a real situação da 
organização mediante a legislação ambiental vigente no país. Esse cri-
tério do cumprimento da legislação ambiental está presente em todos 
os tipos de auditorias ambientais. Muitas vantagens são proporciona-
das a uma organização que se propõe a realizar auditoria ambiental 
de conformidade legal, assim como as apontadas por Moreira Junior:

O maior motivador da auditoria ambiental é determi-
nar onde a empresa está atendendo a legislação e onde 
estão as oportunidades para corrigir os problemas.
As empresas que resistem em realizar a auditoria am-
biental de conformidade legal (voluntária ou compul-
sória) ignoram seus benefícios.
Não é demasiado o esforço em compreender que a 
atuação adequada é na causa do problema e não na 
consequência. Para isto, é preciso que o problema seja 
conhecido e eliminado, evitando-se muitos custos po-
tenciais de longo prazo, tais como os relacionados com:
– a saúde de empregados e da comunidade, provocados 
por efeitos toxicológicos de produtos e resíduos;
– a perda do valor da propriedade em função da dispo-
sição inadequada de resíduos, cujos custos envolvidos 
para o tratamento são subtraídos do valor venal inicial 
da propriedade;
– ações judiciais movidas por partes interessadas que se 
julgam prejudicadas; e
– perda de credibilidade das partes interessadas, caso seja 
percebida a incompetência, omissão ou manipulação.
Há situações, e não são poucas, em que empresas de 
grande porte julgam-se em total conformidade legal e, 
ao passarem por uma auditoria ambiental compulsória, 
e serem informadas das não conformidades legais, cons-
tatam que, na realidade, elas simplesmente ignoravam 
que tinham problemas. Ou seja: conviviam com os pro-
blemas por não terem consciência da existência deles.

28 La Rovere et al. (2000).
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São, portanto, inequívocas as vantagens da adoção da 
auditoria ambiental de conformidade legal. Outros fa-
tores que reforçam a realização de auditoria:
– preparar a empresa para a inspeção dos órgãos de con-
trole ambiental, eliminando-se a probabilidade de mul-
tas pela ação na correção do problema;
– ser a base para a elaboração do Termo de Ajuste de 
Conduta ou Termo de Compromisso Ambiental, sendo 
o relatório de auditoria ambiental construído por uma 
equipe independente e multidisciplinar, um documen-
to com credibilidade e isenção, adotado como referên-
cia pelo órgão governamental de controle ambiental;
– acompanhar a evolução do Termo de Ajuste de Con-
duta ou Compromisso Ambiental, e ser o registro do 
acompanhamento, pela mesma isenção demonstrada 
acima;
– facilitar a transação imobiliária, garantindo que os 
riscos ambientais associados à compra, venda ou arren-
damento sejam identificados e considerados na nego-
ciação, sendo, em certos casos, mais adequado planejar 
uma auditoria específica sobre o assunto;
– reduzir os custos através do aumento da produtivida-
de (eliminação de desperdícios e geração de resíduos);
– familiarizar-se com legislação aplicável, corrigindo os 
lapsos existentes por falta de atualização.
Algumas empresas mencionam que a auditoria am-
biental é mais um custo de produção e que ela identifica 
problemas cujos custos de correção não estão previstos, 
como o tratamento de passivos ambientais e adequação 
do controle operacional. No entanto, a auditoria acon-
tecendo ou não, os problemas já existem. Estão presen-
tes e passíveis de serem autuados.
Portanto, a mais séria consequência da auditoria am-
biental é quando os erros são levantados, mas as ações 
corretivas não são implementadas. Assim, a realização 
da auditoria ambiental é condição necessária, mas não 
suficiente, na prevenção e controle dos riscos tecnoló-
gicos ambientais. A auditoria deve justapor-se aos pla-
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nos de ação para assegurar a melhoria do desempenho 
ambiental.
Os problemas precisam ser conhecidos para que pos-
sam ser eliminados. Este é principal produto de uma 
auditoria ambiental. Por isso, o acompanhamento das 
ações para a correção das não conformidades verifi-
cadas deve ser feito com especial atenção, envolvendo, 
inclusive, a alta administração da empresa, pois atual-
mente o gerenciamento ambiental é crítico para o ne-
gócio, ganhando crescente participação nas decisões 
empresariais.29

Em um relatório final de Auditoria Ambiental de Conformi-
dade Legal deverão constar os pontos positivos e os problemas em 
uma organização. Além da identificação propriamente dita do(s) 
problema(s), por especialistas em legislação ambiental, este apon-
tará a melhor solução para o caso, através das recomendações do 
relatório final. Sendo cumpridas as recomendações existentes no re-
latório final de auditoria, a organização poderá contabilizar diversos 
benefícios, principalmente financeiros, uma vez que reduzirá signi-
ficativamente, ou até mesmo eliminará, as possibilidades de multas 
ambientais ou outras sanções administrativas ambientais.

b) As Auditorias de Desempenho Ambiental, em que, além da ade-
quação legal, são auditados, também, os indicadores de desempenho 
ambiental aplicáveis ao Cliente da Auditoria.

Na Auditoria de Desempenho, busca-se examinar as ações da 
auditada quanto à economicidade, à eficiência e à eficácia. Deve ser 
levada em consideração, além do uso dos recursos naturais, a gestão 
que é desenvolvida sobre esses recursos naturais, tais como o uso de 
água, de madeira, sempre analisando esses usos de forma sustentável, 
na busca de um equilíbrio econômico ambiental. Acrescem-se, ainda, 
os aspectos humanos e financeiros, como, por exemplo, os recursos 
humanos envolvidos em uma avaliação ambiental de um programa, 

29 Moreira Junior ([2007] 2013, s/p).
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investimentos financeiros no sentido de minimizar os impactos am-
bientais como compra de novas tecnologias, entre outros aspectos.

Em uma Auditoria Ambiental de Desempenho deverão ser exa-
minados, pelo menos: i) o modo como são adquiridos, protegidos e 
utilizados os recursos pela auditada, para que sejam analisados os as-
pectos econômicos e de eficiência; ii) as causas de não cumprimento 
dos aspectos de economicidade e eficiência, quando não atingidos; 
iii) o cumprimento das metas previamente previstas; iv) caso não se-
jam alcançadas tais metas, as eventuais causas de desvio em sua con-
secução; e v) obediência a dispositivos legais aplicáveis aos aspectos 
de eficiência e economicidade.

c) As Auditorias de Descomissionamento são utilizadas para auditar 
empreendimentos desativados e sua afetação ao ecossistema, bem 
como à população do entorno. Também utilizada para avaliar as con-
sequências ao meio ambiente natural, e seu entorno, em relação à de-
sativação de uma atividade.

d) As Auditorias de Responsabilidades, mais conhecidas como due 
diligence, avaliam o passivo ambiental da empresa. São determinadas 
por terceiros interessados, ou seja, pessoas que têm algum interesse 
em conhecer a real situação daquele empreendimento em relação ao 
meio ambiente, quanto às suas responsabilidades ambientais, ocor-
rendo por ocasião de fusões, aquisições diretas ou indiretas ou de refi-
nanciamento de empresa, exigidas, neste caso, pelas financeiras. Nesse 
tipo de auditoria, o requerente avaliará as possibilidades de aquisição, 
fusões ou empréstimo, bem como terá real noção do valor daquela 
empresa, depois de auditada, podendo influir no preço final do contra-
to. É investigado se a auditada tem passivos ambientais consolidados, 
tais como multas, taxas, gastos para implantação de procedimentos e 
tecnologias que possibilitem o cumprimento das não conformidades, 
condenações quanto à reparação de danos ambientais, indenizações a 
terceiros afetados pelo dano ao meio ambiente, entre outros.

e) As Auditorias de Locais Afetados por Algum Acidente Ambiental, 
como a contaminação do solo ou da água, a queimada de uma flores-
ta, ou, ainda, ante uma possível responsabilidade por contaminação, 
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ocorrendo normalmente quando uma organização deseja adquirir 
edificações ou terrenos para expandir um processo produtivo.

f) Na Auditoria de Avaliação Tecnológica são identificados os po-
tenciais impactos associados com o desenvolvimento de tecnologias 
novas sobre a sociedade, de forma que pode ter enfoque restrito (re-
gional) ou mais amplo (nacional), quando os governos têm interes-
se em formular políticas a partir da avaliação pertinente, ou mesmo 
pelas organizações, quando têm interesse em identificar estratégias 
de mercado. Nesse tipo de auditoria, busca-se qual a identificação e 
implicações específicas da nova tecnologia sobre a saúde e os recursos 
naturais como um todo.

g) Nas Auditorias de Avaliação do Ciclo de Vida de um Produto ou 
Processo são avaliadas sistematicamente as implicações de determi-
nado produto ou processo produtivo desde o momento de sua fa-
bricação até seu descarte no meio ambiente. São considerados nessa 
avaliação, portanto: matérias-primas, transporte, processamento dos 
materiais genéricos, processo de manufatura, transporte ulterior e 
distribuição do produto acabado. Busca-se redução dos efeitos am-
bientais negativos em todos os níveis de vida do produto, tendo-se 
em conta os efeitos de sua introdução nos mercados e os potenciais 
padrões de consumo em função dos valores presentes e futuros de 
uma sociedade.

h) Auditoria Florestal existe sempre no decorrer da certificação flo-
restal, seja de manejo florestal ou de cadeia de custódia, atestando a 
origem da matéria-prima florestal e o seu “status” e/ou qualificações. 
Nesse tipo de auditoria há a condução dos trabalhos dentro da técnica 
tradicional, porém, no momento da elaboração dos relatórios, os au-
ditores estabelecem as pré-condições (pontos que necessitam ser so-
lucionados antes do recebimento da certificação), as condições (situa-
ções que podem aguardar um pouco mais para serem resolvidas), bem 
como as recomendações para o melhoramento da operação florestal.

Existem, também, as auditorias florestais por determinação le-
gal, chamadas de compulsórias. É o caso da Lei no 11.284, de março 
de 2006, que dispõe, entre outras, sobre a gestão das florestas públicas 
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para a produção sustentável. Essa norma trata das auditorias flores-
tais, como

ato de avaliação independente e qualificada de ativida-
des florestais e obrigações econômicas, sociais e am-
bientais assumidas de acordo com o PMFS e o contrato 
de concessão florestal, executada por entidade reconhe-
cida pelo órgão gestor, mediante procedimento admi-
nistrativo específico.

Essas auditorias florestais são essenciais aos contratos de 
concessão,30 segundo o artigo 30, inciso IV, dessa mesma norma.

As concessões serão submetidas a auditorias florestais, a serem 
realizadas em prazos não superiores a três anos (artigos 42 e 43). Tais 
auditorias são independentes e custeadas pelo concessionário, a não 
ser que a escala da atividade florestal torne inviável o pagamento dos 
custos das auditorias florestais pelo concessionário. Nesses casos, o 
órgão gestor adotará formas alternativas de realização das auditorias.

Os termos que deverão ser apresentados nas conclusões das au-
ditorias florestais estão dispostos no § 2o do artigo 42 da Lei 11.284/06, 
sendo: “I – constatação de regular cumprimento do contrato de con-
cessão, a ser devidamente validada pelo órgão gestor; II – constatação 
de deficiências sanáveis, que condiciona a manutenção contratual ao 
saneamento de todos os vícios e irregularidades verificados, no prazo 
máximo de seis meses; e III – constatação de descumprimento, que, 
devidamente validada, implica a aplicação de sanções segundo sua 
gravidade, incluindo a rescisão contratual, conforme esta Lei”.

30 Entende-se por contrato de concessão, descrito na Lei 11.284/06:
Artigo 27. Para cada unidade de manejo licitada, será assinado um contrato de concessão exclusivo com 
um único concessionário, que será responsável por todas as obrigações nele previstas, além de responder 
pelos prejuízos causados ao poder concedente, ao meio ambiente ou a terceiros, sem que a fiscalização 
exercida pelos órgãos competentes exclua ou atenue essa responsabilidade.
§ 1o – Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere o caput deste artigo, o concessionário poderá 
contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes ou subsidiárias ao manejo florestal 
sustentável dos produtos e à exploração dos serviços florestais concedidos.
§ 2o – As contratações, inclusive de mão de obra, feitas pelo concessionário serão regidas pelo direito 
privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros contratados pelo concessionário 
e o poder concedente.
§ 3o – A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas regula-
mentares relacionadas a essas atividades.
§ 4o – É vedada a subconcessão na concessão florestal.
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4. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

Como o escopo deste trabalho é o de auxiliar os profissionais 
ligados à gestão ambiental, neste capítulo serão apresentados os pro-
cedimentos para a realização de auditorias ambientais, analisando-se 
os requisitos e obrigações de cada parte envolvida. Uma abordagem 
geral dos procedimentos para estabelecer os objetivos, abrangência e 
critérios de uma auditoria ambiental, em suas três etapas: pré-visita de 
auditoria, visita de auditoria e pós-visita de auditoria. Esses procedi-
mentos gerais servem para todas as auditorias ambientais que forem 
realizadas, com maior ou menor abrangência, inclusive as relaciona-
das às normas da ISO.

4.1 Procedimentos de Pré-visita

Algumas providências têm de ser tomadas previamente à reali-
zação das auditorias ambientais. Esse momento é chamado de pré-vi-
sita. Sendo bem planejado, culminará com a realização das auditorias 
cumprindo com suas metas, usando a menor quantidade de recursos 
e tempo de trabalho.

As atividades de pré-visita compreendem a definição dos ob-
jetivos e a abrangência da auditoria, seleção da equipe de auditoria, 
solicitação ao auditado de informações sobre a matéria objeto da au-
ditoria, revisão dos antecedentes do auditado (operações, marco le-
gal, entre outros), envio de questionário de pré-visita, recebimento 
do questionário e preparação para as visitas, e envio e confirmação do 
programa de visita de auditoria ao auditado.

É muito importante o auditor tomar conhecimento prévio dos 
objetivos da auditoria, estabelecidos pelo auditado, uma vez que refle-
tem as necessidades estabelecidas em uma política de gestão ambien-
tal. A auditoria deverá ficar adstrita aos objetivos previamente esta-
belecidos, o que determinará o sucesso dos trabalhos dos auditores. 
Como objetivo de auditoria pode ser citada, por exemplo, a identi-
ficação de área de melhoramento potencial do SGA em instalações, 
atividades, bens ou serviços.

Ainda antes da visita de auditoria, devem ser definidos previa-
mente os critérios e abrangência da auditoria a ser realizada, a cargo 
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do cliente. Em auditorias realizadas por auditores externos, essas in-
formações são essenciais para que os custos operacionais sejam calcu-
lados e apareçam na proposta de auditoria a ser apresentada no mo-
mento da contratação.

Na abrangência da auditoria são descritos a extensão, a pro-
fundidade e os limites da auditoria, com a identificação precisa da 
localização física e as atividades da organização, pois uma auditoria 
pode se concentrar, por exemplo, em um elemento básico do ambien-
te, como gerenciamento de resíduos sólidos, o que ficará determinado 
previamente na abrangência da auditoria. Pode ser acordado entre as 
partes que a abrangência da auditoria ambiental avalie os passivos e/
ou ativos ambientais, chamada de abrangência adicional porque nor-
malmente não faz parte da abrangência de uma auditoria. Quando 
isso acontecer, é necessário que na equipe de auditoria tenha experts 
em economia ambiental.

Após esses procedimentos prévios à visita de auditoria, ou seja, 
com definição dos objetivos, abrangência e critérios da auditoria, com 
o compromisso do auditado de cooperar, deve ocorrer a definição 
do(s) auditor(es), principalmente a figura do auditor líder. Deve ser 
apresentada uma proposta de trabalho que inclua os aspectos técni-
cos e econômicos, devendo constar: identificação do cliente e/ou au-
ditado; objetivos, abrangência e critérios da auditoria; se se trata de 
pré-visita, visita ou pós-visita; cronograma de execução; membros da 
equipe de auditores; declaração de confidencialidade; e pressupostos 
da auditoria.

É essencial que seja acordada previamente entre as partes a pro-
visão econômica, para que se viabilize a realização dos trabalhos. Para 
isso, deve ser apresentada uma estimativa de custos, como: gastos com 
honorários profissionais, normalmente expressos em forma de esti-
mativa de horas, incluindo também o trabalho dos experts e pessoal 
de apoio como cartógrafos, digitadores, entre outros; demais despe-
sas operacionais, como: deslocamentos, hospedagens, alimentação, 
certidões, fotocópias, entre outros. Recomenda-se, caso seja possível, 
a consideração de valor unitário e a quantidade necessária a utilizar 
para cada item. Porém, é plenamente possível a mobilidade de tais 
custos. Todas essas questões devem ser acordadas por escrito, em for-
ma de proposta aceita ou mesmo contrato.
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Uma vez resolvidas essas questões quanto à realização da au-
ditoria (definição dos objetivos, abrangência, critérios, auditor, cus-
tos e despesas), devem ser atribuídos a cada membro da equipe os 
trabalhos e responsabilidades sobre as matérias objeto da auditoria, 
seguindo o procedimento previamente estipulado. Essa divisão de ta-
refas pode ser alterada pelo auditor líder no decorrer da realização da 
auditoria, como forma de melhor cumprir os trabalhos.

Em seguida, o auditor líder acorda com o cliente o início oficial 
da auditoria, que pode ser por meio de uma reunião ou mesmo co-
municação a distância, mas é imprescindível que sejam fornecidos ao 
auditor líder os documentos com informações sobre a matéria objeto 
da auditoria, podendo incluir as políticas de gestão da organização, 
seus procedimentos e instruções de trabalho, informações a respeito 
das atividades da organização, organogramas da empresa, mercado de 
intervenção da organização ou unidade auditada, registros de moni-
toramento, registros de acidentes, registros de treinamento, relatórios 
anteriores de auditorias realizadas e demais informações necessárias 
à realização dos trabalhos de auditoria ambiental. Essas informações 
são essenciais para os auditores, principalmente para que se saiba 
previamente da viabilidade dos trabalhos e o cumprimento do cro-
nograma apresentado. Nelas poderão identificar, além das atividades 
do auditado, quais as possíveis implicações ambientais e as formas de 
gestão existentes. Caso não sejam suficientes, o auditor líder deverá 
solicitar documentos e informações adicionais.

O auditor líder poderá ainda, como forma de ter subsídios para a 
visita de auditoria, formular um questionário de pré-visita dirigido ao 
auditado. Tal questionário deve ser integralmente respondido pelo au-
ditado e em tempo hábil para que a equipe de auditoria possa tomar co-
nhecimento de aspectos adicionais – apresentados em forma de docu-
mentos. Poderá conter questões a respeito das emissões atmosféricas, 
gestão de resíduos sólidos, emissão de ruídos, transporte de substâncias 
perigosas, utilização de água, existência de áreas verdes protegidas no 
entorno da organização (como áreas de preservação permanente, uni-
dades de conservação, entre outras), existência de projetos ambientais, 
existência de plano de emergências ambientais, etc. Com as respostas 
do questionário, e também com os documentos, a equipe de auditoria 
conseguirá concentrar suas atenções em áreas de maior interesse, reali-
zando seus trabalhos com maior celeridade/eficiência.
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Além dos documentos e respostas fornecidos pelo auditado, a 
equipe de auditoria poderá obter outras informações relevantes dire-
tamente em órgãos ou instituições oficiais, como secretarias ambien-
tais, cartórios, órgãos ambientais, empresas prestadoras de serviços 
ao auditado, com o objetivo de verificar, por exemplo, a validade das 
licenças e autorizações ambientais, cumprimento de condicionantes 
das licenças ambientais, averbações de reservas legais, existência de 
processos administrativos ou judiciais, eventuais multas aplicadas, 
descarga de substâncias perigosas, entre outras.

Um requisito obrigatório para todas as auditorias ambientais é 
o cumprimento da legislação ambiental aplicável. Assim como des-
crevem La Rovere et al.: “(…) o conhecimento da legislação ambiental 
por meio de levantamento, análise e identificação da legislação apli-
cável às atividades e empreendimentos desenvolvidos por uma orga-
nização é uma etapa indispensável no planejamento e execução dos 
diferentes tipos de auditoria ambiental”.31

Especificamente sobre SGA, deve-se verificar se a organização 
auditada detém e mantém procedimentos para identificar e acessar 
as normas legais aplicáveis ao seu ramo de atividade. Isso é possível 
por meio de um banco de dados, sempre atualizado e disponível a 
todos os envolvidos no SGA da organização. É importante ainda que 
os funcionários entendam sua aplicabilidade fática, para que haja seu 
cumprimento.

La Rovere et al., ao abordarem essa questão diretamente relacio-
nada ao SGA das organizações, apontam que

a auditoria de sistema de gestão ambiental é apenas 
uma avaliação do sistema implantado e não do efetivo 
desempenho ambiental da empresa.
Da mesma forma, pode haver o entendimento de que 
com a sua realização avalia-se a capacidade da empresa 
em cumprir a legislação ambiental e não o efetivo cum-
primento da legislação ambiental. A partir desta consi-
deração, pode-se observar a existência de conflitos no 
escopo de determinados tipos de auditorias ambientais 
baseados em códigos empresariais, principalmente as 

31 La Rovere et al. (2000, s/p).
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auditorias de sistemas de gestão, com o escopo das au-
ditorias ambientais determinadas por Lei, já que estas 
últimas se assemelham mais às auditorias de desempe-
nho ambiental e de conformidade, onde a avaliação dos 
fatores ambientais para demonstrar conformidade com 
a legislação ambiental e com as Licenças Ambientais é 
fundamental na avaliação do desempenho ambiental 
da empresa.32

Portanto, a equipe de auditoria deve proceder ao levantamento 
prévio dessa legislação aplicável às atividades desempenhadas pelo au-
ditado. Da mesma forma que foi sugerida a presença de expert em eco-
nomia ambiental para avaliação dos ativos e/ou passivos ambientais, 
sugere-se que nas equipes de auditorias ambientais haja pelo menos 
um profissional formado em ciências jurídicas, não somente para pro-
ceder ao levantamento prévio da legislação, mas principalmente para 
a verificação de seu cumprimento, com as possíveis consequências ju-
rídicas, uma vez que se trata de um ramo novo e complexo do direito, 
e que demanda do auditor no mínimo formação em ciências jurídicas.

Antes da visita de auditoria, a última medida a ser adotada é 
exatamente o planejamento. Um bom planejamento da visita é es-
sencial principalmente para que o cronograma de trabalho seja res-
peitado, inclusive com a apresentação do relatório de auditoria. Esse 
planejamento deve ser previamente apresentado ao auditado para 
aprovação, devendo contemplar, entre outras:

a) Os objetivos, abrangências e critérios da auditoria, os quais devem 
ser de conhecimento de todos os funcionários do auditado, pelo me-
nos os aplicáveis ao setor ou departamento no qual desempenham 
suas funções.

b) A metodologia e os procedimentos a serem utilizados na visita, 
nela incluindo documentos, entrevistas, observações in loco, entre 
outros. O auditado deve tomar conhecimento prévio de tais métodos 
e procedimentos para que possa garantir ao auditor o acesso a tais 
informações.

32 Id. ibid., s/p.
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c) Identificação dos membros da equipe de auditoria e, se possível, 
com um resumo do currículo de cada um.

d) Dimensão das instalações ou atividades e o seu grau de complexidade.

e) Descrição das unidades, departamentos a serem visitados, bem como 
pessoas que serão entrevistadas no decorrer da visita de auditoria.

f) Descrição pormenorizada das informações que desejam revisar 
durante a visita de auditoria, como licenças, autorizações, escrituras, 
contratos, certidões, notificações ambientais, entre outras.

g) Plano de visitas e reuniões, para que o auditado possa colaborar 
com a equipe. O número de visitas e reuniões dependerá do tama-
nho da organização ou mesmo da complexidade das atividades do 
auditado.

Segue exemplo desse planejamento de auditoria (Quadro 1).

Quadro 1 Planejamento de auditoria.
Organização: Data(s) da auditoria: 10/01/2014

Endereço: Rua das Margaridas, 300
São Paulo–SP
CEP:

Norma: ISO 14001:2004

Contato: Sr. Paulo Conde Equipe de Auditoria:
Líder: Antonio Santos
Auditor: Carlos Chagas
Especialista: Pedro Cunha

Objetivo: confirmar que o SGA está es-
tabelecido e implementado, respeitando 
os requisitos da Norma de Auditoria em 
referência.

Idioma: Português

Tipo de Auditoria: Auditoria de Sistema 
de Gestão Ambiental

Escopo: (descrição da localização física e 
das atividades da organização)
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Quadro 1 Continuação…
Programação

DATA HORÁRIO AUDITOR
DEPARTAMENTO/
ELEMENTO DO 
SISTEMA

AUDITADO(S)

10/01 8h – 9h Reunião de abertura

9h – 10h15 Visita ao local

10h15 – 11h30 Gestão do SGA

12h – 13h Almoço

13h – 16h Gestão do SGA

16h – 18h Processo/fabricação

11/01 8h – 11h Processo/fabricação

11h – 12h Áreas externas

12h – 13h Almoço

13h – 15h Geração de energia

15h – 17h Geração de resíduos

17h – 18h Utilização de água

12/01 8h – 10h Portaria/Restaurante

10h – 12h Fornecedores

12h – 13h Almoço

13h – 14h30 Compras

14h30 – 15h30 Treinamento/RH

15h30 – 16h30 Gestão de SGA

16h30 – 17h Alta direção

17h – 17h30 Reunião privativa

17h30 – 18h
Reunião de encerra-
mento

Atenciosamente,
________________.
(nome do auditor)
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A partir do momento em que a equipe de auditoria tem esse 
planejamento aprovado pelo cliente, passa-se à próxima etapa, cha-
mada de visita de auditoria.

4.2 Procedimentos de visita de auditoria

Após todas as providências descritas anteriormente, chega-se a 
um dos momentos mais importantes dos trabalhos dos auditores am-
bientais, que é a visita in loco ao auditado. Sugere-se aos auditores sem-
pre manter uma postura diplomática nesse momento, para que não 
criem transtornos no desenvolvimento normal das atividades do au-
ditado, não causem desconfortos desnecessários e muito menos façam 
juízo preliminar da situação do auditado. Devem atuar junto ao audita-
do com total profissionalismo, respeitando todos os termos que foram 
previamente acordados, para que nenhum problema seja causado ao 
auditado. As atividades de visita se desdobram em três fases: reunião 
de abertura com o auditado, recolhimento de evidências e reunião de 
encerramento.

Na primeira fase (reunião de abertura) participam os membros 
da equipe de auditoria e os funcionários responsáveis, previamente 
informados pelo auditor. Nesse momento, a equipe de auditores será 
apresentada ao auditado; os objetivos, abrangência, critérios e o plano 
de auditoria são revistos por todos os participantes da reunião; ocorre 
uma apresentação sucinta dos métodos e procedimentos que serão 
adotados no decorrer dos trabalhos de auditoria; confirmam-se a dis-
ponibilidade de recursos e instalações para a equipe de auditores, bem 
como eventuais autorizações de acesso a lugares restritos; revisa-se o 
cronograma de atividades; ratifica-se o comprometimento do audita-
do em participar ativamente da auditoria; e verifica-se a existência de 
regras e procedimentos de segurança para a equipe de auditores.

Na segunda fase (recolhimento de evidências) buscam-se e veri-
ficam-se informações concernentes aos objetivos, abrangência e crité-
rios da auditoria ambiental. É essencial que a equipe de auditoria am-
biental proceda a anotações relativas às evidências de auditoria, princi-
palmente para que fundamentem as possíveis não conformidades, uma 
vez que tais conclusões têm de ser objetivas e reais. Ao ser apresentada 
uma não conformidade ao auditado, é mister que ele seja convencido 
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de sua real existência, e nada mais convincente que evidências objeti-
vas em forma de constatações objetivas (escritas preferencialmente). 
Essas informações podem ser conseguidas de diversas maneiras:

a) Observação das atividades e instalações do auditado. Essa observa-
ção deve ser minuciosa e permitir identificar a localização da organi-
zação, suas dimensões e confrontações. As atividades desenvolvidas 
devem ser compreendidas pelos auditores, para que possam chegar a 
conclusões no relatório, principalmente em se tratando de não con-
formidades existentes na organização auditada. Quando os auditores 
se dirigem à organização auditada para a realização da visita de au-
ditoria, já devem ter, pelo menos na teoria, todas as informações, as 
quais serão verificadas in loco. Essas informações devem ser entregues 
antecipadamente, na fase de pré-visita.

Além da instalação e atividades do auditado, os auditores talvez 
sejam obrigados a analisar as atividades e instalações vizinhas, para 
que cheguem à melhor solução. Isso evitará que responsabilidades se-
jam atribuídas indevidamente, como no caso de algum problema am-
biental ser proveniente da propriedade vizinha, por exemplo, conta-
minação de um curso d’água a montante ocasionada pela organização.

Quando faz uso de produtos perigosos, a organização auditada 
deve manter um banco de dados de tais produtos, bem como a forma 
de monitoramento e suas licenças. Esse ponto deve ser analisado pelos 
auditores na visita, verificando a existência e a validade das licenças 
ambientais competentes, o uso que se faz de tais produtos, a forma 
como são armazenados e, principalmente, a disposição final desses 
dejetos perigosos.

Caso seja atribuída a uma terceira pessoa, os auditores deverão 
informar no relatório de auditoria os dados cadastrais do terceiro res-
ponsável, a existência de contrato entre as partes e qual a destinação 
dada por esse terceiro, sempre tendo em mente a teoria da responsa-
bilidade objetiva em relação à obrigação de recuperação do meio am-
biente. Constatada alguma irregularidade no monitoramento, os audi-
tores deverão fazer nota dessa desconformidade, bem como quais as 
medidas tomadas pela empresa auditada em relação ao caso específico.

Por meio da visita in loco os auditores poderão verificar se a ativi-
dade gera poluição sonora, atmosférica ou mesmo odores prejudiciais 
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aos trabalhadores e/ou vizinhos, mesmo que não tenham encontrado 
registros de reclamações. Esse é um bom exemplo de como as audito-
rias ambientais podem abranger mais de uma interface do meio am-
biente. Sendo possível, deve-se identificar e descrever as fontes de água 
potável para a organização, bem como a existência e validade de outor-
gas de uso de recursos hídricos. A destinação que é dada aos resíduos 
sólidos, independentemente de sua categoria, entre outras verificações.

Todas essas verificações poderão ser comprovadas através de 
fotografias ou filmagens, meios dos quais os auditores poderão se va-
ler para fundamentar suas conclusões, principalmente no caso de não 
conformidades, por se tratar de constatações objetivas. Mas essas ini-
ciativas dependem de autorização do auditado, para que ele não se sin-
ta inibido com o uso de alguns equipamentos pelos auditores.

b) Análise de documentos. Como forma de complementar a análi-
se dos documentos revisados na fase de pré-visita. Normalmente os 
documentos analisados são: as licenças, outorgas e autorizações am-
bientais (existência, validade, abrangência, condições impostas e data 
de renovação); existência de base de dados de monitoramento e seus 
resultados, que deverão ser contrastados com as licenças ambientais, 
caso tenham condicionantes dessa categoria; registros de entrada e 
saída de produtos perigosos e a existência de monitoramento; e, em se 
tratando de auditoria de certificação ISO 14001 (concessão ou renova-
ção), os documentos relativos aos procedimentos de gestão ambiental, 
registros competentes, base de dados da legislação ambiental atualiza-
da, entre outros relacionados ao SGA da organização auditada.

c) Entrevistas com os funcionários e a alta administração da organi-
zação. Ao serem analisados determinados temas ambientais ou depar-
tamentos específicos da organização, os auditores ambientais devem 
entrevistar os funcionários ligados à atividade ou mesmo ao departa-
mento, preferencialmente os responsáveis. Quando se trata de uma 
auditoria ambiental de certificação, ou mesmo renovação, fundamen-
tada na ISO 14001, esta determina que todos os funcionários devem 
conhecer o SGA da organização, o que também poderá ser verificado 
através das entrevistas.
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Após o recolhimento das evidências, na forma apontada ante-
riormente, preferencialmente conduzida pelo auditor líder, procederá 
à reunião de encerramento, que poderá se estender para além de um 
dia, dependendo da complexidade da auditoria. Nessa reunião de en-
cerramento da auditoria são apresentadas todas as atividades realiza-
das no decorrer dos trabalhos.

Poderá ser acordada, também, a realização de reuniões no final 
de cada dia de auditoria, e mais uma de encerramento. As reuniões 
diárias, ao final de cada dia de auditoria, são benéficas porque os 
principais pontos são apresentados ao auditado, e este poderá acom-
panhar o cumprimento do programa de auditoria. Evita-se, dessa 
forma, que quando forem apresentados os resultados da auditoria, na 
reunião de encerramento, o auditado seja surpreendido com alguma 
constatação inesperada.

As auditorias ambientais não devem ocorrer sem a participação 
do pessoal do auditado. Deve ser um trabalho com a colaboração de 
todos os envolvidos, para que os melhores resultados sejam alcança-
dos. Mesmo durante a apresentação dos resultados, o pessoal do audi-
tado poderá questionar os auditores para que justifiquem melhor suas 
constatações, ou mesmo que apresentem as provas correspondentes 
(caso seja por meio de entrevistas, os auditores devem procurar pre-
servar os nomes dos funcionários que forneceram as informações, 
como forma de não criar problemas dentro da organização). Deve-
-se tomar muito cuidado com os informes apresentados na reunião 
de encerramento, principalmente com as pessoas presentes. Sugere-se 
que, quando se tratar de questões que mereçam ser tratadas somente 
com a alta administração, reuniões exclusivas sejam marcadas com as 
pessoas envolvidas.

Em caso de constatada inexistência de informação a respeito, 
seja por não apresentação de documentos ou mesmo em caso de algu-
ma obstrução por parte do auditado, essas situações devem ser men-
cionadas no relatório final.

O objetivo principal de uma reunião de encerramento é o de 
apresentar a evidência objetiva sobre a qual se baseiam as conclusões 
significativas, permitindo que o auditado entenda e aceite tais evidên-
cias, ou mesmo que possa apresentar argumentos com o escopo de 
convencer a equipe de auditores do contrário. Recomenda-se que os 
auditores evitem comentários sobre situações ou fatos que não tenham 
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relação com os objetivos, abrangência e critérios previamente acorda-
dos. Em caso de iminente dano ao meio ambiente, de áreas não abran-
gidas pela auditoria, a equipe deve se comunicar de forma sutil para 
que o auditado consiga identificar sozinho o problema e sanar eventuais 
irregularidades.

4.3 Procedimentos de Pós-visita de auditoria

O procedimento de pós-visita marca a reta final dos trabalhos 
de auditoria ambiental, após a coleta de todos os resultados esperados, 
e também a apresentação e discussão com o auditado. Nesse momen-
to, a equipe inicia a preparação do relatório final de auditoria para ser 
apresentado formalmente ao auditado.

É muito importante que a equipe de auditoria leve consigo to-
dos os resultados, e caso alguma informação esteja faltando, sugere-se 
que informações adicionais sejam requeridas antes de ser iniciada a 
preparação do relatório final. Para essa confecção, é necessário que 
a equipe de auditores tome conhecimento de todos os resultados e 
os valorem em grau de relevância. Essa valoração poderá ocorrer de 
diversas maneiras, por exemplo, em forma de deficiência maior e de-
ficiência menor. Como deficiência maior, sugere-se que essa valora-
ção seja atribuída à determinada prática do auditado que cause sérios 
danos ao meio ambiente e a terceiros, ou em caso de iminente dano, 
sempre exigindo da organização uma atuação direta para solucionar 
o problema. Como deficiência menor, podemos citar a não existência 
de um registro de atividade, que facilmente é sanado pelo auditado.

A definição da forma como aparecerão os resultados da audito-
ria dependerá do tipo de auditoria contratada, mas o importante é que 
tanto os resultados positivos como os negativos apareçam no relatório 
final de auditoria. No caso de serem negativos, a equipe de audito-
ria deve identificar as causas, para que possam ser objeto de medidas 
corretivas, que provavelmente aparecerão nas recomendações no re-
latório final de auditoria. Como exemplos, constatações de não cum-
primento de uma norma legal, devendo ser apontado o dispositivo da 
norma não respeitada pelo auditado e suas possíveis consequências, 
como no caso de não cumprimento de padrões de emissões em um 
corpo d’água, em desrespeito à sua classe; ou a não existência de pro-
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cedimentos de monitoramento, caso em que a equipe sugerirá a ado-
ção de tais procedimentos.

Além dos aspectos negativos, deverão ser destacados os pontos 
positivos, que servirão de estímulo para a melhoria constante do siste-
ma de gestão da organização. Uma auditoria ambiental bem realizada 
representa importante contributo ao auditado quanto à sua política 
ambiental, especialmente quanto ao cumprimento da legislação am-
biental aplicável ao mesmo.

Uma auditoria ambiental culmina com o relatório final, que 
objetiva descrever os resultados obtidos por todos os integrantes da 
equipe de auditoria, com a descrição precisa dos antecedentes sobre 
como, quando e quem realizou a auditoria. No caso de se encontra-
rem irregularidades, deve-se fornecer ao auditado a possibilidade de 
definir ações necessárias para corrigir eventuais desvios em sua atua-
ção empresarial, relacionados sempre ao meio ambiente. O norte do 
relatório final é o plano de auditoria. Sugere-se que qualquer informa-
ção complementar ao plano de auditoria seja acordada entre as partes 
envolvidas.

Um bom relatório final dependerá de sério trabalho desenvol-
vido pelos auditores no decorrer de toda a auditoria, com anotações 
precisas dos resultados, seja através de análise dos documentos, na 
forma de visitas in loco ou mesmo nas entrevistas com o pessoal do 
auditado.

Se houver um auditor líder, este deverá conduzir a preparação 
do relatório final, coletando todas as informações e impressões dos 
demais membros da equipe. Todavia, é um trabalho conjunto, em que 
cada auditor será responsável por preparar o relatório final nas partes 
que correspondam às atividades e competências que lhes foram atri-
buídas durante os trabalhos de auditoria.

A elaboração do texto do relatório final de auditoria ambiental 
deve ser feita de forma organizada, por áreas temáticas, como emis-
sões de ruídos, consumo de recursos hídricos, existência de licenças, 
existência de processos administrativos ou judiciais ambientais e as-
sim por diante. Sempre respeitando o plano de auditoria que serviu 
de base para todos os trabalhos. O importante é que seja utilizada 
uma linguagem acessível a todos, não sendo recomendável o empre-
go de expressões que empreguem juízos de valor, como: ato doloso, 
forma negligente, cometimento de crime; pois tal avaliação cabe às 
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autoridades competentes. Não se deve esquecer de que normalmente 
não faz parte do escopo de uma auditoria chegar a tais conclusões. 
Por isso, recomenda-se a utilização de uma linguagem clara e concisa, 
que simplesmente reflita a situação ambiental, sempre fundamentada 
em constatações objetivas.

As constatações objetivas devem aparecer no relatório final na 
forma de uma descrição sobre localização, distâncias, quantidades, es-
pecificações técnicas, datas de validade de autorizações e/ou licenças, 
existência de procedimentos, etc. Enfim, deve-se informar o essencial, 
fazendo com que todos possam identificar determinada situação com 
a simples leitura do relatório final. Importante frisar que um relatório 
de auditoria não deve proporcionar duplas interpretações, por isso a 
recomendação de uso de linguagem simples, acessível e, principal-
mente, clara e objetiva.

Assim, seguem algumas recomendações sobre a melhor forma 
de elaborar e escrever um relatório final de auditoria ambiental:

a) Seja claro quanto ao objetivo da auditoria ambiental, ou seja, quais 
os resultados esperados, para que qualquer leitor do relatório final 
possa previamente saber se é uma auditoria de certificação, confor-
midade legal, due diligence ou outra qualquer. Dessa forma, as infor-
mações e os resultados apresentados serão entendidos pelos leitores.

b) Ordene o relatório por áreas temáticas e apresente as conclusões 
para cada área, de forma que, quando chegar às conclusões finais, o 
leitor já esteja informado dos pontos positivos e negativos de cada 
área. Mesmo tendo apresentado as conclusões parciais, no final apre-
sente uma conclusão derradeira.

c) Utilize a primeira pessoa do singular ou do plural, em vez da ter-
ceira, uma vez que o relatório final deve transmitir uma mensagem 
direta e natural ao leitor. Isso aproximará os auditores do auditado. Os 
trabalhos foram realizados por pessoas identificadas, e não de forma 
impessoal e fria. Isso é algo possível de ser transacionado entre equi-
pe de auditores e clientes, nas quais, muitas vezes, estes preferem um 
tratamento impessoal.
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d) Procure utilizar uma linguagem que transmita a informação de 
maneira direta, preferencialmente com o uso de termos e palavras 
compreensíveis a todos. Evite empregar muitos termos técnicos, uma 
vez que poderão ser desconhecidos de alguns leitores do relatório fi-
nal, mesmo que se trate de uma auditoria de conformidade legal. O 
sucesso de uma auditoria ambiental é alcançado também quando to-
dos compreendem as informações coletadas e constantes no relatório.

e) O relatório final deve conter um índice, para facilitar a localização 
de informações; um resumo executivo, com os principais pontos e 
conclusões; e um anexo, com informações que não precisam necessa-
riamente aparecer no texto principal, como mapas, fotografias, dados 
de monitoramento, cópia dos principais documentos, entre outros.

A seguir, um exemplo de estrutura básica de um Relatório de 
Auditoria Ambiental. Lembrando que serve meramente como um es-
boço, sendo recomendável que os profissionais criem formas próprias.

Introdução
 Objetivo da auditoria
 Escopo da auditoria
 Data e local da auditoria
 Participantes da auditoria
 Sumário do processo de auditoria

Resultados
Critérios
 Legal
 Outros critérios

Evidências
 Conformidade
 Não conformidade

Observações gerais
Conclusão
Anexos
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O relatório final de auditoria deve ser entregue oficialmente ao 
cliente/auditado, com a assinatura do auditor. No caso de existência 
de um auditor líder, a assinatura deste. Deve conter os resultados da 
auditoria, ou pelo menos um resumo desses resultados, sempre fazen-
do referência à evidência correspondente. Normalmente apresenta o 
seguinte conteúdo:

a) Redação de um resumo para o cliente/auditado, destacando e agru-
pando os principais resultados, conclusões e recomendações, caso te-
nha sido o acordado previamente na abrangência da auditoria.

b) Descrição da organização auditada, podendo ser mais geral, como 
sua existência legal como pessoa jurídica, ou mais detalhada, como lo-
calização, ramo de atividade, capacidade organizacional, característi-
cas de seu entorno, entre outros.

c) Descrição dos objetivos, abrangências e critérios da auditoria, con-
soante o previamente acordado.

d) Período de realização da auditoria, com a descrição precisa desde o 
início (pré-visita) até a entrega do relatório final. Nesse ponto, é muito 
importante a descrição das visitas de auditorias.

e) Indicação do(s) auditor(es), com uma descrição sucinta do(s) 
currículo(s), bem como a função desempenhada por cada um naquele 
trabalho de auditoria.

f) Indicação dos nomes dos funcionários ou representantes do audi-
tado que contribuíram com a auditoria. Em caso de existência de um 
departamento ambiental responsável, a identificação do responsável 
pelo departamento.

g) Dependendo do tipo de auditoria, deverá incluir, também, uma 
declaração da natureza confidencial dos conteúdos da auditoria. 
Essa situação é mais comum em caso de due diligence, uma vez que 
as informações contidas no relatório interessam somente às partes 
envolvidas e sua divulgação poderá causar danos, principalmente à 



59

Celso Maran de Oliveira

imagem do auditado. Poderá ser acordada, previamente, a confiden-
cialidade do relatório de auditoria.

h) Caso tenha de disponibilizar diversos exemplares a muitos desti-
natários, sugere-se a criação de uma lista de distribuição do relatório 
de auditoria.

i) Em caso de alguma obstaculização dos trabalhos de auditoria, indi-
car sua origem, como no caso de não fornecimento dos resultados das 
medições de ruídos, interdição de algum departamento ou setor, não 
fornecimento de determinado documento, entre outros. Essa infor-
mação é muito importante para que os resultados da auditoria possam 
ser mais facilmente compreendidos pelos leitores.

j) Descrição dos resultados da auditoria, dispostos segundo uma or-
dem de prioridades estabelecida pela equipe de auditoria.

k) Apresentação das conclusões da auditoria. Neste momento, os 
pontos positivos e negativos, caso existam, devem ser mencionados, 
bem como as possíveis implicações econômicas e legais de eventual 
não conformidade. No caso de implicações legais, sugere-se a indica-
ção precisa dos dispositivos legais aplicáveis, se possível com a trans-
crição de artigos e grifos nas partes que interessam às conclusões. 
Logo em seguida são apresentadas as recomendações para superar 
eventuais irregularidades na organização auditada, podendo ser na 
forma de recomendação de averbação de reserva legal, requerimento 
de licença ou que se proceda ao pedido de renovação dentro do pra-
zo legal; indicação de equipamentos de segurança que necessitam ser 
adquiridos; contratação de pessoas para o desempenho de algumas 
atividades específicas; realização de medições em determinada cons-
tância; cumprimento de alguma condicionante da licença, entre ou-
tras. Este é o momento em que o auditor contribui diretamente com a 
gestão ambiental de uma organização.

A seguir, é apresentado um modelo de relatório final de audi-
toria ambiental, ocorrida na prática para todas as unidades de um 
grupo. Para preservação da imagem da organização, foram omitidos 
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os dados identificadores, bem como foi resumido para somente uma 
unidade, vejamos:

Índice
Sumário executivo 
I – Informações básicas 
1 Natureza do trabalho 
2 Identificação da empresa auditada 
3 Identificação do auditor 
II – Introdução e objetivo 
III – Fontes de critérios, procedimentos e alcance 
4 Fonte de critérios 
5 Critérios e abrangência 
6 Procedimentos 
7 Alcance 
IV – Resultado da auditoria 
V – Identificação da legislação ambiental
VI – Conclusões

Sumário executivo
As atividades do (Nome da organização) tiveram início em 

(data), com a produção de carne-seca para as regiões Norte e Nor-
deste do Brasil, contando com 50 colaboradores e uma pequena pro-
dução pecuária em _______.

Durante os últimos anos, a empresa experimentou um cresci-
mento excepcional, exportando para todos os continentes e partici-
pando da evolução de um setor que representa importante fatia da 
balança comercial do país.

Atualmente, é um dos maiores exportadores brasileiros de car-
ne in natura, atuando na produção de carne bovina, seus subprodutos 
e derivados, bem como couro, fertilizantes, biodiesel e logística.

A atuação do (Nome da organização) tem por premissa aten-
der às legislações pertinentes as suas atividades, bem como promover 
a melhoria de seus processos tanto para garantir a qualidade de seus 
produtos quanto para garantir a sustentabilidade de suas atividades, 
sob aspectos sociais, ambientais e econômicos.

Na esfera ambiental, (Nome da organização) conta com con-
sultoria técnica especializada responsável pela elaboração dos proje-
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tos e estudos ambientais e monitoramento operacional. Estes serviços 
são executados pela (Nome da prestadora de serviços) para aten-
dimento das necessidades legais e operacionais do grupo desde 1988.

Hodiernamente, a equipe técnica do Departamento de Meio 
Ambiente conta com um quadro de 19 colaboradores, e pretende ex-
pandir este número nos próximos meses, com a contratação de outros 
quatro Analistas Locais de Meio Ambiente, para Unidades recém-
-adquiridas.

As ações do (Nome da organização) em prol do Meio Am-
biente, e também de outras áreas, como Segurança e Saúde do Traba-
lhador, Responsabilidade Social e Garantia da Qualidade, são baliza-
das, desde 2005, por meio de normas técnicas que visam a certificação 
de suas unidades.

Atualmente, são quatro unidades do (Nome da organização) 
certificadas simultaneamente pelas normas: NBR ISO 14001, NBR 
ISO 9001, SA 8000 e OHSAS 18000, sendo elas ________________.

As certificações abrangem todas as atividades desempenhadas 
pelo grupo: frigorífico (abate e desossa), curtume, armazéns e char-
queadas.

O compromisso do (Nome da organização) é difundir os sis-
tema de gestão, composto das quatro normas supracitadas, por meio 
da implantação do Sistema Integrado de Gestão, em um modelo mul-
tissite, para todas suas unidades. Para tanto, as equipes das diversas 
áreas fundamentam suas atividades por meio de procedimentos esta-
belecidos pelos sistemas de gestão.

O Sistema de Gestão Ambiental (SGA), por exemplo, con-
templa Instruções de Trabalho (IT), Programas de Gestão Integrado 
(PGI), Procedimentos Internos (PI) e diversos Registros (RE), que 
tem por objetivo padronizar as ações relacionadas à operação das 
unidades e de seus respectivos SGA, de forma que estas ações possam 
ser futuramente auditadas e a unidade receber a certificação NBR ISO 
14001:2004.

Cumpre esclarecer que os Sistemas de Controle Ambiental per-
tinentes às atividades do (Nome da organização), contemplam:

Tratamento de Efluentes Líquidos
Controle das Emissões Atmosféricas
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos
Monitoramento do Consumo de Água e Energia.
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O Departamento de Meio Ambiente tem por responsabilida-
de ainda garantir a regularidade das atividades desempenhadas pelo 
(Nome da organização) em atenção às leis federais, estaduais e mu-
nicipais e outras normas, por exemplo, manutenção das licenças de 
operação e outorgas de direito de uso da água válidos.

I – Informações básicas
1 Natureza do trabalho
Auditoria Ambiental para levantamento das insubsistências e/ou 

superveniências passivas das empresas: ________________________.
O Período de realização dos trabalhos é de 22 de dezembro de 

2008 a 23 de janeiro de 2009.

2 Identificação da empresa auditada
A Empresa Auditada atua na produção de carne bovina, seus 

subprodutos e derivados, bem como couro, fertilizantes, biodiesel e 
logística.

São 21 unidades, em 18 municípios brasileiros (distribuídos 
em sete Estados) e uma unidade em Assunção, Paraguai, sendo: 
___________________.

3 Identificação do auditor
Dr. (Nome completo), brasileiro, casado, advogado devida-

mente inscrito na OAB/SP _________, Auditor Ambiental (2002), 
Doutor em Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo – 
SP (2005) e Mestre em Direito da Integração pela Universidade de 
Coimbra – Portugal (2000).

II – Introdução e objetivo
Em cumprimento ao contrato firmado entre a Empresa 

Auditada e o Bndes, realizou-se no período de 22 de dezembro de 
2008 a 23 de janeiro de 2009, Auditoria Ambiental para levantamento 
das insubsistências e/ou superveniências passivas das empresas: Au-
ditoria Ambiental para levantamento das insubsistências e/ou super-
veniências passivas das empresas: ____________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________.
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III – Fontes de critérios, procedimentos e alcance
4 Fonte de critérios
Esta auditoria foi conduzida em conformidade com a metodo-

logia indicada na Resolução Conama no 306 de 5 de julho de 2002, 
que estabelece os requisitos mínimos e o termo de referência para 
realização de auditorias ambientais (publicação DOU no 138 de 19 
de julho de 2002, p. 75-76), com as alterações da Resolução Conama 
no 381 de 14 de dezembro de 2006, que altera dispositivos da Reso-
lução no 306 de 5 de julho de 2002 e o Anexo II, que dispõe sobre os 
requisitos mínimos para a realização de auditoria ambiental (publi-
cação DOU no 240 de 15 de dezembro de 2006, p. 155).

5 Critérios e abrangência
Esta auditoria ambiental tem o objetivo de verificar o cumpri-

mento da legislação ambiental aplicável e avaliar o desempenho da 
gestão ambiental da Empresa Auditada.

Quanto ao cumprimento da legislação ambiental aplicável, a 
auditoria envolverá, entre outros:

I – A identificação da legislação ambiental federal, estadual e 
municipal, bem como das normas ambientais vigentes aplicáveis à 
instalação da organização auditada;

II – A verificação da conformidade da instalação da organiza-
ção auditada com as leis e normas ambientais vigentes;

III – A identificação da existência e validade das licenças am-
bientais;

IV – A verificação do cumprimento das condições estabelecidas 
nas licenças ambientais;

V – A identificação da existência dos acordos e compromissos, 
tais como termos de compromisso ambiental e/ou termos de ajusta-
mento de conduta ambiental e eventuais planos de ação, bem como o 
cumprimento de tais obrigações assumidas;

Quanto à avaliação do desempenho da gestão ambiental, a au-
ditoria envolverá, entre outros:

I – A verificação da existência de uma política ambiental docu-
mentada, implementada, mantida e difundida a todas as pessoas que 
estejam trabalhando na instalação auditada, incluindo funcionários 
de empresas terceirizadas;
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II – A verificação da adequabilidade da política ambiental com 
relação à natureza, escala e impactos ambientais da instalação audi-
tada, e quanto ao comprometimento da mesma com a prevenção da 
poluição, com a melhoria contínua e com o atendimento da legislação 
ambiental aplicável;

III – A verificação da existência e implementação de procedi-
mentos que propiciem a identificação e o acesso à legislação ambien-
tal e outros requisitos aplicáveis;

IV – A identificação e atendimento dos objetivos e metas am-
bientais das instalações e a verificação se os mesmos levam em conta 
a legislação ambiental e o princípio da prevenção da poluição, quando 
aplicável;

V – A verificação da existência e implementação de procedi-
mentos para identificar os aspectos ambientais significativos das ati-
vidades, produtos e serviços, bem como a adequação dos mesmos;

VI – A verificação da existência e implementação de procedimen-
tos e registros da operação e manutenção das atividades/equipamentos 
relacionados com os aspectos ambientais significativos;

VII – A identificação e implementação de planos de inspeções 
técnicas para avaliação das condições de operação e manutenção das 
instalações e equipamentos relacionados com os aspectos ambientais 
significativos;

VIII – A identificação e implementação dos procedimentos 
para comunicação interna e externa com as partes interessadas;

IX – A verificação dos registros de monitoramento e medições 
das fontes de emissões para o meio ambiente ou para os sistemas de 
coleta e tratamento de efluentes sólidos, líquidos e gasosos;

X – A existência de análises de risco atualizadas da instalação;
XI – A existência de planos de gerenciamento de riscos;
XII – A existência de plano de emergência individual e registro 

dos treinamentos e simulações por ele previstos;
XIII – A verificação dos registros de ocorrência de acidentes;
XIV – A verificação da existência e implementação de mecanis-

mos e registros para a análise crítica periódica do desempenho am-
biental e sistema de auditorias internas;

XV – A verificação da existência de definição de responsabilida-
des relativas aos aspectos ambientais significativos;
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XVI – A existência de registros da capacitação do pessoal, cujas 
tarefas possam resultar em impacto significativo sobre o meio am-
biente;

XVII – A existência de mecanismos de controle de documentos;
XVIII – A existência de procedimentos e registros na ocorrên-

cia de não conformidades ambientais; e
XIX – A verificação das condições de manipulação, estocagem 

e transporte de produtos que possam causar danos ao meio ambiente.

6 Procedimentos
Os principais procedimentos de auditoria utilizados foram os 

seguintes:
Análise de licenças ambientais;
Análise das certificações NBR ISO 14001:2004;
Análise do SGA;
Análise dos Processos Administrativos Ambientais;
Verificação da existência de Processos Judiciais Ambientais;
Verificação de conformidade com a legislação ambiental;
Entrevistas;
Análise de cumprimento das condicionantes ambientais do 

Contrato firmado com o BNDES.

7 Alcance
Esta auditoria procurou abranger todas as unidades da Empresa 

Auditada, cumprindo os procedimentos do item 5 deste relatório, o 
que será demonstrado de forma ordenada por unidades a partir do 
item IV desta Auditoria.

IV – Resultado da auditoria

8 (Nome da organização)

8.1 Localização e descrição das atividades da instalação
A Unidade de (Indicação da unidade) exerce atividade classi-

ficada como industrial, tendo como objetivo o abate e o processamen-
to de carne bovina. Está devidamente registrada no Cadastro Nacio-
nal de Pessoas Jurídicas, sob o CNPJ número ___________________. 
Está localizada na _________________________, sendo portadora 
de Licença de Operação no _____/____, com capacidade de abate de 



Diretrizes de auditoria ambiental

66

1.000 bovinos/dia. A atividade de Posto de Combustível está em pro-
cesso de licenciamento.

As atividades do (Nome da organização) nesta unidade tive-
ram início em setembro de 2001.

8.2 Regularidade das Licenças Ambientais:
Licença de Operação no ___/____, expedida pelo Imasul em 

9 de agosto de 2004, válida até 9 de agosto de 2008, para atividade de 
frigorífico, com capacidade para abater 1.000 (mil) bovinos/dia.

Requerimento de renovação de Licença de Operação, pro-
tocolado junto ao órgão ambiental, em 11 de abril de 2008, sob no 
_____________________. A empresa auditada aguarda manifesta-
ção do órgão ambiental para emissão da Renovação da Licença de 
Operação, tendo sido todas as solicitações de informações respondi-
das no prazo estabelecido pelo mesmo.

8.3 Descrição de atendimento aos níveis de ruídos e vibrações 
estabelecidos pelas autoridades federais, estaduais ou municipais

O SGA, em conjunto com o Sistema de Segurança e Saúde do 
Trabalhador possuem procedimento de verificação da intensidade 
de ruídos com monitoramento anual. O documento que evidencia o 
atendimento às normas aplicáveis é o Laudo Técnico de Emissões de 
Ruídos nas Áreas Externas (RE-SGO-COR-019).

O monitoramento é efetuado segundo os parâmetros dispostos 
na NBR 10151 e, em nível estadual, deve atender à Lei no 90 de 2 de 
junho de 1980, que dispõe sobre as alterações do meio ambiente, esta-
belece normas de proteção ambiental e dá outras providências.

Medições extraordinárias podem ser empreendidas, em confor-
midade com os procedimentos do Sistema Integrado de Gestão (SIG), 
caso haja necessidade.

Em (Nome da unidade), os colaboradores responsáveis verifi-
cam anualmente a intensidade dos ruídos emitidos nos limites de sua 
propriedade visando corrigir eventuais perturbações sonoras à comu-
nidade. A última medição de ruídos efetuada na Unidade foi em 29 de 
dezembro de 2008.

Foi utilizado na avaliação do ruído o seguinte equipamento: 
Decibelímetro Instrutherm DOS-500, modelo RS 232 digital, 
no 050209912.
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Foram definidos e apontados em planta 6 pontos localizados 
no perímetro da planta onde foram avaliados os níveis de ruído. A 
medição ocorreu durante o horário de expediente regular de trabalho 
da empresa. Não foram feitas avaliações no período noturno, devido à 
ausência de atividades na empresa. Os resultados demonstraram con-
formidade com os níveis permitidos.

8.4 Indicação das emissões resultante das atividades
A empresa auditada possui atividades que podem ocasionar 

emissões atmosféricas, contudo estas operações são baseadas em tec-
nologias limpas, e o SGA conta com procedimentos de monitoramen-
to para avaliação e adequações destas emissões aos padrões estabele-
cidos pela lei e por normas técnicas em vigor.

As emissões atmosféricas referente às atividades da empresa 
auditada podem ser classificadas conforme sua fonte em: fontes fixas 
(chaminé de caldeiras) e fontes móveis (veículos de grande porte).

Os procedimentos de monitoramento adotados pelo SGA 
contemplam o monitoramento da opacidade das emissões com fre-
quência semanal ou mensal, tanto para fontes fixas (RE-SGA-Cor-12) 
como móveis (RE-SGA-Cor-07), utilizando para isto equipamento 
apropriado recomendado pela Cetesb – Anel de Ringelmann.

O monitoramento das emissões de fontes fixas também conta 
com monitoramento anual, por meio de empresa especializada con-
tratada para verificação dos níveis de emissão de poluentes, como Ma-
terial Particulado, NOx e SOx.

No caso de constatação de irregularidades, os procedimentos 
adotados são:

Fontes fixas: comunicado ao Departamento de Manutenção e à 
Gerência Local da Unidade para providências operacionais ou outras 
intervenções, como: instalação de filtros, lavadores de gases, ciclones.

Fontes móveis: comunicados internos e externos (no caso de 
veículos não pertencentes à frota cativa da empresa auditada), de for-
ma que seja realizada a manutenção adequada no veículo (RE-SGA-
-Cor-08 e RE-SGA-Cor-09).

Na unidade de (Nome da unidade), a medição da opacidade da 
fumaça emitida para atmosfera, gerada a partir da queima de combustí-
veis fósseis, em fontes fixas e móveis é feita por meio da leitura do Anel 
de Ringelmann, em conformidade com os procedimentos do SGA.
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Para as fontes fixas, os resultados obtidos nos anos de 2007 e 
2008, oscilam entre os índices que indicam conformidade e índices 
de opacidade que indicam condições de não conformidade, como 
pode ser verificado nos documentos “Registros de emissão de fuma-
ça de fontes fixas através da escala reduzida de Ringelmann – 2007” 
e o registro “RE-SGA-Cor-12 – 2008”. Quando ocorrem índices fora 
dos parâmetros, os colaboradores da caldeira são informados para 
que possam buscar formas operacionais de resolver o problema. As 
avaliações realizadas até o presente momento determinaram o em-
preendimento de providências estruturais.

Para fontes móveis, os documentos “Registros de emissão de 
fumaça de fontes móvel através da escala reduzida de Ringelmann – 
2007” e “RE-SGA-Cor-07 – 2008” demonstram que não houve ocor-
rências de não conformidades, indicando que os veículos, de uma 
maneira geral, apresentam-se em bom estado de conservação e boas 
condições de manutenção.

Em conformidade com o procedimento adotado pelo SGA, em 
2008 foi realizado monitoramento das emissões atmosféricas de fonte 
fixa, por empresa especializada, e os resultados demonstram que as 
emissões estão em conformidade com a norma aplicável (Resolução 
Conama no 382 de 26 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a defi-
nição de padrões de emissão de poluentes atmosféricos – SOx; NOx, 
por fontes fixas), o que pode ser averiguado nos laudos técnicos cor-
respondentes, efetuados para a Caldeira ATA 1 em 19 de setembro de 
2008 e para a Caldeira ATA 2 em 19 de setembro 2008.

Além dos procedimentos acima elencados, a unidade de (Nome 
da unidade) vem diminuindo drasticamente o uso de lenha nativa, 
substituindo a mesma por lenha plantada (eucalipto), tendo pratica-
mente eliminado o uso de lenha nativa no ano de 2008, conforme 
demonstrado pelas notas fiscais de compras de lenha. Desde o início 
do ano de 2007 houve um significativo aumento do consumo de sebo 
animal nas caldeiras, o que, consequentemente, diminuiu o uso de 
lenha como combustível.

8.5 Indicação do procedimento de disposição do lixo/resíduos 
(sólidos e líquidos)

O SGA prevê procedimentos para gerenciamento de resíduos 
soldos industriais, por meio de IT corporativa (IT-SGA-Cor-01).
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No gerenciamento de resíduos sólidos, as ações para as quais 
o Departamento de Meio Ambiente é dotado de autoridade e de res-
ponsabilidade para empreender coorporativamente são as seguintes:

•	 Planejar	procedimentos	no	âmbito	do	gerenciamento	de	
resíduos industriais;

•	 Avaliar	periodicamente	o	desempenho	do	gerenciamento	
de resíduos;

•	 Averiguar	a	adequação	da	coleta	seletiva	de	resíduos;
•	 Elaborar	palestras	de	conscientização	ambiental	aos	cola-

boradores da empresa;
•	 Fornecer	material	 didático	 aos	 treinamentos	 relaciona-

dos à geração e destinação de resíduos (sempre que re-
quisitado);

•	 Avaliar	 a	 regularidade	 ambiental	 dos	 fornecedores	 na	
área de resíduos;

•	 Supervisionar	 o	 transporte	 interno	 dos	 resíduos	 até	 a	
Central de Resíduos;

•	 Averiguar	a	adequação	do	acondicionamento	dos	resíduos;
•	 Averiguar	a	adequação	dos	locais	de	armazenamento	de	

resíduos dentro da Central de Resíduos ou fora dela;
•	 Manter	o	asseio	da	Central	de	Resíduos	(limpeza)	e	a	or-

ganização dos resíduos em suas respectivas baias;
•	 Realizar	o	controle	da	geração	de	resíduos	das	Unidades.
•	 A	Unidade	de	(Nome da unidade) empreende o geren-

ciamento de seus resíduos sólidos através dos seguin-
tes procedimentos, indicados no documento IT-SGA-
-Cor-01:

•	 Segregação	de	origem:	as	cores	adotadas	para	o	descarte	
de resíduos são:

 Azul: papel/papelão
 Vermelho: plásticos em geral
 Amarelo: metais
 Verde: vidros
 Marrom: material orgânico
 Cinza: resíduos não recicláveis e/ou inservíveis
 Alaranjado: pano sujo e/ou estopa impregnada com pro-

dutos químicos
 Preto: resíduos perigosos – Classe I
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 Branco: resíduos dos serviços de saúde
•	 Coleta	interna:	este	serviço	é	realizado	em	todos	os	seto-

res da planta, pelo menos, uma vez por dia.
•	 Transferência	 interna:	 transferência	 dos	 resíduos	 para	

uma área adequada dentro da Unidade (Central de Re-
síduos) visando seu armazenamento, reprocessamento 
(prensagem) e destinação adequada.

•	 Armazenamento	e/ou	Reprocessamento	na	Central	de	
Resíduos: local onde os resíduos são armazenados sepa-
radamente conforme o tipo de material de que é cons-
tituído (papel, plástico, metal, vidro, etc.) e a sua clas-
sificação em conformidade com a Norma ABNT-NBR 
10004/004 (Classe I – Resíduos Perigosos, Classe IIA 
ou Classe IIB – Resíduos Inertes), e Resolução Conama 
no 313 de 29 de outubro de 2002, que dispõe sobre o 
Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais.

•	 Controle	da	quantidade	de	resíduos	gerada	na	planta:	re-
gistro correspondente: Planilha de Controle de Resíduos 
Industriais – RE-SGA-Cor-03.

•	 Destinações	 de	 Resíduos:	 para	 os	 resíduos	 gerados	 na	
Unidade, deve ser dada prioridade às destinações inter-
nas que aproveitem seu valor agregado (se houver), sem 
ferir a legislação. As possibilidades de destinação adota-
das são:

•	 Volta	dos	resíduos	para	a	planta	através	do	reúso;
•	 Envio	do	resíduo	para	fora	da	planta	para	ser	reciclado,	

reprocessado ou reutilizado;
•	 Compra	 de	 serviços	 relacionados	 ao	 transporte,	 trata-

mento e/ou disposição final de resíduos (envio para ater-
ros, incineradores, outros tratamentos, etc.);

•	 A	descrição	do	 caminhamento	de	 cada	 tipo	de	 resíduo	
gerado na planta, desde o setor de origem até sua destina-
ção final, é dada pelo documento RE-SGA-Cor-02.

Em (Nome da unidade) constatou-se que os procedimentos 
do SGA, previstos na IT-SGA-Cor-01, estão implementados desde 
2007.

Com relação à destinação final de resíduos, também em confor-
midade com os procedimentos previstos no documento supracitado, a 
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Unidade envia resíduos orgânicos próprios para serem submetidos ao 
processo de compostagem para a Empresa _____________________ 
(CNPJ ________________) e os resíduos classe I, para a Empresa 
______________________, ambas devidamente licenciadas junto ao 
Órgão Ambiental do Estado. Não há registros de ocorrências de irre-
gularidades envolvendo o transporte dos resíduos gerados na planta.

O SGA contempla ainda o Plano de Gestão Integrado (PGI MS 
08/08) visando aperfeiçoar sua taxa de reciclagem de resíduos, assim 
como a diminuição do desperdício de resíduos orgânicos (alimen-
tos), devendo a mesma ser verificada mensalmente, e caso não seja 
evidenciado o cumprimento, o Analista Local de Meio Ambiente é 
responsável por empreender treinamentos para conscientização dos 
colaboradores envolvidos.

8.6 Plano de monitoramento de resíduos existentes aplicável aos 
estabelecimentos da Sociedade

O monitoramento dos resíduos gerados pelas unidades da Em-
presa Auditada, juntamente com os procedimentos de destinação 
destes resíduos, é realizado por meio de procedimento do Sistema de 
Gestão Ambiental, estruturado por meio da Instrução de Trabalho 
Corporativa IT-SGA-Cor-01.

Conforme evidenciado no item anterior, na Unidade de (Nome 
da unidade), o monitoramento é efetuado através do controle do 
caminhamento de cada resíduo desde o setor de origem até sua des-
tinação e do controle da quantidade de geração conforme demonstra-
do pelos registros RE-SGA-Cor-02 e RE-SGA-Cor-03 da Unidade de 
(Nome da unidade).

A Unidade de (Nome da unidade), durante o ano de 2009, 
deverá estabelecer o Programa de Gestão Integrado, a exemplo do 
(PGI MS 08/08) visando aperfeiçoar sua taxa de reciclagem de resí-
duos, assim como a diminuição do desperdício de resíduos orgânicos 
(alimentos). A meta estabelecida é enviar à reciclagem pelo menos 
80% dos resíduos gerados. Nos meses em que a meta não é atingida, 
a Gestão de Meio Ambiente (GMA) local, estabelece ações visando à 
reintegração da unidade dentro dos limites estabelecidos.
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8.7 Projetos Ambientais relacionados à responsabilidade socio-
ambiental

A empresa auditada desenvolve projetos ambientais voluntários 
e demandados por condicionantes e solicitações pertinentes aos pro-
cessos administrativos, de licenciamento de suas atividades. Dentre 
os projetos desenvolvidos pelo Departamento de Meio Ambiente, 
destacam-se:

•	 Programa	de	Gestão	Integrado	para	estudo	de	alternati-
vas de Reúso de Águas Residuárias e Aproveitamento de 
Águas Pluviais (PGI MS 05/08);

•	 Plano	de	Recuperação	de	Mata	Ciliar	e	Áreas	Degradadas;
•	 Projeto	 de	 Fertirrigação	 com	uso	 de	 efluentes	 tratados	

de plantas frigoríficas, atendendo a Política Ambiental de 
emissão zero de efluentes.

Na Unidade de (Nome da unidade) está em desenvolvimento 
projeto voluntário para atendimento da meta de redução de consumo 
de água, para reúso das águas residuárias dos setores: Salga do Dian-
teiro, Lavador de Carcaças, Lavanderia e Lavagem de Filtro de ETA, 
sendo implementado pelo Departamento de Meio Ambiente.

De acordo com o Departamento de Meio Ambiente, está pre-
visto para a unidade de (Nome da unidade) a implementação do 
“Projeto Efluente Zero”, que corresponde ao uso do efluente tratado 
do frigorífico para a fertirrigação do solo, seguindo as especificações 
técnicas (hidráulicas, agronômicas, etc.) de Projeto de Engenharia.

8.8 Lista de produtos perigosos controlados e utilizados dentro 
do estabelecimento

Com relação ao uso de produtos controlados, o Sistema de 
Gestão Integrado, por meio do Departamento de Segurança e Saúde 
Ocupacional, estabelece procedimentos para a identificação, arma-
zenamento e manuseio de produtos químicos, assim como indica as 
funções dotadas de responsabilidades e de autoridades sobre o geren-
ciamento dos produtos químicos utilizados pela empresa.

A utilização dos produtos controlados é notificada pela empre-
sa, mensalmente para a Polícia Federal, Polícia Civil (do Estado de 
São Paulo) ou Exército, de acordo com o tipo de produto em questão 
(IT-SGA-Cor-11).
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As licenças e alvarás para uso e depósito de produtos quími-
cos controlados estão sob a responsabilidade do Departamento de 
Controle de Qualidade. O vencimento ocorrerá em 20 de outubro 
de 2009.

A Unidade de (Nome da unidade) utiliza amônia, peróxido de 
hidrogênio e ácido acético e está devidamente cadastrada na Polícia 
Federal, válida até 20 de outubro de 2009.

8.9 Monitoramento das atividades
O SGA mantém diversos procedimentos de monitoramento de 

suas atividades, como, por exemplo:
•	 Planilha	 de	monitoramentos	 ambientais,	 conforme	RE-

-SGA-Cor-04;
•	 IT	 para	 monitoramento	 do	 sistema	 de	 tratamento	 de	

efluentes líquidos;
•	 Relatório	mensal	de	automonitoramento	da	operação	da	

estação de tratamento de efluentes e corpo receptor;
•	 Relatório	 anual	 de	 monitoramento	 da	 operação	 da	 es-

tação de tratamento de efluentes e corpo receptor para 
atendimento da Resolução Conama 357/2005.

A Unidade de (Nome da unidade) mantém os registros pre-
vistos pelo SGA:

•	 Planilha	de	monitoramentos	ambientais,	documento	RE-
-SGA-Cor-04.

•	 Procedimentos	de	monitoramento	dos	efluentes	líquidos,	
documento IT-GMA-ANA-01.

•	 Relatórios	 técnicos	 de	 monitoramento	 mensal	 da	 ope-
ração da Estação de Tratamento de Águas Residuárias 
(Nome da organização e unidade), apresentando a 
qualidade do efluente tratado segundo diversos parâme-
tros (DBO, DQO, Sólidos Sedimentados, entre outros, 
são enviados mensalmente ao órgão ambiental fiscali-
zador (Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mato 
Grosso do Sul – Sema/MS). Todos os relatórios apresen-
tam o protocolo da Sema/MS. Nesta unidade, o monito-
ramento mensal tem sido empreendido sistematicamente 
desde 2002.
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Anualmente são efetuadas análises dos efluentes e das águas do 
corpo receptor seguindo especificações da Resolução Conama 357/05. 
Os padrões de emissão de efluentes líquidos e gasosos praticados pela 
empresa foram avaliados e aceitos no processo de licenciamento am-
biental da mesma.

Normas que incidem sobre o aspecto ambiental “geração de 
efluentes líquidos”:

•	 Resolução	Conama 357/05, que dispõe sobre a classifi-
cação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o 
seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 
padrões de lançamento de efluentes. 

Evidência de atendimento: a empresa auditada empreende 
forte gerenciamento sobre seus efluentes líquidos de modo a buscar 
o atendimento aos parâmetros de emissão e de qualidade do corpo 
receptor. Devido às características dos efluentes gerados e dos pa-
drões de emissão da Resolução terem sido criados basicamente para 
padrões de esgoto sanitário, as indústrias alimentícias encontram 
dificul dades no atendimento do padrão de emissão do parâmetro 
nitrogênio amoniacal. Essa dificuldade é reconhecida pelo Órgão Li-
cenciador Estadual (Imasul/MS). No entanto, para este mesmo parâ-
metro (nitrogênio amoniacal), a Unidade tem atendido ao padrão de 
qualidade do corpo receptor, ou seja, a empresa não tem contribuído 
para piorar a qualidade do mesmo.

Devido à inviabilidade técnico-econômica de implantação 
de sistemas de tratamento terciário, que respondem pela remo-
ção de nutrientes, a empresa auditada optou, com a anuência do 
órgão ambiental competente, pela implementação de projetos de 
fertirrigação, em todas as suas unidades de negócio, de forma a 
interromper o lançamento de efluentes em corpos d’água (Projeto 
Efluente Zero), no qual o input de nutrientes no corpo hídrico pode 
se tornar prejudicial (pela eutrofização do meio) e passar a lançá-lo 
no solo plantado com culturas onde a introdução de nutrientes de 
uma maneira geral e do nitrogênio, em particular, será altamente 
benéfica. Além da Unidade de (Nome da unidade), mais quatro 
Unidades possuem projetos de fertirrigação: _____________.

Segundo a direção do Departamento de Meio Ambiente os Pro-
jetos das demais unidades de negócio serão elaborados e implementa-
dos paulatinamente a partir do início de 2009.
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•	 Âmbito estadual – Deliberação Ceca 03/97: dispõe sobre a 
preservação e utilização das águas das bacias hidrográficas 
do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

Observações: estabelece a classificação de corpos d’água e pa-
drões de lançamento efluentes e de qualidade de corpos receptores. 
Deliberação utilizada pela Sema-MS para acompanhamento da qua-
lidade dos efluentes. Dá ênfase à classificação de corpos receptores 
e estabelece padrões de qualidade dos mesmos. A critério do Ceca, 
toda e qualquer pessoa jurídica que utilizar os corpos d’água para fins 
industriais está obrigada a abastecer-se em local a jusante do ponto de 
lançamento de seus próprios afluentes. A empresa está em conformi-
dade com este requisito, já que efetua o lançamento de seus efluentes 
tratados a montante de sua captação.

A empresa monitora os parâmetros que foram determinados 
pela Sema para verificação da eficiência dos processos de tratamento 
de efluentes, qualidade dos mesmos e qualidade do corpo receptor 
(Rio Aquidauana) com frequência determinada em plano de auto-
monitoramento (aprovado pelo órgão ambiental competente durante 
o licenciamento da atividade) e os demais parâmetros, coincidentes 
com os da Resolução Conama 357/05, são avaliados anualmente.

•	 Lei	no 90 de 2 de junho de 1980: dispõe sobre as alterações 
do meio ambiente, estabelece normas de proteção ambien-
tal e dá outras providências. (item aplicável: artigo 11).

Observações: Para fins de prevenção da poluição, as águas das 
bacias hidrográficas do Estado somente poderão ser utilizadas para 
navegação, irrigação, preservação da flora e fauna aquáticas, práticas 
desportivas ou recreativas e abastecimento da água potável e indus-
trial. Quaisquer outras formas de utilização das águas para finalidades 
não previstas nesta Lei serão permitidas se não causarem poluição e 
após autorização dos órgãos estaduais de controle ambiental.

Evidência de atendimento: a empresa empreende o monitora-
mento de diversos aspectos ambientais (RE-SGA-Cor-04 – Planilha 
de monitoramentos ambientais).

8.10 Processos ambientais (administrativo ou judicial)
Na Unidade encontra-se em processo de licenciamento do Pos-

to de Combustível, iniciado pela Empresa __________. O empreen-
dimento da __________ foi penalizado, conforme auto de infração 
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1347, de 4 de outubro de 2007 e laudo de constatação 1046, de 4 de 
outubro de 2007, por estar localizado em área de preservação perma-
nente, tendo sido aplicada multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
pelo órgão ambiental competente. Os responsáveis pela ___________ 
apresentaram defesa administrativa, conforme Protocolo no 9.326, de 
17 de outubro de 2007.

O órgão ambiental e a empresa ___________ firmaram, a par-
tir do evento acima, Termo de Ajustamento de Conduta – Processo 
no _____________, tendo sido o mesmo cumprido em todas as suas 
cláusulas pela empresa compromissária.

Os documentos comprobatórios do cumprimento e finalização 
do Termo de Compromisso foram apresentados ao órgão ambiental. 
A empresa auditada assumiu a responsabilidade pelo empreendimen-
to em questão, e, atualmente, aguarda emissão da Licença de Opera-
ção para a atividade Posto de Combustível, não havendo pendências 
junto ao órgão ambiental competente.

Com relação às atividades da empresa auditada, atividade de 
frigorífico, não existem processos administrativos em andamento, 
com exceção do processo de Renovação da Licença de Operação, con-
forme citado anteriormente.

8.11 Inscrição no Cadastro Técnico Federal do Ibama e respec-
tivo Certificado de Regularidade/outros cadastros

O cadastramento no Ibama é obrigatório, nos termos do artigo 
17 da Lei 6.938/81, para as atividades listadas no anexo desta lei, e o 
empreendimento deve possuir o respectivo Certificado de Regulari-
dade, conforme o artigo 8o da Instrução Normativa no 96 de 30 de 
março de 2006, conforme abaixo apresentado.

Cadastro Técnico Federal – O Certificado de Regularidade junto 
ao Ibama, válido, deverá ser emitido após emissão de Licença de Ope-
ração, que se encontra em fase de Renovação. O requerimento de Reno-
vação da Licença de Operação foi protocolado sob no _______________ 
em (data), e encontra-se em análise pelo órgão ambiental.

Outros cadastros:
Certificado do Cadastro de Atividade Florestal (CAF), no _____, 

com data (data), e válido até 31 de março de 2009 – para as seguintes 
atividades: consumo/lenhas, briquetes, cavacos, paletes de madeira, 
serragem de madeiras, casca de coco e similares.
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8.12 Descrição das cargas perigosas transportadas e/ou armaze-
nadas pela Sociedade

O armazenamento de resíduos considerados perigosos é efetua-
do em área coberta, pavimentada e dotada de dispositivos de conten-
ção, conforme descrito no documento IT-SGA-Cor-01.

O transporte de resíduos perigosos e outros produtos perigo-
sos gerados/utilizados pela empresa auditada é efetuado por empresas 
contratadas, sendo que as mesmas devem ser avaliadas de forma a 
verificar suas qualificações quanto à regularidade de suas atividades 
em relação às leis ambientais pertinentes.

No Estado do Mato Grosso do Sul, as empresas responsáveis 
pelo transporte e destinação final dos resíduos sólidos, conforme Re-
solução Sema/MS 004/2004 – Manual de Licenciamento Ambiental, 
publicada no Diário Oficial no 6.248 de 19 de maio de 2004, deverão 
possuir Licença de Operação para desenvolverem estas atividades.

As empresas que prestam estes serviços têm suas Licenças de 
Operação válidas.

A Unidade de (Nome da unidade) não transporta cargas 
perigosas, os resíduos enquadrados na Classe I, da ABNT NBR 
10004/2004, considerados perigosos, são transportados pela empresa 
________, que foi devidamente avaliada pelo Sistema de Avaliação de 
Fornecedores, e possui os requisitos para realização desta atividade, 
em conformidade com os órgãos ambientais competentes.

Será implantada na unidade a coleta dos resíduos de serviços de 
saúde a partir de fevereiro/2009.

8.13 Constatações para a Unidade de __________
Sistema de Gestão Ambiental:

•	 O	SGA	possui	evidências	de	implementação,	regularida-
de e boa abrangência dos procedimentos adotados, de-
monstrando que a unidade possui gerenciamento sobre 
as atividades relacionadas ao meio ambiente.

Certificação NBR ISO 14001:2004:
•	 O	processo	de	certificação	da	unidade	em	conformidade	

com a NBR ISO 14001:2004 deverá ser iniciado de acor-
do com o cronograma estabelecido pelo SIG, e tão logo o 
SGA esteja implementado em sua totalidade.
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Fertirrigação:
•	 O	estudo	para	Fertirrigação	dos	efluentes	tratados	desta	

unidade ainda não foi desenvolvido. Contudo, está pre-
visto na Política Ambiental da empresa como ação volun-
tária para atendimento do “Projeto Efluente Zero”.

Reserva Legal:
•	 A	Unidade	não	 conta	 com	a	Reserva	Legal	da	proprie-

dade rural averbada junto à matrícula do bem. Apesar 
de existir uma dúvida quanto à localização da Unidade 
(se em zona urbana ou rural), a empresa auditada já está 
elaborando os estudos pertinentes e também realizando 
orçamentos para averbação da área junto ao órgão am-
biental competente.

Outros comentários:
•	 A	 Unidade	 possui	 Cadastro	 Técnico	 Federal	 –	 Ibama. 

Como a empresa requereu a renovação de sua Licença de 
Operação, o Ibama ainda não emitiu o Certificado de Re-
gularidade.

•	 A	Licença	de	Operação	teve	sua	renovação	requerida	jun-
to ao órgão ambiental competente dentro do prazo pre-
visto na Resolução no 237/97 do Conama.

•	 Existe	 a	 intenção	 de	 operar	 um	 Posto	 de	 Combustível,	
aguardando emissão de Licença de Operação junto ao ór-
gão ambiental competente.

V – Identificação da legislação ambiental
No presente capítulo do Relatório de Auditoria Ambiental, se-

rão apresentadas as leis e normas aplicáveis às atividades da empre-
sa auditada. As leis e normas foram divididas por temas, como, por 
exemplo:

•	 Lançamento	de	efluentes;
•	 Usos	de	água;
•	 Resíduos	sólidos;
•	 Emissões	atmosféricas;
•	 Recursos	naturais;
•	 Outras	normas.

A empresa auditada mantém contrato com empresa especia-
lizada para atualização das leis e normas aplicáveis aos impactos e 
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aspectos ambientais pertinentes às atividades desenvolvidas em suas 
diversas unidades.

Atualmente, o sistema de atualização das leis ambientais con-
templa apenas as unidades certificadas pela NBR ISO 14001:2004.

De acordo com o Departamento de Meio Ambiente, o monito-
ramento da legislação para as demais unidades é realizado pelo cor-
po técnico de meio ambiente e jurídico da empresa auditada. Tendo 
em vista a necessidade de certificação, todas as unidades deverão ser 
abrangidas pelo sistema de atualização mantido por empresa jurídica 
especializada contratada, à medida que o SGA é implementado.

Normas gerais:
•	 Lei	Federal	no 10.165/00 de 27 de dezembro de 2000: al-

tera a Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981, que dispõe 
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, institui a TCFA 
e dá outras providências;

•	 Ação	Civil	Pública	(Lei	no 7.347 de 24 de julho de 1985);
•	 Agrotóxicos	(Lei	no 7.802 de 11 de julho de 1989);
•	 Área	de	Proteção	Ambiental	(Lei	no 6.902 de 27 de abril 

de 1981);
•	 Crimes	Ambientais	 (Lei	 no 9.605 de 12 de fevereiro de 

1998);
•	 Código	Florestal	(Lei	no 4.771 de 15 de setembro de 1965);
•	 Política	Nacional	do	Meio	Ambiente	(Lei	no 6.938 de 17 

de janeiro de 1981);   
•	 Política	Nacional	de	Recursos	Hídricos	(Lei	no 9.433 de 8 

de janeiro de 1997);
•	 Zoneamento	 Industrial	 nas	 Áreas	 Críticas	 de	 Poluição	

(Lei no 6.803 de 2 de julho de 1980).
Lançamento de efluentes:

•	 Resolução	 Conama 357/05 – estabelece critérios para 
classificação das águas, indica parâmetros de qualidade 
do curso receptor e parâmetros de emissão de efluentes. 
Segundo este diploma legal, o atendimento pelo (Nome 
da organização) deve ser o seguinte:
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Devem atender ao artigo 15 (para rios Classe 2). As seguintes 
Unidades: ______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________.

 Usos da água:
•	 Lei	 9.433/1997	 –	 institui	 a	 outorga	 obrigatória	 para	 os	

seguintes usos da água: captação, derivação de cursos su-
perficiais, extração de aquíferos e lançamentos em corpos 
d’água, entre outros. (não está regulamentada no Estado 
do Mato Grosso do Sul).

•	 Portaria	no 518 de 25 de março de 2004: estabelece os pro-
cedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vi-
gilância da qualidade da água para consumo humano e seu 
padrão de potabilidade.

•	 Resolução	CNRH	no 65 de 7 de dezembro de 2006 (pu-
blicada no DOU em 8 de maio de 2007): estabelece di-
retrizes de articulação dos procedimentos para obtenção 
da outorga de direito de uso de recursos hídricos com os 
procedimentos de licenciamento ambiental.

•	 Resolução	Conama no 396/08 – dispõe sobre a classifi-
cação e diretrizes ambientais para o enquadramento das 
águas subterrâneas.

Resíduos sólidos:
•	 Política	Nacional	de	Resíduos	Sólidos	–	destinações	proi-

bidas: lançamento in natura a céu aberto; queima a céu 
aberto; lançamento em corpos d’água, praias, mangue-
zais, terrenos baldios, poços ou cacimbas, redes de drena-
gem; infiltração no solo sem tratamento prévio; e alimen-
tação animal sem tratamento prévio.

•	 Resolução	Conama 301/02: dispõe sobre destinação de 
resíduos de pneus.

•	 Resolução	Conama 362/05; Portaria ANP 127/99 e Por-
taria ANP 128/99: tratam sobre responsabilidades com 
resíduos contendo óleos lubrificantes usados.

•	 Portaria	Ministerial	53/79:	proíbe	a	utilização	de	lixo	in 
natura na agricultura ou na alimentação de animais; a 
queima de resíduos a céu aberto; e veda lançamento de 
resíduos em cursos d’água.
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•	 Resolução	Conama 348/04: dispõe sobre resíduos con-
tendo amianto.

•	 Resolução	Conama 358/05 e Resolução Anvisa 306/04: 
classificam os resíduos do serviço de saúde e instituem o 
PGRSS indicando as ações de segregação, acondiciona-
mento, armazenamento, transporte e destinação final dos 
resíduos de serviço de saúde gerados na planta.

•	 Resolução	Conama 362/05: dispõe sobre o rerrefino de 
óleo lubrificante; e Resolução Conama 09/93: determi-
na que todo o óleo lubrificante usado ou contaminado 
será, obrigatoriamente, recolhido e terá uma destinação 
adequada, de forma a não afetar negativamente o meio 
ambiente, e dá outras providências.

•	 Portaria	ANP	127/99	e	Portaria	ANP	128/99:	tratam	so-
bre a destinação de óleo lubrificante usado.

•	 Resolução	ANP	no 25 de 9 de setembro de 2005: dispõe 
sobre resíduos de transformadores.

•	 Resolução	Conama no 401 de 4 de novembro de 2008: 
dispõe sobre destinação de resíduos de pilhas e baterias.

•	 Resolução	 Conama 307/2002: classifica resíduos da 
construção civil e estabelece procedimentos para gestão 
dos mesmos.

•	 Resolução	Conama 275/01 de 35 de abril de 2001: esta-
belece código de cores para diferentes tipos de resíduos.

•	 Resolução	Conama 257/99: torna obrigatório o recebi-
mento pelo comércio, de pilhas e baterias que contenham 
metais pesados.

•	 Resolução	Conama 258/99: obriga as empresas fabrican-
tes e as importadoras de pneumáticos a coletar e dar des-
tinação final, ambientalmente adequada, aos pneus in-
servíveis existentes no território nacional, na proporção 
definida nesta Resolução relativamente às quantidades 
fabricadas e/ou importadas.

•	 Resolução	 Conama 313/02: dispõe sobre o Inventário 
Nacional de Resíduos Sólidos Industriais (abrange apenas 
o curtume).

•	 NBR	10004/04:	classificação	de	Resíduos	Sólidos.
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•	 NBR	 11174/88:	 armazenamento	 de	 resíduos	 classe	 II	 –	
Inertes e Não Inertes.

•	 NBR	12235:	dispõe	sobre	armazenamento	de	resíduos	só-
lidos perigosos (Classe I).

•	 Decreto	Federal	4.074/02,	regulamenta	a	Lei	7.802/1989:	
dispõe sobre gestão de agrotóxicos.

•	 Resíduos	de	transformadores:	Resolução	ANP	no 25 de 9 
de setembro de 2005.

•	 Portaria	no 169 de 21 de fevereiro de 2003: dispõe sobre 
produtos químicos controlados pela Polícia Federal.

Emissões Atmosféricas:
•	 Conama 03/90: estabelece Padrões de Qualidade do Ar 

primários (níveis máximos) e secundários (níveis deseja-
dos). O monitoramento é de responsabilidade dos Estados. 
Para atendimento (pelo responsável pela frota).

•	 Conama 08/90: estabelece limites máximos de emissão 
de poluentes do ar (padrões de emissão) para proces-
sos de combustão externa em fontes novas fixas de po-
luição com potências nominais totais até 70 megawatts 
e superiores.

•	 Resolução	 Conama 382/06: estabelece parâmetros de 
emissões e emissões correlatas para caldeiras menores 
que 10 MW.

•	 Resolução	Conama 267/2000: proíbe em todo território 
nacional, a utilização das substâncias controladas especi-
ficadas nos Anexos A e B do Protocolo de Montreal sobre 
substâncias que destroem a Camada de Ozônio, constan-
tes do Anexo desta Resolução nos sistemas, equipamentos, 
instalações e produtos novos, nacionais e importados.

Recursos naturais:
•	 Lei	4.771/65: Código Florestal.
•	 Resolução	 Conama 01/90: dispõe sobre a emissão de 

ruídos, em decorrência de quaisquer atividades indus-
triais, comerciais, sociais ou recreativas, determinando 
padrões, critérios e diretrizes.

•	 Resolução	Conama 237/97: dispõe sobre o Licenciamen-
to Ambiental.
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VI – Conclusões
Esta Auditoria Ambiental identificou diversos pontos positivos 

da empresa auditada, merecendo um destaque maior para a existência 
de um Departamento de Meio Ambiente, com profissionais altamente 
qualificados, preparados para implementar ações gerenciais e opera-
cionais, para que a corporação tenha um SGA efetivo e atuante em 
todas as suas Unidades, bem como garantir a conformidade dos pro-
cessos ambientais para o atendimento legal com ênfase na obtenção e 
manutenção dos licenciamentos, subsidiando o atendimento às atuais 
e futuras estratégias da empresa com acompanhamento às mudanças e 
tendências relativas à área ambiental.

Outro ponto de destaque na empresa auditada é o SGA, que 
da forma como está sendo conduzido caminha para a certificação de 
todas as Unidades pela NBR ISO 14001:2004.

Para todas as Unidades foram feitas as constatações cabíveis, 
que servem como conclusões de cada Unidade. Merecendo alguns co-
mentários complementares:

•	 Quanto	às	condicionantes	das	licenças	ambientais:
Todas as condicionantes das licenças ambientais expedidas pe-

los órgãos ambientais competentes estão sob a responsabilidade do 
Departamento do Meio Ambiente: coordenação técnica, da empre-
sa auditada, juntamente com uma empresa de consultoria, chamada 
(Nome da prestadora de serviços).

•	 Quanto	às	averbações	das	reservas	legais:
Nas Unidades localizadas em zonas rurais, e que ainda não têm 

suas Reservas Legais averbadas, sendo elas: ____________________, 
recomenda-se adequação à legislação ambiental aplicável, nomeada-
mente o Código Florestal (artigo 16 da Lei 4.771/65). Merecem desta-
que os Termos de Compromissos já firmados pela empresa auditada 
nesse sentido.

Recomenda-se, portanto, a continuidade da atuação do corpo 
jurídico da empresa auditada no sentido de averbar todas as reservas 
legais de suas propriedades rurais (assim como determina o Código 
Florestal, e o Decreto 6.514/08). Houve o comprometimento junto ao 
BNDES nesse sentido, in verbis: “6. A Companhia se compromete a 
regularizar e comprovar, em 18 (dezoito) meses, a situação de 100% 
de suas áreas próprias e/ou arrendadas quanto ao atendimento ao Có-
digo Florestal: Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais”.
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•	 Quanto	à	certificação	NBR	ISO	14001:2004:
A (Nome da organização) foi auditada pela empresa _______, 

no segundo semestre de 2008 (nas Unidades _________________), 
tendo alcançado a Renovação da Certificação.

Recomenda-se o cumprimento das observações concernentes 
ao SGA (existente nas “constatações” das Unidades) para que o com-
promisso junto ao BNDES seja cumprido (numeral 8 das obrigações 
socioambientais). Principalmente quanto à necessidade de uma im-
plantação documentada do SGA – instruída com PIs, ITs, REs, para 
todos os processos que possam causar poluição ambiental, em todas 
as Unidades.

•	 Quanto	ao	acesso	à	legislação	ambiental	e	outros	requisi-
tos aplicáveis:

A empresa auditada mantém um banco de dados, no site 
<http://www.com.br>, com o objetivo principal de monitorar as 
Unidades já certificadas pela NBR ISO 14001:2004, uma vez que é 
uma das exigência desta norma. Recomenda-se a ampliação desse 
banco de dados para todas as Unidades da empresa auditada, com o 
objetivo de contribuir com o SGA, e para que seja possível a certifi-
cação de todas as Unidades pela NBR ISO 14001:2004, nas condições 
acordadas com o BNDES.

•	 Quanto	à	Resolução	Conama 357/05 em relação ao ni-
trogênio amoniacal e ao Projeto de Fertirrigação.

Recomenda-se que a empresa auditada, em suas Unidades onde 
desenvolve atividades de frigorífico e curtume, implemente o Projeto 
de Fertirrigação, de forma a interromper o lançamento de efluentes 
em corpos d’água (Projeto Efluente Zero) onde o input de nutrien-
tes no corpo hídrico pode se tornar prejudicial (pela eutrofização do 
meio) e passar a lançá-lo no solo plantado com culturas, no qual a 
introdução de nutrientes de uma maneira geral e do nitrogênio, em 
particular, será benéfica.

Do ponto de vista ambiental, o Projeto propiciará uma diminui-
ção do lançamento dos resíduos líquidos industriais, que, mesmo tra-
tados, ainda representam carga poluidora. Recomenda-se que sejam 
lançadas sobre o solo em cotas altas, para que as águas da fertirrigação 
não atinjam o lençol freático.

Recomenda-se, ainda, que seja elaborado e implementado um 
Plano de Ação Corporativo para a Fertirrigação, para que seja pos-
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sível o cumprimento da obrigação socioambiental junto ao BNDES 
(numeral 9):

A Companhia se compromete a implementar siste-
ma de fertirrigação em todas as suas unidades de ati-
vidade de abate e desossa, no prazo de 7 (sete) anos, e 
em todas as suas unidades de curtimento, no prazo de 
10 (dez) anos produzindo nível de efluente zero, ob-
servado o prazo de 2 (dois) anos para as unidades de 
Campo Grande-MS, Nova Andradina-MS e Confresa-
-MT, 4 (quatro) anos para implementar em 50% das 
unidades de abate e desossa e 6 (seis) anos para imple-
mentar em 50% das unidades de curtimento.

•	 Quanto	aos	processos	ambientais	em	andamento:
Recomenda-se que os processos ambientais continuem mere-

cendo atenção especial por parte da empresa auditada, com o respei-
to a todos os prazos legais, especialmente os recursais, e principal-
mente que dentre a equipe de advogados tenha especialistas em meio 
ambiente.

É o relatório.
Local e Data.
(Nome do auditor)
Auditor Ambiental

A entrega do relatório final de auditoria deve ser acompanhada 
de um “Termo de Entrega”, assinado pelo representante do cliente/
auditado. Com esse termo assinado pelo cliente/auditado não restarão 
dúvidas quanto à finalização dos trabalhos.

Foram apresentados os procedimentos gerais para a realização 
de auditorias ambientais, que poderão ser utilizados para todos os ti-
pos de auditoria, adaptando-os segundo o que for acordado entre os 
executores da auditoria e o cliente/auditado.

Aplicam-se todas essas sugestões aos próximos capítulos, quan-
do será feita a abordagem das auditorias ambientais segundo Resolu-
ção do Conama e também consoante a regulação normativa estadual, 
já que alguns Estados brasileiros já têm normas jurídicas específicas 
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sobre o assunto, exigindo, por conseguinte, as chamadas auditorias 
compulsórias.

5. AUDITORIAS AMBIENTAIS E LEGISLAÇÃO 
NACIONAL

A primeira norma legal que deve nortear todo o trabalho de 
auditoria ambiental é a Constituição Federal, especialmente o artigo 
225, que em seu caput prevê: “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder publico e à coletivi-
dade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações”. Foi realizado o estudo das interfaces do meio ambiente, 
que deve ser defendido e preservado tanto pelo Poder Público como 
pela coletividade, para as presentes e futuras gerações. Todas as nor-
mas jurídicas inferiores à Constituição deverão seguir o mandamento 
maior descrito nesse artigo. Em toda e qualquer auditoria ambiental 
um dos critérios obrigatórios é a conformidade legal, mesmo que não 
seja especificamente para aferir o cumprimento da legislação am-
biental. Diante disso, os auditores deverão tomar muita atenção com 
a validade de uma norma legal, considerando suas derrogações ou 
mesmo revogações.

La Rovere et al. apresentam um rol de vantagens, condicionan-
do-as ao comprometimento da direção da empresa, principalmente 
em relação aos recursos disponibilizados para aplicação do sistema de 
gestão ambiental e também para sanar as não conformidades detec-
tadas na auditoria ambiental. As vantagens apontadas por La Rovere 
et al. são:

•	 identificação	e	registro	das	conformidades	e	das	não	con-
formidades com a legislação, com regulamentações e nor-
mas e com a política ambiental da empresa (caso exista);

•	 prevenção	de	acidentes	ambientais;
•	 melhor	imagem	da	empresa	junto	ao	público,	à	comuni-

dade e ao setor público;
•	 provisão	de	informação	à	alta	administração	da	empresa,	

evitando-lhe surpresas;
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•	 assessoramento	aos	gestores	na	implementação	da	quali-
dade ambiental na empresa;

•	 assessoramento	à	alocação	de	recursos	(financeiro,	tecno-
lógico, humano) destinados ao meio ambiente na empre-
sa, segundo as necessidades de proteção do meio ambien-
te e as disponibilidades da empresa, descartando pressões 
externas;

•	 avaliação,	 controle	 e	 redução	 do	 impacto	 ambiental	 da	
atividade;

•	 minimização	dos	resíduos	gerados	e	dos	recursos	usados	
pela empresa;

•	 promoção	do	processo	de	conscientização	ambiental	dos	
empregados;

•	 produção	e	organização	de	informações	ambientais	con-
sistentes e atualizadas do desempenho ambiental da em-
presa, que podem ser acessadas por investidores e outras 
pessoas físicas ou jurídicas envolvidas nas operações de 
financiamento e/ou transações da unidade auditada; e

•	 facilidade	na	comparação	e	intercâmbio	de	informações	
entre as unidades da empresa.33

Porém, as auditorias ambientais não trazem somente benefí-
cios. Os mesmos autores apontam algumas desvantagens, tais como:

•	 necessidade	 de	 recursos	 adicionais	 para	 implementar	 o	
programa de auditoria ambiental;

•	 possibilidade	de	incorrer	em	dispêndio	inesperado	e	ex-
pressivo de recursos para atender às não conformidades 
detectadas na auditoria ambiental;

•	 indicar	 falsa	sensação	de	segurança	sobre	os	riscos	am-
bientais, caso a auditoria seja conduzida de forma inex-
periente ou incompleta; e

•	 possibilidade	de	que	as	indústrias	sofram	pressões	de	ór-
gãos governamentais e de grupos ambientais para demons-
trar os resultados da auditoria ambiental.

33 Id. ibid.
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As vantagens superam os possíveis pontos negativos de uma au-
ditoria ambiental. Passa-se à abordagem das responsabilidades legais 
dos auditores ambientais diante das normas jurídicas brasileiras.

6. RESPONSABILIDADES LEGAIS DOS 
AUDITORES AMBIENTAIS

No desempenho regular dos trabalhos de auditoria ambiental 
pode ocorrer a responsabilização dos auditores em três esferas dife-
rentes, uma vez que a Constituição Federal prevê que “as condutas e 
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infra-
tores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.34 E, 
ainda, a Política Nacional do Meio Ambiente conceitua poluidor como 
“a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsá-
vel, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação 
ambiental”.35 Diante dessas fundamentações jurídicas abrangentes é 
que um auditor ambiental poderá ser responsabilizado nas três esfe-
ras: penal, administrativa e civil.

Na esfera penal, a Lei de Crimes Ambientais, em seu artigo 2o, 
responsabiliza penalmente o auditor ambiental, seja ele auditor inter-
no ou auditor externo:

Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos 
crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes co-
minadas, na medida da sua culpabilidade, bem como 
o diretor, o administrador, o membro de conselho e de 
órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou man-
datário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta 
criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, 
quando podia agir para evitá-la.

Além de sua aplicação por uma ação do auditor, quando o ar-
tigo prevê “concorrer para a prática dos crimes previstos nesta Lei”, 

34 § 3o do artigo 225.

35 Inciso IV, artigo 3o.
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ainda há a possibilidade de responsabilização criminal por omissão 
do auditor, no trecho “sabendo da conduta criminosa de outrem, dei-
xar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la”, com o 
agravante de não poder se valer da atenuante da pena pelo inciso I, 
artigo 14 desta mesma lei, ou seja, “baixo grau de instrução ou esco-
laridade do agente”.

Quanto à responsabilização administrativa e civil, a Lei 6.938/81, 
em seu artigo 14, § 1o, prevê: “Sem obstar a aplicação das penalidades 
previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade (…)”. Portanto, apli-
cação da responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que independe 
de culpa do agente, bastando simplesmente o estabelecimento do nexo 
causal entre o agente e o dano, com a imposição da obrigação de repa-
rar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados.

Diante de tais disposições legais, faz-se necessário que os audi-
tores desempenhem suas atividades sempre primando pela objetivi-
dade e imparcialidade, uma vez que a legislação ambiental brasileira 
é clara no sentido de responsabilizá-los por atos ou omissões que ve-
nham a causar danos ao meio ambiente e a terceiros.

7. AUDITORIAS AMBIENTAIS NO ÂMBITO 
DO CONAMA

Quanto à normatização sobre auditorias ambientais, encontra-
-se na esfera infraconstitucional a Resolução no 306 do Conama de 5 
de julho de 2002,36 que estabelece os requisitos mínimos e o termo de 
referência para a realização de auditorias ambientais.

Embora seu artigo 1o preveja que seu objeto específico sejam: 
“auditorias ambientais, objetivando avaliar os sistemas de gestão e con-
trole ambiental nos portos organizados e instalações portuárias, plata-
formas e suas instalações de apoio e refinarias (…)”, tornou-se comum 
a utilização dessa Resolução para todas as auditorias ambientais no 
Brasil, a não ser quando o Estado tem normas jurídicas específicas, 

36 Publicada no DOU no 138 de 19 de julho de 2002, seção 1, páginas 75-76. Artigo 4o e anexo II altera-
dos pela Resolução Conama 381/06.
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como veremos no próximo capítulo, ou mesmo quando se trata de uma 
auditoria regulada pela ISO 14001, que detém procedimentos próprios. 
Portanto, passa-se à abordagem dos requisitos mínimos e termos de 
referência descritos nessa Resolução como forma de orientar os traba-
lhos de auditoria ambiental.

Especificamente para as atividades descritas no artigo 1o da Re-
solução Conama 306/02, há a obrigatoriedade bianual de apresen-
tar ao órgão ambiental competente o relatório de auditoria ambiental 
e o plano de ação para incorporação ao processo de licenciamento 
ambiental da instalação auditada (artigo 7o da Resolução Conama 
306/02).

O Anexo II estabelece o conteúdo mínimo das auditorias am-
bientais, em que prevê os critérios e a abrangência de auditoria, des-
crevendo que as auditorias ambientais objetivam verificar o cumpri-
mento da legislação ambiental aplicável à organização ou atividade, 
bem como avaliar o desempenho da gestão ambiental.

Como descrito anteriormente, um critério muito importante em 
toda e qualquer auditoria é a verificação do cumprimento legal, mesmo 
que não seja uma auditoria específica de conformidade legal. Segundo 
a Resolução Conama 306/02, o cumprimento da legislação ambiental 
aplicável envolverá:

I – a identificação da legislação ambiental federal, esta-
dual e municipal, bem como das normas ambientais vi-
gentes aplicáveis à instalação da organização auditada;
II – a verificação da conformidade da instalação da 
organização auditada com as leis e normas ambientais 
vigentes;
III – a identificação da existência e validade das licenças 
ambientais;
IV – a verificação do cumprimento das condições esta-
belecidas nas licenças ambientais;
V – a identificação da existência dos acordos e compro-
missos, tais como termos de compromisso ambiental e/
ou termos de ajustamento de conduta ambiental e even-
tuais planos de ação definidos nesta Resolução; e
VI – a verificação do cumprimento das obrigações as-
sumidas no que se refere ao inciso V.
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Todas essas informações deverão estar presentes no Relatório 
Final de Auditoria, de forma ordenada e clara, como sugerido no ca-
pítulo concernente aos procedimentos de auditoria.

No que se refere à avaliação do desempenho da gestão ambien-
tal, os auditores deverão estar atentos para:

I – a verificação da existência de uma política ambiental 
documentada, implementada, mantida e difundida a 
todas as pessoas que estejam trabalhando na instalação 
auditada, incluindo funcionários de empresas terceiri-
zadas;
II – a verificação da adequabilidade da política am-
biental com relação à natureza, escala e impactos 
ambientais da instalação auditada, e quanto ao com-
prometimento da mesma com a prevenção da polui-
ção, com a melhoria contínua e com o atendimento 
da legislação ambiental aplicável;
III – a verificação da existência e implementação de 
procedimentos que propiciem a identificação e o acesso 
à legislação ambiental e outros requisitos aplicáveis;
IV – a identificação e atendimento dos objetivos e metas 
ambientais das instalações e a verificação se os mesmos 
levam em conta a legislação ambiental e o princípio da 
prevenção da poluição, quando aplicável;
V – a verificação da existência e implementação de 
procedimentos para identificar os aspectos ambientais 
significativos das atividades, produtos e serviços, bem 
como a adequação dos mesmos;
VI – a verificação da existência e implementação de 
procedimentos e registros da operação e manutenção 
das atividades/equipamentos relacionados com os as-
pectos ambientais significativos;
VII – a identificação e implementação de planos de ins-
peções técnicas para avaliação das condições de ope-
ração e manutenção das instalações e equipamentos 
relacionados com os aspectos ambientais significativos;
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VIII – a identificação e implementação dos procedi-
mentos para comunicação interna e externa com as 
partes interessadas;
IX – a verificação dos registros de monitoramento e 
medições das fontes de emissões para o meio ambiente 
ou para os sistemas de coleta e tratamento de efluentes 
sólidos, líquidos e gasosos;
X – a existência de análises de risco atualizadas da ins-
talação;
XI – a existência de planos de gerenciamento de riscos;
XII – a existência de plano de emergência individual 
e registro dos treinamentos e simulações por ele pre-
vistos;
XIII – a verificação dos registros de ocorrência de aci-
dentes;
XIV – a verificação da existência e implementação de 
mecanismos e registros para a análise crítica periódica 
do desempenho ambiental e sistema de auditorias in-
ternas;
XV – a verificação da existência de definição de respon-
sabilidades relativas aos aspectos ambientais significa-
tivos;
XVI – a existência de registros da capacitação do pes-
soal, cujas tarefas possam resultar em impacto signifi-
cativo sobre o meio ambiente;
XVII – a existência de mecanismos de controle de docu-
mentos;
XVIII – a existência de procedimentos e registros na 
ocorrência de não conformidades ambientais; e
XIX – a verificação das condições de manipulação, es-
tocagem e transporte de produtos que possam causar 
danos ao meio ambiente.

Tornar-se-á mais fácil a compreensão das fases descritas na Re-
solução 306/02 do Conama, uma vez que foi abordado esse assunto 
anteriormente, quando feita referência às normas internacionais de 
auditorias ambientais. Para a Resolução Conama 306/02, nas fases 
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pré-visita e visita de auditoria, deve ser elaborado um plano de audi-
toria, com um conteúdo mínimo, qual seja:

2.1 – Escopo: para descrever a extensão e os limites de 
localização física e de atividades da empresa.
2.2 – Preparação da auditoria:
I – definição e análise da documentação;
II – visita prévia à instalação auditada;
III – formação da equipe de auditores;
IV – definição das atribuições dos auditores;
V – definição da programação e planos de trabalho 
para a execução da auditoria; e
VI – consulta prévia aos órgãos ambientais competen-
tes a fim de verificar o histórico de incidentes ambien-
tais, inclusive de seus desdobramentos jurídico-admi-
nistrativos e dos cadastros ambientais.
2.3 – Execução da auditoria:
I – entrevistas com os gerentes e os responsáveis pelas 
atividades e funções da instalação;
II – inspeções e vistorias nas instalações;
III – análise de informações e documentos;
IV – análise das observações e constatações;
V – definição das conclusões da auditoria; e
VI – elaboração de relatório final.

Na fase final da auditoria, após a visita de auditoria, a Resolução 
Conama 306/02 estabelece um conteúdo mínimo para o Relatório 
de Auditoria, de responsabilidade técnica da equipe de auditoria, e 
deverá conter, portanto:

I – composição da equipe auditora e respectivas atri-
buições;
II – identificação da organização e da instalação audi-
tada;
III – descrição das atividades da instalação;
IV – objetivos, escopo e plano de auditoria estabelecidos;
V – período coberto pela auditoria;
VI – sumário e metodologia do processo de auditoria;
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VII – lista de documentos legais, normas e regulamen-
tos de referência;
VIII – lista de documentos analisados e unidades au-
ditadas;
IX – lista das pessoas contatadas durante a auditoria e 
respectivas atribuições;
X – constatações da auditoria; e
XI – conclusões da auditoria, incluindo as constatações 
de conformidades e não conformidades em relação aos 
critérios estabelecidos e avaliação da capacidade da or-
ganização em assegurar a contínua adequação aos cri-
térios estabelecidos.

Sendo constatadas não conformidades, elas devem ser docu-
mentadas de forma clara e comprovadas por evidências objetivas de 
auditoria. O auditado deverá proceder a um plano de ação em relação 
a essas não conformidades apresentadas.

E, finalmente, o Plano de Ação, de responsabilidade dos em-
preendedores auditados, deverá conter as ações corretivas para as não 
conformidades apresentadas pelo relatório de auditoria. Esse plano de 
ação deverá conter, no mínimo:

I – ações corretivas e preventivas associadas às não 
conformidades e deficiências identificadas na auditoria 
ambiental;
II – cronograma físico para implementação das ações 
previstas;
III – indicação da área da organização responsável pelo 
cumprimento do cronograma estabelecido; e
IV – cronograma físico das avaliações do cumprimento 
das ações do plano e seus respectivos relatórios.37

A regulamentação dessa Resolução ocorreu através da Portaria 
no 158 do Ministério do Meio Ambiente de 18 de agosto de 2003, que 
estabelece os requisitos mínimos para credenciamento, registro, certi-

37 Resolução Conama 306/02.
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ficação, qualificação, habilitação, experiência e treinamento profissio-
nal de auditores ambientais, sendo eles:

Artigo 3o. As auditorias ambientais determinadas pela 
Resolução Conama n. 306, de 2002, deverão ser exe-
cutadas por auditores ambientais que atendam aos se-
guintes requisitos de qualificação:
I – escolaridade: o auditor deve possuir escolaridade 
correspondente à formação superior, comprovada pela 
apresentação de diploma fornecido por entidade reco-
nhecida oficialmente;
II – experiência profissional: o auditor deve possuir 
quatro anos de experiência profissional em horário in-
tegral, ou o equivalente, em horário parcial, em função 
técnica ou gerencial com responsabilidade e autoridade 
para tomada de decisões:
a) a experiência profissional deve ser adquirida em pelo 
menos uma das seguintes áreas:
1. procedimentos, processos e técnicas de auditoria de 
sistemas de gestão ambiental devidamente normalizados;
2. aspectos técnicos e ambientais da operação das ins-
talações;
3. ciência e tecnologia ambiental;
4. princípios e técnicas de gerenciamento ambiental; e
5. requisitos aplicáveis de leis e regulamentos ambien-
tais, bem como outros documentos relacionados;
III – especialização: o auditor deve ter sido aprovado 
em um curso de formação de auditores ambientais com 
duração de, no mínimo, quarenta horas, credenciado 
pelo Inmetro e reconhecido pelo Ministério do Meio 
Ambiente;
IV – experiência em gestão ambiental: o auditor deve 
possuir, além da experiência profissional mencionada 
no inciso II deste artigo, dois anos de experiência em 
horário integral, ou o equivalente, em horário parcial, 
no planejamento, implantação, operação de sistema 
de gestão ambiental ou auditorias de sistema de gestão 
ambiental:
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a) a aquisição dessa experiência pode ser concomitante 
com a experiência profissional, mas deve ter ocorrido 
nos seis anos imediatamente anteriores à solicitação da 
certificação;
b) a experiência similar em sistemas da qualidade ou de 
saúde e segurança ocupacional pode ser utilizada para 
abatimento de metade da experiência exigida em siste-
ma de gestão ambiental, limitada a um ano;
V – experiência em auditorias: no cálculo do número 
de dias de auditoria deve ser incluído tanto o tempo 
despendido nas instalações do auditado quanto aquele 
utilizado nas atividades de análise da documentação, 
planejamento da auditoria e elaboração do relatório:
a) auditor ambiental: participação obrigatória como 
membro de equipes auditoras em pelo menos quatro 
auditorias de Sistema de Gestão Ambiental com pelo 
menos vinte dias de duração, dos quais quinze dias te-
nham sido nas instalações do auditado, sendo que cada 
uma deve ter duração de, pelo menos, dois dias nas ins-
talações do auditado;
b) auditor líder: participação obrigatória em três audi-
torias como líder de equipe auditora com, no mínimo, 
dois auditores e duração mínima de quinze dias, sendo 
dez dias nas instalações do auditado, além da satisfação 
dos requisitos da alínea anterior.
§ 1o. A experiência em auditorias deve ter sido adqui-
rida nos três anos imediatamente anteriores à solicita-
ção da certificação.
§ 2o. O desempenho do auditor ambiental poderá ser 
verificado pelo Organismo de Certificação de Audito-
res Ambientais junto ao auditor líder das auditorias em 
que participou.
§ 3o. A experiência do auditor ambiental líder em pelo 
menos uma auditoria completa deve ser adquirida sob o 
testemunho de um verificador, que deve ser certificado 
como auditor líder, o qual não pode testemunhar todas 
as auditorias apresentadas para fins de comprovação.
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§ 4o. Toda a experiência em auditorias deve ser descrita 
em documento denominado Comprovação de Realiza-
ção de Auditoria, que deverá conter as seguintes infor-
mações:
I – data de cada auditoria;
II – descrição do tempo nas instalações do auditado e o 
despendido nas atividades de análise da documentação, 
planejamento da auditoria e elaboração do relatório, de 
forma discriminada;
III – norma de gestão ambiental utilizada na auditoria;
IV – nomes e detalhes de contato dos auditados;
V – número de auditores da equipe;
VI – nomes e detalhes de contato da empresa que con-
tratou o auditor;
VII – nome e detalhes de contato do líder da equipe 
auditora e, no caso de auditorias verificadas, do auditor 
verificador;
VIII – função do candidato na auditoria; e
IX – itens da norma de gestão ambiental e/ou requisitos 
legais e regulamentares verificados.
§ 5o. Apenas auditorias independentes podem ser utili-
zadas para comprovação de experiência, devendo audi-
tor e organização auditada ter gestão e estrutura opera-
cional autônomas.

A Resolução 306/02 está em consonância com as principais 
normas internacionais nesse domínio, nomeadamente as normas da 
ISO, tornando o trabalho dos auditores no Brasil coincidentes às au-
ditorias realizadas em outros países.

Uma vez vistos todos os tipos de auditorias ambientais atual-
mente existentes, passa-se à abordagem mais sistematizada, ou seja, 
primeiramente em relação às auditorias regidas pela ISO, como aque-
las descritas no direito comunitário europeu e, finalmente, normas 
jurídicas dos Estados brasileiros que disciplinam essa matéria.




