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terceiro capítulo
auDitorias ambientais 
Por DeterminaÇÃo 
leGal estaDual

No Brasil, a realização de auditorias ambientais compul-
sórias ou voluntárias é fato relativamente recente. Sales38 
aponta que começaram no final dos anos 1980 e início 
dos anos 1990 como resultado de iniciativas de grandes 

corporações multinacionais, principalmente aquelas de origem norte-
-americana, canadense e europeia.

O Estado do Rio de Janeiro tornou obrigatória a auditoria 
ambiental para algumas atividades consideradas ambientalmente 
impactantes,39 por meio da Lei no 1.898 de 26 de novembro de 1991. 
Logo em seguida, o Estado de Minas Gerais, através da Lei no 10.627 
de 16 de janeiro de 1992, tornando a auditoria obrigatória para em-
presas ou atividades de elevado potencial poluidor.40 Seguidos pelo 

38 Sales (2001).

39 Descritas no artigo 5o, com as alterações do artigo 1o da Lei 3.471/2000: 
Artigo 5o. Deverão, obrigatoriamente, realizar auditorias ambientais periódicas anuais as empresas ou 
atividades de elevado potencial poluidor, entre as quais:
I – as refinarias, oleodutos e terminais de petróleo e seus derivados;
II – as instalações portuárias;
III – as instalações aeroviárias (aeroportos, aeródromos, aeroclubes);
IV – as instalações destinadas à estocagem de substâncias tóxicas e perigosas;
V – as instalações de processamento e de disposição final de resíduos tóxicos ou perigosos;
VI – as unidades de geração de energia elétrica a partir de fontes térmicas e radioativas;
VII – as instalações de tratamento e os sistemas de disposição final de esgotos domésticos;
VIII – as indústrias petroquímicas e siderúrgicas;
IX – as indústrias químicas e metalúrgicas.
§ 1o – Os órgãos governamentais encarregados da implementação das políticas de controle da poluição 
definirão as dimensões e as características das instalações relacionadas nos itens VI e VIII do caput deste 
artigo que, em função de seu pequeno porte ou potencial poluidor, poderão ser dispensadas da realização 
de auditorias periódicas.

40 Artigo 4o. São obrigadas a realizar auditorias ambientais periódicas, com intervalo máximo de dois 
anos, as empresas ou atividades de elevado potencial poluidor, entre as quais:
I – as refinarias, oleodutos e terminais de petróleo e seus derivados;
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Estado do Espírito Santo, com a promulgação da Lei no 4.802 de 16 
de agosto de 1993, entre outros. Nem todos os Estados brasileiros de-
têm normas jurídicas nesse domínio, mas vem se apresentando como 
uma tendência normativa, em que cada Estado, dependendo de suas 
peculiaridades econômicas e ambientais, exercita sua competência 
constitucional nesse sentido, exercitando verdadeiramente o princí-
pio do desenvolvimento sustentável.

Serão abordados os Estados brasileiros que contam com nor-
mas jurídicas sobre auditorias ambientais, verificando suas principais 
determinações, com o escopo de contribuir para os trabalhos dos au-
ditores, sejam eles internos ou independentes, no momento da rea-
lização das auditorias nesses Estados. Aqueles Estados que não con-
tam com normas específicas nesse domínio aplicam as regras federais 
concernentes às auditorias ambientais, como descritas nos capítulos 
anteriores.

1. ACRE

A política ambiental do Estado do Acre, estampada na Lei no 1.117 
de 26 de janeiro de 1994,41 prevê que o Imac é o órgão estadual compe-
tente para expedir as Licenças Ambientais (licença prévia, licença de ins-
talação e licença de operação) e, no cumprimento da política ambiental 
do Estado, esse órgão, Imac, durante a vigência de quaisquer das licen-
ças ambientais, poderá determinar a realização de auditoria técnica no 
empreendimento (artigo 107, § 4o). O Imac tem, ainda, a incumbência 
de monitorar as atividades de pesquisa e lavra de recursos minerais, nos 
termos da programação aprovada, e que terão auditoria periódica.

II – as instalações destinadas à estocagem de substâncias tóxicas e perigosas;
III – as instalações de processamento e de disposição final de resíduos tóxicos ou perigosos;
IV– as unidades de geração de energia elétrica a partir de fontes térmicas e radioativas;
V – as instalações de tratamento e os sistemas de disposição final de esgotos domésticos;
VI – as indústrias petroquímicas e siderúrgicas;
VII – as indústrias químicas e metalúrgicas;
VIII – as indústrias de papel e celulose;
IX – as barragens de contenção de resíduos, de rejeitos e de águas.
Com as alterações pelo artigo 1o da Lei no 15.017 de 15 de janeiro de 2004, e artigo 1o da Lei no 17.039 de 
16 de outubro de 2007.

41 Modificada pela Lei no 1.698 de 16 de janeiro de 2006: “Altera e acresce parágrafos ao art. 107 da Lei 
no 1.117 de 26 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Ambiental do Estado do Acre”.
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2. ALAGOAS

No Estado de Alagoas, a Lei no 6.787 de 22 de dezembro de 2006 
estabelece que o IMA/AL é competente para credenciar instituições 
públicas ou privadas para realização de exames, serviços de vistoria, 
auditoria ambiental e estudos, visando subsidiar suas decisões (artigo 
3o, inciso XV).

3. AMAPÁ

Em relação aos recursos minerais, a Lei Complementar no 005, 
de 18 de agosto de 1994, prevê que órgão ambiental do Estado exigirá 
o monitoramento das atividades de pesquisa e lavra de recursos mine-
rais, sob responsabilidade dos titulares destas atividades, nos termos 
da programação previamente aprovada, sob a qual exercerá auditoria 
periódica (artigo 79, § 1o).

A auditoria ambiental é considerada um dos instrumentos da 
Política Estadual de Florestas e demais Formas de Vegetação do Estado 
do Amapá, a fim de controlar a atividade florestal no Estado (artigo 4o, 
inciso XIV, e artigo 36 da Lei no 702 de 28 de junho de 2002).

4. BAHIA

Em relação à prevenção e controle de efluentes líquidos, a Polí-
tica descrita no Regulamento da Lei no 10.431, de 20 de dezembro de 
2006, e da Lei no 11.050, de 6 de junho de 2008, que dispõem sobre a 
Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do Estado 
da Bahia (Decreto no 11.235 de 10 de outubro de 2008), determina 
que as fontes geradoras que forem obrigadas a instalar e operar um 
sistema de tratamento de efluentes deverão elaborar e implementar 
um plano de controle de qualidade do funcionamento desse sistema. 
Esse plano deverá conter procedimentos escritos a serem seguidos 
para as atividades de calibração de instrumentos; manutenção pre-
ventiva, inclusive existência de um estoque de peças de reposição; 
registro de dados, procedimentos de cálculo e geração de relatórios; 
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auditagem interna dos métodos de coleta e análise; e programa de 
ação preventiva e corretiva (artigo 66 do Decreto 11.235/08).

Este decreto prevê, ainda, a respeito das empresas que tenham 
implantado sistema de certificação ambiental, quando da renovação 
da Licença de Operação ou da Licença Simplificada, serão benefi-
ciadas com a concessão de prazo de validade 50% maior que o da 
licença anterior. E para obtenção deste benefício, a empresa deverá 
demonstrar ao Instituto do Meio Ambiente o cumprimento de algu-
mas exigências, dentre elas inserir no RTGA os resultados das audi-
torias internas e externas da certificação, as medidas adotadas para 
sanar a(s) não conformidade(s) identificada(s), bem como as atas das 
reuniões de análise crítica, com as respectivas listas de presença.

5. CEARÁ

O Estado do Ceará disciplinou a matéria das auditorias am-
bientais através da Lei no 12.148 de 29 de julho de 1993, modificada 
parcialmente pela Lei 12.685/97, com o escopo de realizar avaliações 
e estudos destinados a determinar:

I – os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de 
degradação ambiental, provocados por atividades des-
critas no artigo 4o desta Lei;
II – as condições de operação e de manutenção dos 
equipamentos de controle de poluição;
III – as medidas a serem tomadas para restaurar o meio 
ambiente e proteger a saúde humana;
IV – as medidas de capacitação dos responsáveis pela 
operação e manutenção dos sistemas, rotinas, insta-
lações e equipamentos de proteção do meio ambiente 
e da saúde dos trabalhadores das empresas potencial-
mente poluidoras;
V – a estimativa da qualidade do desempenho das fun-
ções de gerenciamento ambiental, dos sistemas e dos 
equipamentos utilizados por empresas ou entidades;
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VI – a verificação do encaminhamento que está sendo 
dado às diretrizes e aos padrões da empresa ou entida-
de, objetivando preservar o meio ambiente e a vida.

A realização das auditorias no Estado ocorre por iniciativa da 
Semace, do Coema ou, mesmo, a partir de denúncia formulada por 
qualquer cidadão ou entidade civil.

Essa mesma norma jurídica elencou algumas diretrizes gerais 
para realização de auditorias ambientais incluídas, dentre outras, ava-
liações relacionadas aos seguintes aspectos:

I – impacto sobre o Meio Ambiente provocado pelas 
atividades de rotina;
II – avaliação dos riscos de acidentes e dos planos de 
contingência para evacuação e proteção dos trabalhado-
res da empresa poluidora, quando necessário, e da popu-
lação situada na área de influência;
III – atendimento aos regulamentos e normas técnicas 
em vigor no que se refere aos aspectos mencionados 
nos incisos anteriores;
IV – alternativas tecnológicas para redução dos níveis 
de emissão de poluentes;
V – saúde dos trabalhadores da empresa poluidora e da 
população circunvizinha;
VI – gestão dos recursos naturais de forma racional;
VII – avaliação, redução, reciclagem, transporte e arma-
zenamento dos resíduos dentro e fora das instalações;
VIII – seleção dos novos métodos de produção e altera-
ção dos métodos existentes;
IX – planejamento dos produtos (concepção, embala-
gem, transporte, utilização e eliminação);
X – prevenção e limitação dos acidentes causados no 
meio ambiente;
XI – processos de emergência em caso de acidentes do 
meio ambiente;
XII – informação e formação do pessoal em gestões 
ambientais. (§ 2o do artigo 2o).
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Um ponto importante ocorre em relação à participação popu-
lar, que é chamada a participar por meio de consultas à comunidade 
afetada, sendo-lhes garantido o direito às informações, ou seja, todos 
os documentos relacionados às auditorias ambientais deverão estar 
disponíveis ao público.

Os sujeitos passíveis de serem auditados ambientalmente são as 
empresas ou atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, como 
as elencadas no artigo 4o da Lei 12.148/93, sendo elas:

I – refinarias, oleodutos e terminais petrolíferos;
II – instalações portuárias;
III – instalações destinadas à estocagem de substâncias 
tóxicas e perigosas;
IV – instalações de processamento e disposição final de 
resíduos tóxicos ou perigosos;
V – estações de tratamento e sistemas de disposição 
final de esgotos domésticos, hospitalares e industriais;
VI – indústrias petroquímicas, siderúrgicas, químicas, 
metalúrgicas, têxteis, de produtos alimentícios em geral;
VII – indústrias de beneficiamento de couros e peles;
VIII – indústrias de beneficiamento de oleaginosas;
IX – indústria de celulose e papel;
X – usinas de processamento de lixo;
XI – as atividades de mineração;
XII – as barragens que acumulam acima de 200 milhões 
de m3.

Para essas empresas ou atividades, as auditorias ambientais se-
rão anuais, porém, em caso de ocorrência de infrações, deverão ser 
realizadas auditorias trimestrais até a correção das irregularidades, 
sem obstar a aplicação de sanções administrativas. O artigo 5o da Lei 
12.148/93 prevê auditorias periódicas e/ou ocasionais, sendo que as 
periódicas serão realizadas entre um intervalo máximo de um ano, e 
as ocasionais sempre que solicitadas nos termos do artigo 2o (Semace, 
Coema, ou quando houver denúncia).

No momento da realização das auditorias ambientais, deverá 
ser avaliado se as orientações contidas no estudo prévio de impac-
to ambiental estão sendo observadas e se os métodos de controle 
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ambiental são eficazes. Para isso, faz-se necessário que os auditores 
tenham conhecimento adequado dos setores e áreas sobre as quais 
incidirá a auditoria; conhecimento e experiência em matéria de ges-
tão de ambiente, questões técnicas de ambiente e regulamentares 
relevantes; e a necessária formação e competência específicas para 
condução de auditoria. As empresas ou órgãos deverão registrar, de 
forma contínua ou em períodos predeterminados, as medições das 
emissões e do lançamento dos efluentes. Esse registro de monitora-
mento deverá ser analisado pelos auditores ambientais.

Outra norma jurídica prevê a auditoria ambiental no Estado do 
Ceará, Lei no 13.103 de 24 de janeiro de 2001, que elenca em seu artigo 
7o as auditorias ambientais para os projetos implantados no Estado 
que recebam recursos públicos estaduais e/ou financiamentos de ins-
tituições financeiras dentre os instrumentos da política estadual de 
resíduos sólidos.

6. DISTRITO FEDERAL

O tratamento normativo das auditorias ambientais do Distrito 
Federal teve início por meio da Lei no 118 de 2 de agosto de 1990, 
atribuído à Sematec, com o objetivo de identificar espaços e ecossis-
temas desgastados na área geográfica do Distrito Federal e promover 
a recuperação desses ecossistemas através da realização de auditoria 
ambiental, podendo ser realizadas pela própria Sematec ou por ter-
ceiros (pessoas físicas ou jurídicas) autorizados pela Secretaria. Quan-
do isso acontecer, a escolha deverá recair sobre uma equipe técnica de 
comprovada habilitação e competência na atividade a ser auditada, 
assegurando-se, assim, a idoneidade da auditoria.

A abrangência básica das auditorias ambientais no Distrito Fe-
deral considerará os seguintes aspectos: 

Avaliação detalhada dos impactos ambientais promo-
vidos no ecossistema analisado; identificação do(s) 
agente(s) promotor(es) desses impactos; levantamento 
da existência de estudo prévio de impacto ambiental, 
bem como do cumprimento ou não das suas recomen-
dações; definição da(s) estratégia(s) de recuperação 
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do ecossistema desgastado; estimativa dos recursos 
financeiros necessários à(s) estratégia(s) de recupera-
ção proposta(s); plano de execução de obras elabora-
do em conjunto com os responsáveis pelos desgastes 
produzidos; cumprimento das condições estabelecidas 
nas licenças ambientais e no estudo prévio de impac-
to ambiental, quando houver, bem como as exigências 
feitas pelas autoridades competentes; dinâmica dos 
processos operacionais do empreendimento; impacto 
sobre o meio ambiente provocado pelas atividades ope-
racionais; avaliação dos riscos de acidentes e dos planos 
de contingência para evacuação e proteção dos traba-
lhadores e da população situada na área de influência, 
quando necessário; avaliação de alternativas tecnológi-
cas disponíveis, processos, sistemas, tratamento e mo-
nitoramento para a redução dos níveis de emissão de 
poluentes; e avaliação dos efeitos dos poluentes sobre 
os trabalhadores e população.42

Essa matéria foi novamente disciplinada pela Lei no 1.224 de 11 
de outubro de 1996, alterada parcialmente pela Lei no 3.458 de outu-
bro de 2004, que manteve as atribuições da Semarh quanto à condu-
ção das auditorias. Importante frisar que todos os custos da auditoria 
ambiental devem ser arcados pelos auditados. Por essas normas ju-
rídicas denomina-se auditoria ambiental a realização de avaliações e 
estudos destinados a verificar:

I – os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de 
degradação ambiental provocados por atividades reali-
zadas por pessoas físicas ou jurídicas;
II – as condições de operação e de manutenção dos 
equipamentos e dos sistemas de controle de poluição;
III – as medidas a serem tomadas para recuperar o 
meio ambiente e proteger a saúde humana;
IV – a capacitação dos responsáveis pela operação e pela 
manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e equipa-

42  Descritos no artigo 2o da Lei 118/90 e no artigo 8o da Lei 1.224/96.
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mentos de proteção do meio ambiente e da saúde dos 
trabalhadores.

As auditorias ambientais deverão ocorrer periodicamente, com 
intervalos não superiores a dois anos, e em relação às pessoas jurídi-
cas, sejam públicas ou privadas, que desempenhem atividade de ele-
vado potencial poluidor ou degradador do meio ambiente. O artigo 5o 
da Lei no 1.224 de 11 de outubro de 1996 elenca as atividades sujeitas 
às auditorias ambientais, sendo elas:

I – instalações destinadas à estocagem de substâncias 
tóxicas e perigosas;
II – instalações de processamento de resíduos tóxicos e 
perigosos e de disposição destes;
III – instalações de tratamento de esgotos domésticos e 
os sistemas de disposição destes;
IV – instalações que contenham aparelhos radioativos 
ou que os manipulem;
V – instalações de exploração e transformação de cal-
cário e areia;
VI – unidades de geração de energia elétrica a partir de 
fontes térmicas e radioativas;
VII – indústrias siderúrgicas e metalúrgicas;
VIII – indústrias químicas e petroquímicas;
IX – oleodutos e terminais de petróleo e de seus deri-
vados;
X – usinas de asfalto;
XI – fábricas de cimento;
XII – frigoríferos;
XIII – distritos, zonas ou setores industriais.
§ 1o – Os órgãos governamentais encarregados da im-
plementação das políticas de controle de poluição defi-
nirão as dimensões e as características das instalações 
relacionadas nos incisos III, VII, VIII e XII que, em 
função de seu pequeno porte ou de seu pequeno poten-
cial poluidor, poderão ser dispensadas da realização de 
auditorias periódicas.
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§ 2o – O intervalo máximo entre auditorias ambientais 
periódicas é de um ano.

Poderão ser dispensados os empreendimentos de pequeno e de 
reduzido potencial poluidor ou degradador do meio ambiente, sem-
pre a critério do órgão ambiental do Distrito Federal.

Embora tenha sido estabelecida a periodicidade na realização 
das auditorias ambientais (no período máximo de dois anos), em caso 
de constatação de quaisquer infrações, as auditorias ambientais deve-
rão ocorrer trimestralmente, até a correção das irregularidades.

Na equipe de auditoria, seu responsável técnico deverá com-
provar a conclusão de curso de nível superior, bem como sua habili-
tação e credenciamento pelo órgão de fiscalização profissional. O ór-
gão ambiental do Distrito Federal mantém um cadastro dos auditores 
ambientais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, e para a realização de 
auditorias há a obrigatoriedade de cadastramento prévio.

Há controle rigoroso sobre a atuação dos auditores. A omissão, 
sonegação ou falsidade de informações, devidamente apuradas, su-
jeitará os mesmos ao descredenciamento junto ao órgão ambiental, 
não sendo possível a realização de outras auditorias ambientais. Além 
disso, o fato será comunicado aos respectivos órgãos de fiscalização 
profissional, além das ações, na esfera civil e penal, que poderão ser 
intentadas. O princípio da publicidade deve ser respeitado nas audi-
torias ambientais realizadas no Distrito Federal, sendo seus documen-
tos acessíveis à consulta pública, resguardando-se o sigilo industrial.

Após a realização dos trabalhos por parte dos auditores am-
bientais, e em sendo constatadas não conformidades, o auditado de-
verá elaborar um plano de correção das não conformidades, com as 
medidas e prazos de implementação. Nesse plano deverá constar, pelo 
menos, a justificativa para cada uma das soluções apresentadas e cro-
nograma físico de implantação das medidas corretivas necessárias. O 
referido plano de correção deve ser analisado, aprovado e fiscalizado 
pelo órgão ambiental do Distrito Federal.
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7. ESPÍRITO SANTO

Neste Estado, o primeiro movimento legislativo no sentido de 
normatizar as auditorias ambientais ocorreu com a edição da Lei 
no 4.802 de 2 de agosto de 1993,43 tendo sido regulamentada pelo 
Decreto no 3.795-N de 27 de dezembro de 1994. As auditorias am-
bientais passaram a integrar o Slap,44 sendo de natureza obrigatória 
aos agentes de elevado potencial poluidor enunciados em normas 
jurídicas estaduais.

Os objetivos e princípios da política de meio ambiente do Esta-
do, estabelecidos na legislação ambiental estadual vigente, consistem 
em prevenir, reduzir e, na medida do possível, eliminar a poluição, 
particularmente em sua origem; e garantir uma gestão ambiental ade-
quada dos recursos naturais, tomando por base o princípio da melho-
ria contínua do meio ambiente e da qualidade de vida. O emprego de 
técnicas de auditoria ambiental, utilizadas na forma dos dispositivos 
de proteção do meio ambiente, é especialmente importante para a 
avaliação sistemática, regular e objetiva dos resultados obtidos pelos 
agentes poluidores em relação ao meio ambiente, promovendo seu 
constante aperfeiçoamento.

Deve-se levar em conta, ainda, que as auditorias ambientais uti-
lizadas de forma adequada podem constituir-se em eficaz instrumen-
to para a ininterrupta satisfação com o comportamento dos agentes 
em relação ao meio ambiente, bem como uma base firme para uma 
política de informação e participação junto às comunidades de suas 
áreas de influência direta.

O Decreto conceitua as auditorias ambientais como 

instrumento de gestão ambiental que visa ao desenvolvi-
mento documentado e objetivo de um processo periódi-
co ou mesmo ocasional de inspeção, análise e avaliação 
sistemática das condições, procedimentos e práticas am-
bientais de um agente de elevado potencial poluidor e 

43 Publicada no Diário Oficial do Estado em 16 de agosto de 1993.

44 Instituído pelo Decreto no 3.735-M de 11 de agosto de 1994.
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executadas na forma e prazo definidos em lei e neste re-
gulamento.45

Na Lei 4.802/93, há a delegação para os chamados órgãos go-
vernamentais estaduais, encarregados da implementação das políticas 
de proteção ambiental, para que determinem a realização de audito-
rias periódicas ou ocasionais, com o estabelecimento das diretrizes 
e prazos específicos. Para o caso de auditorias periódicas, o artigo 1o 
dessa Lei exige que seja incluída nas diretrizes a consulta à comuni-
dade afetada.

Os objetivos das auditorias ambientais no Estado do Espírito 
Santo estão descritos no Decreto:

Artigo 10. As auditorias ambientais têm por objetivo, 
entre outros, caracterizar e promover a melhoria das 
atividades dos agentes poluidores em relação ao meio 
ambiente mediante;
a) o estabelecimento e aplicação de práticas, procedi-
mentos e dispositivos de proteção ao meio ambiente;
b) avaliação sistemática, contínua, objetiva e periódica 
dos resultados ambientais obtidos pelo agente poluidor, 
em função da aplicação das práticas, procedimentos e 
dispositivos de proteção ao meio ambiente, bem como 
seus respectivos programas de manutenção e monito-
ramento;
c) informação à comunidade, da área de influência di-
reta do agente poluidor, sobre seu comportamento am-
biental, em relação ao meio ambiente;
d) otimização da performance ambiental dos agentes 
poluidores no que concerne a seus sistemas e proces-
sos produtivos, bem como do transporte, acondiciona-
mento e destinação final de produtos, subprodutos e 
resíduos;
e) verificação do cumprimento das normas ambientais 
em vigor;

45 Artigo 3o.
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f) preposição, pelo agente poluidor à luz dos resultados 
da auditoria ambiental, de medidas corretivas que visem 
à proteção do meio ambiente e melhoria da qualidade de 
vida, através de um plano de correção das não confor-
midades legais, conforme disposto neste regulamento;
g) identificação e comprovação de falhas ou deficiên-
cias verificadas durante o processo de auditorias am-
bientais anteriores;
h) preposição, pelo agente poluidor, à luz dos resultados 
da auditoria ambiental, de soluções que permitam mi-
nimizar ou solucionar a probabilidade de exposição a 
riscos provenientes de acidentes hipotéticos mais prová-
veis e de emissões contínuas que possam afetar, direta ou 
indiretamente, o bem-estar da população de sua área de 
influência direta;
i) verificação se a comunidade, na área de influência di-
reta do agente poluidor, está sendo informada a respei-
to dos riscos ambientais a que esteja sendo submetida, 
decorrentes da atividade do agente poluidor;
j) elaboração, pelo agente poluidor, da Declaração Am-
biental, instrumento básico de informação à população 
dos resultados da auditoria ambiental;
k) estímulo ao aprimoramento da gestão ambiental dos 
agentes poluidores públicos e privados.

No Estado do Espírito Santo foram criadas duas formas de au-
ditorias ambientais: as periódicas e as ocasionais. As periódicas são 
aquelas determinadas na forma e prazo previstos em normas jurídicas 
estaduais, e as ocasionais são aquelas determinadas por ocasião de 
situação excepcional, também nos termos das normas jurídicas esta-
duais. A norma que disciplina essa matéria é o Decreto no 3.795-N de 
27 de dezembro de 1994, que dispõe:

Artigo 5o. As auditorias ambientais são classificadas em 
periódicas e ocasionais, a saber:
I – Periódicas – são aquelas executadas pelos agentes 
poluidores periodicamente a cada 3 (três) anos e de 
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natureza obrigatória, na forma e condições previstas 
em lei e neste regulamento.
II – Ocasionais – são aquelas executadas pelo agente 
poluidor e determinadas a qualquer tempo pelo órgão 
ambiental estadual por ocasião de constatação de situa-
ção excepcional não solucionável à luz de procedimen-
tos fiscalistas de rotina.
Parágrafo único – A autoridade superior do órgão am-
biental estadual somente poderá determinar a execução 
de auditorias ambientais ocasionais, com fundamento 
em parecer técnico em que esteja devidamente justifi-
cada, através de elementos de convicção, a necessidade 
de execução de auditoria ambiental ocasional.

As auditorias ambientais periódicas serão obrigatórias para as 
empresas com atividades de elevado potencial poluidor, sendo elas 
descritas no artigo 3o da Lei 4.802/93:

Artigo 3o. Deverão, obrigatoriamente, se submeter a audi-
torias ambientais periódicas as empresas com atividades 
de elevado potencial poluidor, a saber:
I – refinarias, oleodutos e terminais de petróleo e seus 
derivados;
II – instalações portuárias;
III – instalações destinadas à estocagem de substâncias 
tóxicas e perigosas;
IV – instalações de processamento e de disposição final 
de resíduos tóxicos ou perigosos;
V – unidades de geração de energia elétrica a partir de 
fontes térmicas e radiativas;
VI – instalações de tratamento e sistemas de disposição 
final de esgotos domésticos;
VII – indústrias petroquímicas e siderúrgicas;
VIII – indústrias químicas e metalúrgicas;
IX – indústrias de celulose e papel;
X – lixo hospitalar;
XI – mineração;
XII – vetado;
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XIII – unidade de geração de energia por fonte radioa-
tiva e indústrias petroquímicas.
Parágrafo único – O intervalo máximo entre auditorias 
ambientais periódicas será de três anos.

As diretrizes básicas para a realização de auditorias no Estado 
do Espírito Santo contemplam, no mínimo, os aspectos ambientais que 
possam comprometer o meio ambiente, decorrentes das atividades de 
rotina do agente poluidor; as observações dos riscos de acidentes am-
bientais e respectivos planos de contingência; e o atendimento às legis-
lações ambientais e seus regulamentos.

Os trabalhos de auditoria ambiental no Estado devem ser efe-
tuados por equipe tecnicamente habilitada e que possua conhecimen-
to suficiente dos aspectos correspondidos no âmbito da mesma.46

Incumbe ao agente poluidor custear toda a auditoria ambiental, 
com a escolha e definição da equipe de auditoria ambiental, que po-
derá ser constituída por auditores ambientais,47 técnicos habilitados 
do agente poluidor ou simultaneamente por auditores ambientais e 
técnicos habilitados do agente poluidor. Embora os agentes poluido-
res contem com essa liberdade, poderá ocorrer de o órgão ambiental 
estadual, em condições que assim se justifiquem, determinar que as 
auditorias ambientais sejam conduzidas por equipes técnicas inde-
pendentes. Dentre os membros da equipe de auditoria, a responsabi-
lidade técnica pelas auditorias ambientais deverá ser assumida por, no 
mínimo, um profissional de nível superior.

Os auditores ambientais, para poderem atuar no Estado do Espí-
rito Santo, deverão se cadastrar previamente junto ao órgão ambiental 
estadual, o qual estabelecerá norma e procedimentos a serem seguidos 
para fins de cadastramento, que terá prazo de validade de dois anos, 
renováveis. Poderá ocorrer o descredenciamento, por um período mí-
nimo de cinco anos, dos auditores que cometerem omissão, sonegação 

46 “Equipe: grupo responsável pela realização da auditoria ambiental, que poderá ser constituído por 
auditores ambientais, por técnicos habilitados do agente poluidor ou com a participação simultânea de 
ambos, obedecidas as competências e responsabilidades estabelecidas neste regulamento”. Conceito do 
artigo 1o, inciso X, do Decreto no 3.795-N de 27 de dezembro de 1994.

47 “Auditor ambiental: toda pessoa física ou jurídica, tecnicamente habilitada à condução e/ou validação 
da auditoria ambiental, previamente cadastrado junto ao órgão estadual, não dependente, direta ou indi-
retamente, do agente poluidor, técnico e legalmente responsável pelos resultados da auditoria ambiental”. 
Conceito do artigo 1o, inciso III, do Decreto no 3.795-N de 27 de dezembro de 1994.
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ou falsificação de informações relevantes, sendo o fato comunicado ao 
Ministério Público para a adoção de providências judiciais.

São seis as fases de execução de auditoria ambiental no Estado 
do Espírito Santo:

a) Preparação da auditoria ambiental com o objetivo de obter infor-
mações que visem subsidiar o planejamento das fases posteriores, de 
modo a garantir que se disponha de recursos adequados e que a equi-
pe que participe do processo tenha conhecimento pleno de sua fun-
ção e de suas responsabilidades técnicas. Devendo constar, pelo me-
nos: i) a familiarização com os procedimentos, práticas e dispositivos 
de proteção ao meio ambiente desenvolvidas na área a ser auditada; 
ii) conhecimento da política de gestão ambiental do agente poluidor; 
iii) estudos ambientais relevantes relacionados à área a ser auditada; e 
iv) resultados e conclusões, se houver, de auditorias ambientais ante-
riormente realizadas.

b) Análise das informações e documentos disponíveis da área a ser 
auditada em que a equipe e o representante legal do poluidor con-
solidarão as informações e documentos obtidos na fase preparatória.

c) Inspeção da área a ser auditada, consistindo no trabalho de inspeção 
visual e no questionamento crítico, por parte da equipe, sobre a “perfor-
mance” ambiental, o sistema de gestão e o controle ambiental em todas 
as instalações do agente poluidor. Os objetivos principais dessa inspe-
ção são: i) identificação de riscos ambientais; ii) práticas, procedimentos 
e situações em desacordo às normas ambientais; iii) aspectos ambien-
tais não abordados pelas ações de controle ambiental promovidas pelo 
agente poluidor e que possam comprometer o meio ambiente; iv) en-
trevistas com os trabalhadores; v) inspeção das operações, instalações 
e sistemas de monitoramento existente; vi) verificação da aplicação dos 
controles ambientais adotados à luz da política de gestão ambiental do 
agente poluidor; vii) verificação da aplicação efetiva dos procedimentos 
escritos e demais documentos pertinentes; e viii) verificação da aplica-
ção dos planos de manutenção e monitoramento existentes.

d) Análise e debate das observações, constatações e evidências obtidas 
nas fases anteriores, sempre tendo por base os aspectos relevantes ve-
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rificados nas inspeções preliminares, nos registros e nas informações 
disponíveis na área a ser auditada, os quais poderão ser complemen-
tados e elucidados com inspeções complementares em pontos especí-
ficos da área auditada.

e) Elaboração do relatório final da auditoria,48 devendo enfocar a aná-
lise da magnitude de cada situação problemática constatada, munido 
das conclusões e evidências obtidas ao longo do processo de audito-
ria ambiental. Em um relatório final de auditoria ambiental deverão 
constar, pelos menos, as seguintes informações: “i) descrição da área 
auditada; ii) normas ambientais às quais a área auditada está sujeita; 
iii) tipo e local de constatação de não conformidades identificadas; 
iv) exigências de licenciamento ambiental ainda não atendidas; v) as 
não conformidades legais identificadas à luz das normas ambientais 
infringidas e às respectivas evidências;49 vi) metodologia adotada para 
a realização da auditoria ambiental em termos dos métodos e proce-
dimentos incorporados, critérios para eventuais medições realizadas, 
fluxogramas operacionais, listagem de verificação (guideline) usada 
quando da fase de inspeção da área auditada e outras informações 
complementares que facilitem a compreensão dos resultados finais da 
auditoria ambiental; vii) os dados sobre a equipe que conduziu a au-
ditoria ambiental, destacando, entre outros, nome, qualificação pro-
fissional, registro no órgão de classe, local onde trabalha e função que 
exerce, bem como a explicitação do profissional que assumiu a res-
ponsabilidade técnica pela auditoria ambiental; viii) descrição da área 
de riscos ambientais e planos de contingência; ix) âmbito estabelecido 
para a realização da auditoria ambiental; x) período de tempo em que 
a auditoria ambiental foi realizada”.50

48 “Relatório Final da Auditoria Ambiental: documento de gestão ambiental elaborado pela equipe que 
conduziu a auditoria ambiental, encaminhado ao agente poluidor, que consolida os resultados da mesma 
em termos de não conformidades legais identificadas e suas respectivas evidências”. Conceito do artigo 1o, 
inciso XVII, do Decreto no 3.795-N de 27 de dezembro de 1994.

49 “Não conformidade legal: violação de uma borda ambiental, bem como o não cumprimento de exi-
gências decorrentes do processo licenciamento ambiental”. Conceito do artigo 1o, inciso XIII, do Decreto 
no 3.795-N de 27 de dezembro de 1994.

50 Consoante artigo 27 do Decreto no 3.795-N de 27 de dezembro de 1994.
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f) Apresentação das conclusões da auditoria ambiental ao auditado, de-
vendo a equipe de auditoria expor, de forma objetiva, ao representante 
legal do agente poluidor auditado as conclusões e evidências da audi-
toria ambiental,51 bem como as não conformidades legais identificadas.

As pessoas consideradas agentes poluidores podem ser pessoa 
física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou 
indiretamente por elevada degradação ou poluição ambiental. Esses 
agentes poluidores estão obrigados a proceder a auditorias ambientais, 
na forma como dispõe a legislação estadual aplicável à matéria. Essas 
pessoas legalmente obrigadas deverão colocar à disposição da equipe 
de auditoria, resguardados o sigilo e a confidencialidade estabelecidos 
em lei, toda a documentação por ela requerida como necessária e facili-
tar a inspeção da área auditada para a realização da auditoria ambiental, 
facultando-lhe ainda: “i) o livre acesso a todas as instalações de proces-
so e controle ambiental; ii) o acesso a relatório de compras de matérias-
-primas, de consumo de energia e água, de utilização de mão de obra 
própria ou de terceiros, de produção e de medições de monitoramento 
ambiental; iii) o acesso aos depósitos de materiais de produção, subpro-
dutos, resíduos e refugos; iv) a livre abordagem, entrevistas e reuniões 
com seu quadro funcional para obter e confirmar as informações e im-
pressões necessárias”.52

O agente poluidor deverá disponibilizar informações sobre 
eventuais auditorias ambientais anteriores, bem como detalhes de 
toda infração ambiental ou processo civil em relação ao meio ambien-
te ocorrido nos últimos cinco anos.

Há extensão das responsabilidades legais para todos os subcon-
tratados do agente poluidor, na área auditada,53 que estão sujeitos às 
normas ambientais adotadas pelo mesmo. O agente poluidor deve ela-

51 “Evidências da auditoria ambiental: documentos e constatações que comprovam não conformida-
des legais identificadas no processo de auditoria ambiental.” Conceito do artigo 1o, inciso XI, do Decreto 
no 3.795-N de 27 de dezembro de 1994.

52 Consoante artigo 33 do Decreto no 3.795-N de 27 de dezembro de 1994.

53 “Área: local onde são exercidas as atividades do agente poluidor, incluindo, entre outros, o armaze-
namento anexo ou associado de matérias-primas, subprodutos, produtos intermediários, produtos finais 
e materiais de rejeito, assim como as infraestruturas e equipamentos, fixos ou não, relacionados com a 
mesma”. Conceito do artigo 1o, inciso II, do Decreto no 3.795-N de 27 de dezembro de 1994.
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borar uma declaração ambiental para cada área auditada,54 devendo 
ser redigida para a informação ao público, de forma resumida, cla-
ra e em linguagem acessível, notificando os resultados da auditoria 
ambiental. Essa declaração ambiental deverá conter, pelo menos, os 
seguintes elementos: i) descrição geral das atividades do agente polui-
dor; ii) explicação detalhada de todos os problemas ambientais impor-
tantes relacionados às atividades do agente poluidor; iii) resumo dos 
dados quantitativos sobre emissão e lançamento de contaminantes, 
produção de resíduos, consumo de matérias-primas, energia, água, 
bem como outros aspectos importantes do ponto de vista ambiental; 
iv) apresentação em política, programas e objetivos ambientais, es-
pecíficos do agente poluidor; v) avaliação dos resultados obtidos, em 
termos de meio ambiente, pelas práticas, procedimentos e dispositi-
vos de proteção aplicados à área auditada; vi) relação das não confor-
midades legais identificadas no processo de auditoria ambiental, bem 
como das mediadas corretivas e dos respectivos prazos para implan-
tação das mesmas; e vii) relação da equipe que conduziu o processo de 
auditoria ambiental, bem como a avaliação da Declaração Ambiental.

O original da Declaração Ambiental, bem como o Relatório Fi-
nal da Auditoria, deverão ser guardados pelo agente poluidor audi-
tado por um período mínimo de cinco anos, assinados e rubricados 
pela auditoria ambiental que os validou, devendo estar disponíveis 
para a fiscalização ambiental. A validação da Declaração Ambiental 
será efetuada por auditor ambiental independentemente do agente 
poluidor, cabendo ao mesmo, entre outros, certificar-se: i) do cum-
primento de todos os requisitos do presente regulamento; ii) da quali-
dade técnica da avaliação ambiental, dos procedimentos da auditoria 
ambiental e de qualquer outro procedimentos e processo dos quais 
possam ter sido extraídos dados para a elaboração da Declaração Am-
biental; e iii) da confiabilidade dos dados e informações incluídas na 
Declaração Ambiental, assim como do tratamento adequado de todo 

54 Os artigos 39 e 40 do Decreto no 3.795-N/94 disciplinam essa Declaração Ambiental quando as audi-
torias ambientais são realizadas por equipe do agente poluidor, in verbis: “Artigo 39. No caso de auditorias 
ambientais realizadas por equipe do agente poluidor, a validação da Declaração Ambiental deverá ser 
obrigatoriamente realizada por auditor ambiental.”; “Artigo 40. A Declaração Ambiental deverá ser assi-
nada pelo auditor ambiental que a validou, bem como pelo representante legal do agente poluidor”. Ainda 
no mesmo decreto, artigo 1o, inciso VIII, entende-se como Declaração Ambiental o “documento resumido 
elaborado pelo agente poluidor, objetivando informar ao público os resultados da auditoria ambiental”.
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os temas de importância ambiental relacionados com as atividades do 
agente poluidor.

Após a conclusão dos trabalhos de auditoria ambiental, com 
a entrega do Relatório Final de Auditoria, o agente poluidor tem de 
elaborar o plano para as não conformidades identificadas,55 bem 
como o respectivo cronograma físico de implantações corretivas ne-
cessárias. Nesse plano de correção das não conformidades legais de-
verão constar, entre outras, as seguintes informações: i) justificativa 
técnica detalhada para cada uma das soluções apresentadas; e ii) cro-
nograma físico de implantação justificada para as soluções apresen-
tadas. As medidas de correção e os prazos de implantação a serem 
cumpridos pelo agente poluidor auditado deverão ser analisados e 
autorizados pelo órgão ambiental estadual, a quem caberá também a 
ação de fiscalização.

Como última obrigação do agente poluidor auditado, pode-se 
mencionar a publicação de um edital de comunicação ao público no 
jornal diário, de grande circulação no município, e no Diário Oficial 
do Estado do Espírito Santo, com informações sobre o local e o pra-
zo em que a Declaração Ambiental poderá ser consultada. O órgão 
ambiental estadual colocará a Declaração Ambiental de cada agente 
poluidor à disposição para consulta do público por um período de 30 
dias, sendo tal documento em seguida encaminhado à biblioteca do 
mesmo. Essa Declaração Ambiental, resguardados o sigilo e a confi-
dencialidade estabelecidos em lei, bem como o currículo da equipe 
responsável pela realização da Auditoria Ambiental, serão acessíveis à 
consulta pública, independentemente do pagamento de taxas ou emo-
lumentos. As entidades legalmente constituídas poderão apresentar, 
no prazo de 15 dias a partir do término do período estabelecido no 
artigo 46, manifestações sobre a Declaração Ambiental apresentada 
pelo agente poluidor, documento este que será levado em conside-
ração pelo órgão ambiental estadual quando da aprovação final do 
processo de auditoria ambiental do agente poluidor.

55 “Plano de correção das não conformidades legais: documento obrigatório, elaborado pelo agente 
poluidor, no caso de identificação e caracterização de não conformidades legais durante o processo da 
auditoria ambiental, contendo as medidas corretivas e os prazos respectivos para suas implantações, 
devendo o mesmo ser aprovado pelo órgão ambiental estadual”. Conceito do artigo 1o, inciso XIV, do 
Decreto no 3.795-N de 27 de dezembro de 1994.



119

Celso Maran de Oliveira

8. MARANHÃO

O tema auditoria ambiental encontra previsão normativa em 
dois diplomas. O Código de Proteção de Meio Ambiente (Lei no 5.405 
de 8 de abril de 1992), em seu artigo 16, prevê como uma das atri-
buições legais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos a realização periódica de auditorias nos sistemas de controle 
de poluição e de atividades potencialmente degradadoras e informar a 
população sobre os resultados das auditorias ambientais.

Prevê quanto à mineração no Estado:

Artigo 121. O titular da autorização de pesquisa, de 
permissão de lavra garimpeira, de concessão de lavra, 
de licenciamento, de manifesto de mina ou de qualquer 
outro título minerário responde pelos danos causados 
ao meio ambiente, sem prejuízo das cominações legais 
pertinentes.
§ 1o – A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos exigirá o monitoramento das atividades 
de pesquisa e lavra de recursos minerais, sob responsa-
bilidade dos titulares destas atividades, nos termos da 
programação aprovada, sobre a qual exercerá audito-
ria periódica (grifos nossos).

O entendimento do termo poluição é muito importante, uma 
vez que as auditorias ambientais periódicas incidirão sobre as ativida-
des que causem poluição, por isso torna-se importante a definição do 
assunto, normatizado pelo Decreto 13.494/95:

Artigo 99. O órgão estadual competente fixará, como 
estratégia básica de controle de poluição, a observância 
de limites máximos de emissão de poluentes atmosféri-
cos, entendendo-se por limite máximo a quantidade de 
poluentes atmosféricos lançados por fontes poluidoras 
compatíveis com a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população.
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Artigo 100. Quanto à fixação dos limites de emissão de 
poluentes atmosféricos e normas complementares será 
observada a seguinte classificação das áreas:
Classe I – áreas que devem ser atmosfericamente pre-
servadas ou conservadas, de lazer e turismo, onde deve-
rá ser mantida a qualidade do ar mais próximo possível 
do verificado sem a intervenção antrópica;
Classe II – áreas onde o nível de deterioração da qua-
lidade do ar seja limitada pelo padrão secundário de 
qualidade do ar;
Classe III – áreas de desenvolvimento onde, por força ex-
trema das atividades ali existentes, o nível da qualidade 
do ar é deteriorado.
§ 1o – Padrão primário de qualidade do ar é a concen-
tração de poluentes que, se ultrapassada, poderá afetar 
a saúde e o bem-estar da população.
§ 2o – Padrão secundário de qualidade do ar é a concen-
tração de poluentes cujo limite mínimo estabelecido 
cause efeito adverso sobre o bem-estar da população, 
bem como dano à biota material e ao meio ambiente 
de modo geral.
Artigo 101 – O órgão responsável pelo monitoramento 
da qualidade do ar, em nível estadual, deve realizar ou 
promover medições permanentes dos poluentes atmos-
féricos, objeto de padrões de qualidade do ar em:
I. centros urbanos com mais de 200.000 (duzentos mil) 
habitantes;
II. polos e centros industrializados;
III. áreas periféricas sob intensa influência das ações 
antrópicas, impactantes do ar, ocorrentes nas áreas de-
finidas nos incisos I e II deste artigo.
Artigo 102 – visando ao controle da poluição do ar por 
fontes fixas, compreendendo os empreendimentos at-
mosféricos, a Sema deverá exigir do responsável legal:
I. instituição e manutenção do registro dos níveis po-
luentes emitidos;
II. elaboração de relatórios sobre os poluentes atmosfé-
ricos emitidos;
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III. realização de amostragens contínuas, periódicas ou 
eventuais, tanto nas fontes quanto no ar interno e adja-
cente ao local;
IV. instalação e manutenção, em correta operação, dos 
equipamentos e sistemas de controle de poluição do ar 
necessários ao entendimento dos limites máximos de 
emissão de poluentes, respeitados os prazos necessários 
à sua consecução.

O Estado do Maranhão busca impedir a poluição em seu esta-
do, utilizando-se, entre outras medidas, as auditorias ambientais.

9. MATO GROSSO

Neste Estado a Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei no 7.862 
de 19 de dezembro de 2002) determinou que cabe à Fundação Estadual 
do Meio Ambiente, órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente, em 
articulação com os demais órgãos, incentivar o monitoramento e audi-
torias internas entre as empresas integrantes dos comitês de gestão de 
bacias, distritos industriais e outras associações com interesses comuns 
(artigo 11).

O Decreto no 2.484 de 15 de abril de 2010, que aprova o Regi-
mento Interno da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, determi-
nou em seu artigo 28, inciso III, que a Gerência de Gestão de Resíduos 
Sólidos Industriais e Agrícolas tem como missão promover o moni-
toramento e licenciamento ambiental das atividades geradoras de re-
síduos sólidos em atividades industriais e agrícolas, competindo-lhe 
realizar perícias e auditorias quando solicitada nos estabelecimentos e 
atividades referentes à área de atuação da gerência.

Outra forma de auditoria ambiental foi disciplinada no Estado, 
ou seja, auditoria e validação da base de dados das Unidades de Con-
servação (UCs) estaduais e municipais, através da Portaria no 026 de 
25 de fevereiro de 2008, da Sema. Por essa portaria, o grupo de traba-
lho é competente para validar os polígonos redefinidos pela empresa 
Tecnomapas, com base na legislação que criou ou alterou os limites 
das UCs estaduais e municipais; encaminhar os polígonos validados à 
Coordenadoria de Geoprocessamento (Cogeo) para serem inseridos  
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na base do Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento 
Ambiental de Mato Grosso (Simlam); identificar os possíveis erros 
dos perímetros constantes nos memoriais descritivos das UCs mu-
nicipais e estaduais, contidos na legislação vigente; e elaborar e en-
caminhar, quando necessário, as minutas de alterações das Leis e/ou 
Decretos de criação de UCs com inconsistência nos dados dos memo-
riais descritivos, para os órgãos estaduais e municipais competentes.

10. MINAS GERAIS

O Estado de Minas Gerais passou a regular as auditorias atra-
vés da Lei no 10.627, de 16 de janeiro de 1992,56 que sofreu alterações 
pela Lei no 15.017, de 15 de janeiro de 2004, e pela Lei no 17.039, de 
16 de outubro de 2007. Essa norma jurídica estadual tratou inicial-
mente de conceituar auditoria ambiental com os mesmos critérios 
utilizados pelo Estado do Rio de Janeiro, que foi o pioneiro em nor-
matizar as auditorias ambientais. Em Minas Gerais, através do artigo 
1o daquela Lei, entende-se por auditoria ambiental:

Para os efeitos desta Lei, denomina-se auditoria am-
biental a realização de avaliações e estudos destinados 
a determinar:
I – os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de de-
gradação ambiental provocados por atividades de pes-
soas físicas ou jurídicas;
II – as condições de operação e de manutenção dos 
equipamentos e sistemas de controle de poluição;
III – as medidas a serem tomadas para restaurar o meio 
ambiente e proteger a saúde humana;
IV – a capacitação dos responsáveis pela operação e 
manutenção dos sistemas, instalações e equipamentos 
de proteção do meio ambiente e da saúde dos traba-
lhadores.

56 Publicada no Diário do Executivo, 17 jan. 1992, p. 9, col. 2.
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No Estado de Minas Gerais, as auditorias ficam a cargo de en-
tidades de comprovada capacitação técnica, sempre às expensas dos 
responsáveis pela poluição ou degradação ambiental. Caso essas en-
tidades soneguem ou omitam informações, serão punidas com seu 
descredenciamento.

As atividades e empresas que têm a obrigação de realizar au-
ditorias ambientais periódicas, com intervalo máximo de dois anos, 
são aquelas consideradas de elevado potencial poluidor, descritas no 
artigo 4o da Lei no 10.627 de 16 de janeiro de 1992, sendo elas:

I – as refinarias, oleodutos e terminais de petróleo e 
seus derivados;
II – as instalações destinadas à estocagem de substân-
cias tóxicas e perigosas;
III – as instalações de processamento e de disposição 
final de resíduos tóxicos ou perigosos;
IV – as unidades de geração de energia elétrica a partir 
de fontes térmicas e radioativas;
V – as instalações de tratamento e os sistemas de dispo-
sição final de esgotos domésticos;
VI – as indústrias petroquímicas e siderúrgicas;
VII – as indústrias químicas e metalúrgicas;
VIII – as indústrias de papel e celulose;
IX – as barragens de contenção de resíduos, de rejeitos 
e de águas.

O Copam detém o poder de definir as dimensões e caracte-
rísticas das instalações acima mencionadas, que poderão ser dis-
pensadas da realização de auditorias periódicas em função de seu 
reduzido potencial poluidor ou de seu pequeno porte. Cabe, ainda, 
ao órgão ambiental mineiro competente reduzir ou ampliar o pra-
zo de dois anos, ou mesmo exigir auditoria de outras empresas ou 
atividades potencialmente poluidoras ou que impliquem risco de 
acidentes ambientais.

Essa mesma Lei estabelece as diretrizes básicas para a realização 
de auditorias ambientais:
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Artigo 6o. As diretrizes para a realização de auditorias 
ambientais deverão incluir, entre outras, avaliações re-
lacionadas aos seguintes aspectos:
I – dinâmica dos processos operacionais do empreendi-
mento, com o manejo de seus produtos parciais, finais e 
dos resíduos em geral;
II – impactos sobre o meio ambiente, provocados pelas 
atividades operacionais;
III – avaliação de riscos de acidentes e dos planos de 
contingências para evacuação e proteção dos traba-
lhadores e da população situada na área de influência, 
quando necessário;
IV – alternativas tecnológicas disponíveis, inclusive de 
processo industrial e sistemas de monitoramento con-
tínuo, para redução dos níveis de emissão de poluentes;
V – saúde dos trabalhadores e da população vizinha.

O princípio da publicidade dos documentos relacionados às au-
ditorias ambientais ficou garantido em Minas Gerais, resguardado o 
sigilo industrial.

Além do tratamento global do tema, com a Lei 10.627/92, por 
meio da Lei no 18.031 de 12 de janeiro de 2009, as auditorias am-
bientais figuram no elenco dos instrumentos da Política Mineira de 
Resíduos Sólidos, conforme artigo 10, inciso XIII: “Artigo 10. São ins-
trumentos da Política Estadual de Resíduos Sólidos: (…) XIII – as 
auditorias para os projetos implantados no Estado que recebam re-
cursos públicos estaduais ou federais ou financiamento de instituições 
financeiras”.

A Política Estadual de Resíduos Sólidos prevê a realização de 
auditoria ambiental que ateste a qualidade do solo, do ar e das águas 
nas áreas de impacto do empreendimento, e o relatório conclusivo 
deve obrigatoriamente acompanhar o pedido de registro de encerra-
mento de atividades, devendo este ser requerido pelos gerenciadores 
de unidades receptoras de resíduos sólidos.
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11. PARÁ

O Estado do Pará conta com a Lei no 6.462 de 4 de julho de 
2002, que dispõe sobre a política paraense de florestas e demais for-
mas de vegetação. Essa norma jurídica é essencial para os Estados que 
fazem parte da Amazônia Legal, particularmente para o Pará, sendo 
que a auditoria ambiental é um dos instrumentos dessa política esta-
dual (artigo 4o, inciso XIII).

12. PARANÁ

O Paraná é um dos Estados brasileiros que mais detém nor-
mas no domínio das auditorias ambientais compulsórias, tendo 
normatizado de forma abrangente o assunto, como pode ser visto 
na Lei no 13.448, de 11 de janeiro de 2002, regulamentando pelo 
Decreto no 2.076, de 7 de novembro de 2003, três Portarias do IAP 
(49/05, 100/05 e 145/05).

Inicialmente, surgiu a Lei 13.448/02, que em seu artigo 1o con-
ceitua auditoria ambiental compulsória como a realização de avalia-
ções e estudos destinados a verificar:

I – o cumprimento das Normas Legais Ambientais em 
vigor;
II – os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de 
degradação ambiental por atividades de pessoas físicas 
ou jurídicas;
III – as condições de operação e de manutenção dos 
equipamentos e sistemas de controle de poluição;
IV – as medidas necessárias para assegurar a proteção 
do meio ambiente e da saúde humana e minimizar im-
pactos negativos e recuperar o meio ambiente;
V – a capacitação dos responsáveis pela operação e ma-
nutenção dos sistemas, instalações e equipamentos de 
proteção do meio ambiente;
VI – os fatores de risco advindos das atividades poten-
cialmente e efetivamente poluidoras.
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No Estado do Paraná, essas auditorias ambientais compulsórias 
são custeadas pelo auditado, que pode ser tanto pessoa jurídica de 
direito público como privado, cabendo a esse a livre escolha da equi-
pe, bastando que seus membros detenham comprovada habilitação e 
competência na atividade a ser auditada. Sendo realizadas por equipes 
do próprio auditado (funcionários do auditado), os membros da equi-
pe não podem ser técnicos responsáveis pela operação da empresa. 
Essa liberdade de escolha poderá ser tolhida pelo órgão ambiental es-
tadual, que poderá determinar a condução dos trabalhos de auditoria 
por equipes técnicas independentes do auditado.

Os critérios para a formação das equipes de auditorias são:

a) pequeno e médio porte: no mínimo um auditor ambiental devida-
mente cadastrado no IAP;

b) grande porte: no mínimo dois auditores ambientais devidamente 
cadastrados no IAP, sendo um deles especialista ou com experiência 
de, no mínimo, três auditorias ambientais em empreendimentos do 
mesmo tipo a ser auditado;

c) porte excepcional: no mínimo três auditores ambientais devida-
mente cadastrados no IAP, sendo um deles especialista ou com expe-
riência de, no mínimo, três auditorias ambientais em empreendimen-
tos do mesmo tipo a ser auditado.

A equipe de auditoria pode ser composta de técnicos especialis-
tas na atividade auditada e advogados.57 A qualificação exigida do res-
ponsável técnico pela auditoria ambiental compulsória é a conclusão 
de curso de nível superior, deter diploma de aprovação em cursos de 
auditoria ambiental ou em cursos na área ambiental,58 ou, alternativa-
mente, se não possuir os diplomas acima referidos, ser certificado por 
entidade reconhecida internacionalmente e/ou pelo Eara. Deve deter 
a habilitação e o credenciamento pelo órgão de fiscalização profissio-
nal, com seu cadastramento prévio no IAP, que terá validade de dois 

57 Anexo V do Decreto 2.076/03.

58 Com carga horária mínima de 40 horas especificamente sobre auditorias.
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anos renováveis. A Portaria 145/05 do IAP classifica os auditores no 
Estado do Paraná da seguinte maneira:

Artigo 4o. Os Auditores Ambientais são classificados 
como Auditor Júnior, Auditor Especialista e Auditor 
Líder, de acordo com todos os critérios a seguir:
I. Auditor Júnior:
a) formação profissional superior;
b) curso de auditoria ambiental, com carga horária 
igual ou superior a 40 horas;
c) cursos complementares específicos na área ambiental 
(no mínimo 1 comprovação);
d) atuação profissional na área ambiental, superior a 
seis meses, mediante documentação comprobatória.
II. Auditor Especialista:
a) formação profissional superior;
b) curso de auditoria ambiental, com carga horária 
igual ou superior a 40 horas;
c) cursos complementares específicos na área ambiental 
(no mínimo 2 comprovações);
d) atuação profissional na área ambiental, superior a 
seis meses, mediante documentação comprobatória;
e) atuação profissional na tipologia a ser auditada, su-
perior a 5 anos, mediante documentação comprobató-
ria, que define a especialidade do auditor, tais como:
i. especialista em atividades industriais;
ii. especialista em atividades florestais;
iii. especialista em atividades de saneamento ambiental;
iv. especialista em atividades minerárias;
v. especialista em atividades agropecuárias;
vi. especialista em atividades portuárias;
vii. especialista em atividades de geração e transmissão 
de energia elétrica;
viii. dentre outros.
III. Auditor Líder:
a) formação profissional superior;
b) curso de auditoria ambiental, com carga horária 
igual ou superior a 40 horas;
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c) cursos complementares específicos na área ambiental 
(no mínimo 2 comprovações);
d) atuação profissional na área ambiental, superior a 
seis meses, mediante documentação comprobatória;
e) atuação profissional em auditorias ambientais tendo 
realizado, no mínimo, 60 (sessenta) horas de auditoria 
ambiental.

O Instituto Ambiental do Paraná controla os auditores creden-
ciados, podendo aplicar a sanção de “descredenciamento” para o caso 
de omissão, sonegação ou falsificação de informações devidamente 
relatadas por técnicos do IAP e apurados mediante procedimento ad-
ministrativo. O auditor ambiental será descredenciado para efeito de 
realização de auditorias por um período de cinco anos, além do fato 
ser comunicado ao órgão de fiscalização profissional e ao Ministério 
Público. Esse descredenciamento é regulado pela Portaria 145/05 do 
IAP, em seu artigo 10, que prevê:

O descredenciamento de auditores ambientais ocorrerá 
após terem sido indeferidos 5 (cinco) de seus relatórios 
de auditorias ambientais, pela Câmara Técnica de Au-
ditoria Ambiental, estabelecida de acordo com o artigo 
9o da Portaria IAP no 049/2005. Parágrafo único – O 
indeferimento ocasionado exclusivamente por omissão 
do auditado não incorrerá em penalização do auditor.

São obrigados a realizar auditorias ambientais compulsórias 
periódicas as pessoas jurídicas com atividades de elevado potencial 
poluidor ou degradador do meio ambiente, com o intervalo máximo 
de quatro anos, sendo elas descritas no artigo 4o da Lei 13.448/02:

I – refinarias, oleodutos e terminais de petróleo e seus 
derivados;
II – instalações destinadas à estocagem de substâncias 
tóxicas e perigosas;
III – instalações de processamento e/ou de disposição 
final de resíduos tóxicos ou perigosos;
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IV – unidades de geração e transmissão de energia elé-
trica;
V – instalações de tratamento e disposição final de es-
gotos domésticos;
VI – indústrias petroquímicas e siderúrgicas;
VII – indústrias químicas e metalúrgicas;
VIII – instalações portuárias;
IX – atividades de extração e beneficiamento mineral;
X – instalações de processamento, recuperação e desti-
nação final de lixo urbano;
XI – indústrias de papel e celulose;
XII – gasodutos;
XIII – usinas de álcool;
XIV – instalações de processamento e produção de car-
vão vegetal;
XV – indústrias de produção de cimento;
XVI – indústrias de tratamento de superfície;
XVII – atividades agrícolas com uso intensivo de agro-
tóxicos;
XVIII – empresas do setor madeireiro;
XIX – empresas de extração de areia;
XX – instalações de processamento e destinação final 
de lixo hospitalar;
XXI – curtumes.

O Instituto Ambiental do Paraná poderá incluir outras ativida-
des nesse rol, bastando que gerem ou venham a gerar impactos ou ris-
cos ambientais relevantes. Poderão, também, dispensar das auditorias 
ambientais compulsórias periódicas os empreendimentos de pequeno 
porte ou mesmo os que apresentem reduzido potencial poluidor ou de-
gradador do meio ambiente, a critério do órgão ambiental competente.

O prazo de quatro anos para a realização de auditorias ambien-
tais compulsórias poderá ser reduzido pelo órgão ambiental para o 
caso de infrações ambientais, independentemente da aplicação de ou-
tras sanções.

No momento da realização das auditorias ambientais compul-
sórias, as diretrizes que deverão ser seguidas incluem, entre outras, 
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avaliações relacionadas aos aspectos técnicos indicados no artigo 6o 
da Lei 13.448/02, a saber:

I – cumprimento das normas legais relativas à Legisla-
ção Ambiental;
II – cumprimento das condições estabelecidas nas li-
cenças ambientais e no estudo prévio de impacto am-
biental, quando houver, bem como as exigências feitas 
pelas autoridades competentes em matérias ambientais;
III – dinâmica dos processos operacionais do empreen-
dimento, com manejo de seus produtos parciais, finais 
e dos resíduos operacionais;
IV – impacto sobre o meio ambiente, provocado pelas 
atividades operacionais;
V – avaliação dos riscos de acidentes e dos planos de 
contingências para evacuação e proteção dos traba-
lhadores e da população situada na área de influência, 
quando necessário;
VI – avaliação de alternativas tecnológicas disponíveis, 
de processos, sistemas e tratamento e monitoramento, 
para a redução dos níveis de emissão de poluentes;
VII – avaliação dos efeitos dos poluentes sobre os traba-
lhadores e população lindeira.

E, ainda, mais duas diretrizes trazidas pelo Decreto 2.076/03: 
verificação da qualidade dos corpos hídricos receptores e de passivos 
ambientais. Os aspectos de desempenho, de gestão e de inspeções téc-
nicas encontram-se descritos no Anexo II do Decreto 2.076/03:

1.2 Aspectos de desempenho
a) procedimentos para identificar os aspectos ambien-
tais significativos das atividades, produtos e serviços;
b) procedimentos de operação e manutenção das ati-
vidades/equipamentos relacionadas com os aspectos 
ambientais significativos;
c) registros de operação e manutenção das atividades/
equipamentos relacionadas com os aspectos ambientais 
significativos;
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d) procedimentos para identificar os riscos e para aten-
dimento de acidentes e situações de emergência;
e) registros de ocorrência de acidentes;
f) plano de ação para prevenir e mitigar os impactos 
ambientais identificados;
g) procedimentos e registros de monitoramento e me-
dições das operações e atividades que possam ter im-
pactos significativos sobre o meio ambiente;
h) procedimentos e registros para tratamento de não 
conformidades.
1.3 Aspectos de gestão
a) capacitação do pessoal cujas tarefas possam resultar 
em impacto significativo sobre o meio ambiente;
b) capacitação e treinamento de pessoal para situações 
de emergência;
c) condições de manipulação, estocagem e transporte de 
produtos que possam causar danos ao meio ambiente;
d) planos de contingência (emergência).
1.4 Inspeções técnicas
Além dos critérios técnicos e de aspectos de desempe-
nho e gestão ambiental, deverão ser realizadas, por téc-
nico especialista, inspeções técnicas para avaliação das 
condições de operação e manutenção das instalações e 
equipamentos relacionados com os aspectos ambientais 
significativos.

O princípio da publicidade deve ser respeitado, ou seja, todos os 
documentos relacionados às auditorias ambientais compulsórias de-
vem estar acessíveis à consulta pública, resguardado o sigilo industrial.

Uma vez identificadas não conformidades na realização das au-
ditorias ambientais compulsórias, terão que ser apresentados os planos 
de correção, que deverão conter as medidas de correção necessárias 
a serem implementadas pelo auditado, com o cronograma de imple-
mentação, que será analisado, aprovado e fiscalizado pelo órgão esta-
dual de meio ambiente. Nesse plano de correção deverão constar, pelo 
menos, as não conformidades constatadas, as respectivas correções, 
devidamente justificadas, e o cronograma físico de implantação das 
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medidas corretivas. O prazo para entrega ao IAP é de até 90 dias, con-
tados a partir da entrega do relatório final.

Estipulou-se que a apresentação do último relatório final de 
auditoria ambiental é condição para a renovação da licença ambien-
tal (licença de operação), bem como o cumprimento das medidas de 
correção das não conformidades, respeitando o cronograma apro-
vado. Outra consequência da não realização de auditoria ambiental 
compulsória, a não publicação do Edital de Comunicação, bem como 
a não implementação do Plano de Correção das não conformidades 
identificadas, segundo o cronograma aprovado, sujeitarão os trans-
gressores às seguintes penalidades, podendo ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente: “I – multa, de acordo com os valores a serem esta-
belecidos, em regulamento, pelo Poder Executivo; II – não renovação 
da licença ambiental; III – interdição parcial ou total da atividade”.59

Os aspectos práticos das auditorias ambientais compulsórias, 
ou seja, como as auditorias ambientais devem ser realizadas, podem 
ser encontrados no Anexo II do Decreto 2.076/03:

2. Plano de auditoria
O plano de auditoria, que visa subsidiar o planejamento 
das etapas posteriores, será concebido de modo a per-
mitir mudanças de enfoque com base nas informações 
obtidas durante a auditoria e o uso eficaz dos recursos, 
nele devendo constar:
a) identificação da organização auditada;
b) objetivos e escopo da auditoria;
c) caracterização do entorno;
d) caracterização das unidades a serem auditadas;
e) identificação dos membros da equipe de auditoria, 
apontando as funções individuais;
f) identificação dos responsáveis pela área auditada;
g) época e duração prevista para as atividades da au-
ditoria;
h) metodologia aplicada;
i) referência às normas legais e documentos;

59 Artigo 11 da Lei 13.448/02, que prevê, ainda, que em caso de reincidência ocorrerá a cassação da 
licença ambiental.
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j) conclusões de auditorias anteriores;
k) programação das vistorias e inspeções nas unidades;
l) critérios de auditoria, segundo a tipologia da ativi-
dade;
m) data prevista para a entrega do relatório final;
n) requisitos de sigilo industrial.
O plano de auditoria deve contemplar, no mínimo, as 
etapas de:
2.1 Definição do escopo
Descrição da extensão e dos limites da localização física 
e das atividades do empreendimento.
2.2 Preparação
Identificação das unidades a serem auditadas, as fun-
ções da equipe, os setores prioritários, os indivíduos 
com responsabilidades ambientais e os procedimentos 
para auditar.
2.3 Execução
a) análise de informações e documentos (vide item 6);
b) inspeções e vistorias nas unidades (vide item 3);
c) análise das observações e constatações.
2.4 Definição das conclusões
2.5 Elaboração do relatório final

Os aspectos mínimos a serem verificados nos empreendimen-
tos ou atividades auditadas são: i) processos produtivos; ii) atividades 
exploratórias; iii) tubulações; iv) tanques de estocagem; v) transpor-
te, carga e descarga de matérias-primas, produtos, combustíveis, etc.; 
vi) terminais terrestres e marítimos; vii) gerenciamento de resíduos 
(domésticos, industriais, perigosos e sépticos); viii) controle de águas 
pluviais; ix) controle de efluentes industriais; x) controle de emissões 
atmosféricas; xi) segurança; e xii) manuseio de materiais e produtos 
químicos.

O relatório final de auditoria ambiental deve ser assinado 
pelos auditores ambientais, técnicos e advogados especialistas, de-
vendo conter exposição clara e objetiva a respeito dos seguintes te-
mas: i) identificação da pessoa jurídica auditada; ii) descrição das 
atividades da pessoa jurídica; iii) objetivos, escopo e plano de audi-
toria estabelecidos; iv) período coberto pela auditoria; v) sumário 
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e metodologia do processo de auditoria; vi) lista de documentos 
legais, normas e regulamentos de referência; vii) lista de documen-
tos analisados e unidades auditadas; viii) constatações da auditoria, 
incluindo a descrição das atividades de campo, relato das inspeções 
e a avaliação de todos os itens descritos no item 1.1 (do Anexo 
II do Decreto 2.076/03); ix) conclusões da auditoria, incluindo as 
constatações de conformidades e não conformidades em relação 
aos critérios estabelecidos e avaliação da capacidade da pessoa jurí-
dica em assegurar a contínua adequação aos critérios estabelecidos; 
e x) equipe de auditoria. 

Deverá conter, como forma de melhor ilustrar suas constata-
ções, laudos, análises, fluxogramas, croquis, mapas, fotos e outras fon-
tes que sirvam de subsídios para sua adequada avaliação.

Por fim, as informações e documentos que devem ser apre-
sentados são: i) informações gerais das instalações; ii) descrição 
das instalações; iii) planos de gerenciamento; iv) plano de contin-
gência integrado; v) plano de prevenção e controle de vazamentos; 
vi) planos de ação emergencial; vii) plano de gerenciamento de ris-
co; viii) plano de prevenção de incêndio; ix) plano de prevenção de 
acidentes de trabalho; x) plano de treinamento; xi) plano de manu-
tenção de equipamentos; xii) planos e projetos ambientais (áreas de 
proteção ambiental dos empreendimentos) e recursos disponíveis; 
xiii) licenças ambientais; e xiv) autos de infração e termos de com-
promisso e outras exigências dos órgãos ambientais provenientes 
de não conformidades.

13. PERNAMBUCO

A Lei no 11.516 de 30 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o 
licenciamento ambiental, infrações ao meio ambiente e dá outras pro-
vidências no Estado de Pernambuco, prevê que a CPRH, vinculada à 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, tem o poder de 
polícia administrativa em Pernambuco, exercendo a função de órgão 
ambiental estadual, podendo, inclusive, credenciar instituições para 
a realização de auditoria ambiental (artigo 2o, § 1o, inciso II da Lei 
11.516/97). Porém, poderá ela mesma realizar auditorias ambientais, 
segundo o que dispõe o artigo 3o dessa mesma norma jurídica, em 



135

Celso Maran de Oliveira

relação a atividades, processos, instalações e equipamentos potencial-
mente modificadores da qualidade do meio ambiente.

Por meio da Lei Complementar no 49 de 31 de janeiro de 2003, 
foi criada a Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 
tendo por intermédio da Lei no 12.916, de 8 de novembro de 2005, 
atribuições semelhantes às descritas pela norma de 1997, no que con-
cerne às auditorias ambientais no Estado. Porém, a CPRH passou a 
credenciar instituições púbicas ou privadas para realização de audito-
ria ambiental, com o fim de subsidiar suas decisões nos licenciamen-
tos ambientais (Decreto no 32.514 de 23 de outubro de 2008).

14. PIAUÍ

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídri-
cos poderá, durante a vigência de qualquer das licenças ambientais, 
determinar a realização de auditoria técnica no empreendimento, no 
interesse da política ambiental (determinação contida no § 4o, artigo 
18, da Lei no 4.854 de 10 de julho de 1996).

A política ambiental do Estado elencou como princípios fun-
damentais a multidisciplinaridade no trato das questões ambientais; 
participação comunitária; compatibilização com as políticas ambien-
tais nacional e regional; unidade na política e na sua gestão, sem pre-
juízo na descentralização das ações; compatibilização entre as políti-
cas setoriais e demais ações de governo; continuidade, no tempo e no 
espaço, das ações básicas de gestão ambiental; e informação e divulga-
ção obrigatória e permanente de dados e condições ambientais.

15. RIO DE JANEIRO

O Estado do Rio de Janeiro sempre esteve na vanguarda em re-
lação à normatização das auditorias ambientais. Em sua Constituição, 
no artigo 261, parágrafo 1o, inciso XI: 

determinar a realização periódica, preferencialmente 
por instituições científicas e sem fins lucrativos, de audi-
torias nos sistemas de controle de poluição e  prevenção 
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de riscos de acidentes das instalações e atividades de 
significativo potencial poluidor, incluindo a avaliação 
detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade 
física, química e biológica dos recursos ambientais.

Foi editada a primeira norma jurídica estadual nesse domínio, 
a Lei no 1.898 de 26 de novembro de 1991, tendo sido derrogada pos-
teriormente pela Lei no 3.341 de 29 de dezembro de 1999, e pela Lei 
no 3.471 de 4 de outubro de 2000.

Logo em seu artigo 1o é possível encontrar que:

Para os efeitos desta Lei, denomina-se auditoria am-
biental a realização de avaliações e estudos destinados 
a determinar:
I – os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de 
degra dação ambiental provocados por atividades de pes-
soas físicas ou jurídicas;
II – as condições de operação e de manutenção dos 
equipamentos e sistemas de controle de poluição;
III – as medidas a serem tomadas para restaurar o meio 
ambiente e proteger a saúde humana;
IV – a capacitação dos responsáveis pela operação e 
manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e equi-
pamentos de proteção do meio ambiente e da saúde dos 
trabalhadores.

Os objetivos das auditorias são:

5 OBJETIVOS DA AUDITORIA AMBIENTAL
5.1 Incentivar a implantação de política ambiental e sis-
tema de gestão ambiental em organizações públicas e 
privadas.
5.2 Apoiar o órgão ambiental, fornecendo um diagnósti-
co técnico da conformidade legal e do desempenho am-
biental ao longo dos últimos anos, identificando os as-
pectos ambientais e seus potenciais poluidor e de risco.
5.3 Verificar o cumprimento dos dispositivos legais de 
proteção e controle ambiental, bem como condicionan-
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tes e restrições de licenças ambientais e compromissos 
de recuperação, compensação e mitigação.
5.4 Verificar as condições de operação, de manutenção 
dos sistemas de controle de poluição e de prevenção de 
acidentes.
5.5 Verificar as condições de recebimento, manipula-
ção, estocagem e transporte de matérias-primas, subs-
tâncias, materiais secundários e auxiliares e produtos, 
assim como a destinação de subprodutos e resíduos.
5.6 Verificar os procedimentos de identificação e trata-
mento de não conformidades quanto a sua eficácia na 
identificação das causas e na implantação de ações cor-
retivas e preventivas.
5.7 Comunicar às partes interessadas a atual situação 
ambiental da organização e a evolução do seu desem-
penho ambiental ao longo dos últimos anos.
5.8 Estimular o uso de tecnologias limpas e de matérias-
-primas menos agressivas ao meio ambiente, a utiliza-
ção racional de recursos, a conservação de energia e de 
água, a não geração e a redução na geração de resíduos, 
efluentes líquidos e emissões atmosféricas.
5.9 Estimular a criação, a proteção e a recuperação de 
áreas com espécies nativas na organização, sempre que 
possível em consonância com políticas públicas de con-
servação ambiental.
5.10 Verificar a capacitação dos responsáveis pela ope-
ração e manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e 
equipamentos com interação e risco ambiental, de for-
ma a prevenir, proteger e recuperar o meio ambiente.
5.11 Estimular a criação de programas permanentes de 
comunicação e educação ambiental nas organizações.60

A auditoria ambiental no Estado do Rio de Janeiro é obrigató-
ria, entre outras, para as seguintes atividades:

60 Aprovada pela Resolução Conema no 21 de 7 de maio de 2010. Publicada no Doerj de 14 de maio de 
2010.
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4.1 Deverão, obrigatoriamente, realizar auditorias 
ambientais periódicas anuais as organizações de Clas-
ses 4, 5, 6, de acordo com a tabela de classificação dos 
empreendimentos/atividades do Decreto Estadual 
42.159/2009, das seguintes tipologias, entre outras:
I – refinarias, dutos e terminais de petróleo e seus de-
rivados;
II – instalações portuárias;
III – instalações aeroviárias (aeroportos, aeródromos, 
aeroclubes);
IV – instalações destinadas à estocagem de substâncias 
tóxicas e perigosas;
V – instalações de processamento e disposição final de 
resíduos tóxicos e perigosos;
VI – unidades de geração de energia elétrica a partir de 
fontes térmicas;
VII – instalações de tratamento e os sistemas de dispo-
sição final de esgotos domésticos;
VIII – indústrias petroquímicas e siderúrgicas;
IX – indústrias químicas e metalúrgicas;
X – instalações de processamento, recuperação e siste-
mas de destinação final de resíduos urbanos radioativas;
XI – atividades de extração mineral, exceto dos bens 
minerais de aplicação direta na construção civil;
XII – atividades de beneficiamento de bem mineral;
XIII – instalações de tratamento de efluentes líquidos 
de terceiros;
XIV – instalações hoteleiras de grande porte;
XV – indústrias farmacêuticas e de produtos veteriná-
rios;
XVI – indústrias têxteis com tingimento;
XVII – produção de álcool e açúcar;
XVIII – estaleiros;
XIX – demais atividades com potencial poluidor alto, a 
critério do órgão ambiental.61

61 Resolução Conema no 21 de 7 de maio de 2010.
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Em se tratando de auditorias em indústrias, a Lei Estadual esta-
belece requisitos mínimos de avaliações a serem seguidos na realiza-
ção dos trabalhos de auditoria. Os aspectos apontados encontram-se 
no artigo 7o da Lei no 1.898 de 26 de novembro de 1991:

Artigo 7o. As diretrizes para a realização de auditorias 
ambientais em indústrias poderão incluir, entre outras, 
avaliações relacionadas aos seguintes aspectos:
I – impactos sobre o meio ambiente provocados pelas 
atividades de rotina;
II – avaliação de riscos de acidentes e dos planos de 
contingência para evacuação e proteção dos trabalha-
dores e da população situada na área de influência, 
quando necessária;
III – atendimento aos regulamentos e normas técnicas 
em vigor no que ser refere aos aspectos mencionados 
nos incisos I e II deste artigo;
IV – alternativas tecnológicas, inclusive de processo 
industrial e sistemas de monitoragem contínua dis-
poníveis no Brasil e em outros países, para a redução 
dos níveis de emissão de poluentes;
V – saúde dos trabalhadores e da população vizinha.

Quanto à realização das auditorias, o artigo 4o da Lei 1.898/91 
estabelece:

Sempre que julgarem conveniente para assegurar a ido-
neidade de auditoria, os órgãos governamentais pode-
rão determinar que sejam conduzidas por equipes téc-
nicas independentes.
§ 1o – Nos casos a que se refere o caput deste artigo, as 
auditorias deverão ser realizadas preferencialmente por 
instituições sem fins lucrativos, desde que asseguradas a 
capacitação técnica, as condições de cumprimento dos 
prazos e valores globais compatíveis com aqueles pro-
postos por outras equipes técnicas ou pessoas jurídicas.
§ 2o – A omissão ou sonegação de informações relevan-
tes descredenciarão os responsáveis para a realização de 
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novas auditorias durante o prazo mínimo de 2 (dois) 
anos, sendo o fato comunicado à Procuradoria Geral 
de Justiça.

Tendo sido regulamentado pelo Decreto no 21.470A de 5 de ju-
nho de 1995, por meio de seu artigo 4o:

Ressalvado o disposto no artigo 4o, da Lei 1.898, de 26 
de novembro de 1991, a auditoria ambiental poderá 
ser realizada por equipe da própria empresa, por firma 
contratada, de caráter privado ou não, com ou sem fins 
lucrativos, bem como por auditores autônomos. Pará-
grafo único – A equipe a que se refere o “caput” não 
pode ser composta de técnicos responsáveis pela ope-
ração da empresa.

As auditorias ambientais para as atividades mencionadas ante-
riormente são obrigatórias, sendo que todos os documentos relacio-
nados às auditorias são públicos, com a regulamentação através do 
Decreto 21.470A/95:

Artigo 6o. Para atender ao disposto no artigo 8o, da 
Lei 1.898, de 26 de novembro de 1991, a entrega do 
relatório de Auditoria Ambiental à Feema deverá ser 
precedida de publicação de aviso em jornal diário e 
de grande circulação no Município, onde a empresa 
desenvolve as suas atividades e no Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro, sob o título de Auditoria 
Ambiental, com informações sobre o local, o período 
e o horário em que o relatório estará à disposição, para 
consulta e manifestação públicas.

As diretrizes para a realização de auditorias ambientais no Es-
tado do Rio de Janeiro podem ser encontradas na Resolução Conema 
21/10. Nela aparecem as definições pertinentes ao assunto, ou seja, de 
Auditoria Ambiental (seguindo o artigo 1o da Lei 1.898/91), de Rela-
tório de Auditoria Ambiental, como “documento destinado ao órgão 
ambiental, elaborado pela equipe de auditoria, que consolida os resul-
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tados da Auditoria Ambiental de Controle ou de Acompanhamento” 
e Plano de Ação como 

parte integrante do Relatório de Auditoria Ambiental 
que contempla as ações corretivas e preventivas asso-
ciadas às não conformidades, com respectivo crono-
grama de execução e identificação dos responsáveis, 
assim como as oportunidades de melhoria verificadas 
na auditoria. O Plano de Ação é de responsabilidade da 
organização auditada e sua adequação técnica deve ser 
atestada pela equipe de auditoria, dentre outras.62

As disposições gerais para a realização das auditorias ambien-
tais no Estado do Rio de Janeiro são:

6.1 As auditorias ambientais e a entrega dos respectivos 
relatórios ao órgão ambiental ocorrerão com intervalo 
máximo de um ano, obedecendo à seguinte frequência:
6.1.1 Auditoria Ambiental de Controle – realizada em 
intervalos não superiores a quatro anos, para as ativida-
des do item 4.1, e nas situações estabelecidas no item 4.2.
6.1.2 Auditoria Ambiental de Acompanhamento – rea-
lizada anualmente, nos intervalos das Auditorias Am-
bientais de Controle.
6.2 As Auditorias Ambientais de Controle e de Acompa-
nhamento deverão ser realizadas por equipe indepen-
dente e multidisciplinar ou auditor(es) autônomo(s), 
tecnicamente habilitado(s) no objeto da auditagem.
6.3 A realização das auditorias ambientais se dará às ex-
pensas da organização.
6.4 O órgão ambiental poderá determinar, extraordi-
nariamente, a realização de Auditoria Ambiental de 
Controle, por equipe de auditoria independente, quan-
do houver a constatação de infração ambiental ou de 
situação excepcional não solucionável com os procedi-
mentos de fiscalização de rotina. Neste caso, deverão ser 

62 Numeral 3 da Resolução Conema 21/10.
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apresentados relatórios trimestrais referentes à execução 
do Plano de Ação, até a próxima auditoria ambiental.
6.5 Sempre que julgar necessário, o órgão ambiental 
poderá indicar técnicos do seu quadro funcional para 
acompanhar as Auditorias Ambientais de Controle ou 
de Acompanhamento.
6.6 A aprovação dos Relatórios de Auditoria Ambiental 
pelo órgão ambiental estará sujeita à observância do es-
copo definido no item 8 e à itemização definida no item 
9 desta Diretriz. Em caso de não aprovação, a organiza-
ção deverá providenciar as adequações.
6.7 A realização de auditoria ambiental e a apresenta-
ção de seus resultados não exime as organizações de 
qualquer ação fiscalizadora ou do atendimento a outras 
exigências da legislação em vigor.63

E, finalmente, quanto aos aspectos mais práticos, o relatório de 
auditoria, que deverá ser assinado pelos auditores e responsáveis pela 
empresa ou atividade para cumprimento de toda legislação estadual, 
deve conter alguns requisitos mínimos, sendo eles:

9.1 RELATÓRIO DE AUDITORIA AMBIENTAL DE 
CONTROLE
O Relatório de Auditoria Ambiental de Controle deverá 
ser uma exposição clara, objetiva, precisa e concisa. Sua 
apresentação deverá observar o seguinte formato:
9.1.1 Introdução
a) identificação da organização sob auditoria, apresen-
tando os critérios para seleção das unidades auditadas e 
os objetivos da auditoria.
b) período coberto pela auditoria e a(s) data(s) em que 
a auditoria foi conduzida.
c) identificação do responsável técnico pela gestão am-
biental da organização.

63 Resolução Conema 21/10.



143

Celso Maran de Oliveira

d) identificação dos representantes do auditado que 
participaram da auditoria, informando a área onde tra-
balham e a função que nela desempenham.
e) identificação dos membros da equipe de auditoria, 
informando registro no órgão profissional competente, 
qualificação profissional e indicando o auditor líder.
9.1.2 Características das unidades auditadas
a) área total do terreno, área construída, áreas ambien-
talmente protegidas e áreas verdes, se aplicável.
b) descrição sucinta das atividades desenvolvidas nas 
unidades auditadas, anexando mapas, fluxogramas, 
fotos e outras fontes que sirvam de subsídios para sua 
adequada caracterização.
c) resumo dos processos com relevância ambiental e re-
lação dos aspectos ambientais.
9.1.3 Requisitos legais: listagem das Licenças, Alvarás, 
Autorizações, Outorgas, Registros, Termos de Ajusta-
mento de Conduta, Averbação de Reserva Legal e ou-
tros documentos relacionados às questões ambientais, 
indicando as datas de emissão e, se pertinente, a sua va-
lidade. Não será necessário anexar cópias dos mesmos.
9.1.4 Evidências e avaliação do desempenho ambiental
a) apresentação das evidências, estruturada de acordo 
com o item 8.1, incluindo as ações corretivas e pre-
ventivas relacionadas na auditoria ambiental anterior, 
as não conformidades em ordem de significância, as 
oportunidades de melhorias e as conformidades mais 
significativas.
b) avaliação da gestão e do desempenho ambiental da 
organização, baseada nos indicadores ambientais, con-
forme item 7.2.2 e Anexo desta Diretriz. Os indicadores 
deverão ser apresentados sob a forma de tabelas e grá-
ficos, inserindo comentários sobre tendências e eventos 
não usuais que facilitem a interpretação dos mesmos.
9.1.5 Conclusões
a) avaliação da capacidade da organização em assegu-
rar a contínua adequação aos critérios estabelecidos, 
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iniciativas de melhoria e sugestões sobre novas oportu-
nidades detectadas.
b) avaliação do cumprimento das medidas preventivas 
e corretivas estabelecidas no Plano de Ação da auditoria 
ambiental anterior.
9.1.6 Plano da auditoria ambiental
Deve fazer parte, como Anexo ao Relatório, o Plano de 
Auditoria previsto no item 8.2.
9.1.7 Plano de Ação
9.1.7.1 O Plano de Ação deverá ser apresentado em for-
ma de tabela, contendo, no mínimo:
a) as evidências de não conformidades e oportunidades 
de melhoria identificadas.
b) o requisito gerador das não conformidades.
c) identificação da(s) causa(s) das não conformidades.
d) ações corretivas e preventivas associadas às não con-
formidades e oportunidades de melhoria identificadas.
e) prazos de execução das ações previstas. Quando cou-
ber, apresentar o cronograma físico.
f) responsável pelo cumprimento das ações propostas.
9.1.7.2 O Plano de Ação deverá ser elaborado pela orga-
nização, assinado pelo seu representante legal e ratifica-
do pelo auditor líder.
9.2 RELATÓRIO DE AUDITORIA AMBIENTAL DE 
ACOMPANHAMENTO
O Relatório de Auditoria Ambiental de Acompanha-
mento deverá seguir o seguinte formato:
9.2.1 Introdução
A introdução deverá ser elaborada de acordo com o 
item 9.1.1 desta Diretriz.
9.2.2 Características das unidades auditadas
Descrição das adequações e modificações ocorridas 
desde a última auditoria, como, por exemplo, novos 
equipamentos instalados, mudanças de processos, au-
mento ou redução de produção e desativação de equi-
pamento de controle ambiental.
9.2.3 Evidências e avaliação do desempenho ambiental
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a) verificação do atendimento ao que dispõe a legisla-
ção federal, estadual e municipal aplicável aos aspectos 
ambientais.
b) verificação do cumprimento das medidas preventi-
vas e corretivas estabelecidas no Plano de Ação da au-
ditoria ambiental anterior.
c) avaliação da gestão e do desempenho ambiental da 
organização, baseada nos indicadores de desempenho, 
conforme item 9.1.4.b e o Anexo desta Diretriz.
d) identificação dos fatos relevantes ocorridos no período 
entre a auditoria ambiental atual e a anterior, em toda a ex-
tensão e limites de localização física e de atividades, bem 
como as novas não conformidades evidenciadas.
9.2.4 Conclusões
As conclusões deverão ser elaboradas de acordo com o 
item 9.1.5 desta Diretriz.
9.2.5 Plano de Ação
9.2.5.1 O Plano de Ação deverá conter uma atualização 
das evidências e oportunidades de melhoria da audi-
toria anterior. Outras não conformidades evidenciadas 
deverão ser incluídas nesta atualização, com as respec-
tivas ações de controle.
9.2.5.2 O Plano de Ação deve ser elaborado pela organi-
zação, assinado pelo seu representante legal e ratificado 
pelo auditor líder.64

Foi estabelecido pela Lei 3.341/99 que o não cumprimento da 
legislação estadual aplicável às auditorias ambientais sujeitará os infra-
tores a sanções administrativas de notificação, bem como multa que 
poderá chegar a 100.000 UFIRs. Quando ocorrer omissão, sonegação 
ou falsificação das informações prestadas no Relatório de Auditoria, 
o órgão ambiental se recusará a receber Relatórios de Auditoria reali-
zados pelos auditores no período mínimo de dois anos, sendo o fato 
comunicado à Procuradoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Ja-
neiro, com aplicação de penalidade à organização de acordo com a Lei 
3.467, artigo 81; será concedido um novo prazo para a apresentação 

64 Descritos no numeral 9 da Resolução Conema 21/10.
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do relatório; e haverá divulgação, na página da internet, para consulta 
pública, do nome e do período de suspensão dos auditores ambientais, 
dos auditores líderes e das empresas de auditoria que incorrerem no 
disposto.

16. RIO GRANDE DO SUL

Com a Lei no 10.330 de 27 de dezembro de 1994, que dispõe so-
bre a organização do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, entre 
outras, surge pela primeira vez no Estado do Rio Grande do Sul a nor-
matização sobre auditoria ambiental. Logo em seu artigo 9o estabelece 
que compete aos órgãos executivos do meio ambiente, bem como às 
atividades a eles vinculadas, dentre outras atribuições: “V – realizar o 
monitoramento e auditorias ambientais nos sistemas de controle de po-
luição e nas atividades potencialmente degradadoras”, sendo que seus 
resultados devem ser informados à população. E, nesse mesmo artigo:

XXVII – exigir um relatório técnico de auditoria am-
biental, ou estudo de impacto ambiental, a critério dos 
órgãos ambientais, para analisar a conveniência da 
continuidade de obras ou atividades para cujo licencia-
mento não havia sido exigido estudo prévio de impacto 
ambiental, mas que passaram a causar alteração ou de-
gradação do meio ambiente.

Com o surgimento do Código Estadual do Meio Ambiente, pela 
Lei no 11.520 de 3 de agosto de 2000, as auditorias foram consideradas 
instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente (artigo 15, inci-
so XVII) e receberam como conceituação:

II – auditorias ambientais: são instrumentos de geren-
ciamento que compreendem uma avaliação objetiva, 
sistemática, documentada e periódica da performance 
de atividades e processos destinados à proteção am-
biental, visando otimizar as práticas de controle e veri-
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ficar a adequação da política ambiental executada pela 
atividade auditada.65

O Código Estadual do Meio Ambiente, ao tratar dos Estudos de 
Impacto Ambiental, elenca, dentre as diretrizes gerais que deverão ser 
atendidas, o estabelecimento dos programas de monitoramento e au-
ditorias necessários às fases de implantação, operação e desativação do 
empreendimento. Esse Código conta com disposições específicas para 
o caso de auditorias ambientais dos empreendimentos ou atividades 
utilizadoras de recursos ambientais licenciados através do EIA/RIMA:

Artigo 98. As auditorias ambientais dos empreendi-
mentos ou atividades utilizadoras de recursos ambien-
tais licenciados através do EIA/RIMA, além de atender 
à legislação, em especial os princípios e objetivos desta 
lei e seu regulamento e os expressos na Lei de Política 
Nacional de Meio Ambiente, deverá conter as seguintes 
atividades técnicas:
I – confrontar os impactos ambientais gerados na im-
plantação e operação da atividade com os previstos no 
EIA/RIMA, considerando o diagnóstico ambiental da 
área de influência do projeto e seus efeitos no meio fí-
sico, biológico, nos ecossistemas naturais e meio socio-
econômico;
II – reavaliar os limites da área geográfica realmente 
afetada pela atividade e comparar com os previstos no 
EIA/RIMA;
III – relacionar o desenvolvimento econômico da área 
de influência do projeto, considerando os planos e pro-
gramas governamentais realmente implementados, os 
benefícios e ônus gerados pela atividade e os impactos 
ambientais negativos e positivos;
IV – identificar os impactos ambientais não previstos 
no EIA/RIMA, ou a sua tendência de ocorrência, espe-
cificando os agentes causadores e suas interações;

65 Artigo 14, inciso XIII.
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V – apresentar estudo comparativo do monitoramento 
realizado no período, com os impactos ambientais pre-
vistos no EIA/RIMA, considerando a eficiência das me-
didas mitigadoras implantadas e as realmente obtidas;
VI – apresentar cronograma de ações corretivas e pre-
ventivas de controle ambiental e, se couber, projetos de 
otimização dos equipamentos de controle e sistemas 
de tratamento, com o seu respectivo dimensionamen-
to, eficiência e forma de monitoramento com os parâ-
metros a serem considerados.
§ 1o – Ao determinar a execução da auditoria ambien-
tal, o órgão ambiental competente poderá fixar dire-
trizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e 
características ambientais da área, forem julgadas ne-
cessárias.
§ 2o – A primeira auditoria ambiental dos empreendi-
mentos ou atividades referidos no “caput” deste artigo 
deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) anos 
após a emissão da primeira LO, sem prejuízo às demais 
exigências do órgão ambiental competente.66

As auditorias ambientais são obrigatórias no Estado do Rio 
Grande do Sul para atividades de elevado potencial poluidor, ou pro-
cesso de grande complexidade, ou ainda de acordo com o histórico de 
seus problemas ambientais. As auditorias devem ser periódicas, às ex-
pensas e responsabilidade de quem lhes der causa, devendo fornecer 
ao órgão ambiental competente pelo menos cinco cópias. Em outras 
situações também poderão ser exigidas auditorias ambientais, a crité-
rio do órgão ambiental competente.

Quanto à renovação das Licenças de Operação, o órgão am-
biental tomará por base os relatórios das auditorias ambientais, que 
são públicos.67 Durante o período de análise da auditoria ambiental, 
não haverá descontinuidade nas renovações da Licença de Operação 

66 Lei 11.520/2000.

67 Artigo 92 da Lei 11.520/2000: “Respeitado o sigilo industrial, assim solicitado e demonstrado pelo inte-
ressado, a auditoria ambiental será acessível ao público. Suas cópias permanecerão à disposição dos interes-
sados, na biblioteca do órgão ambiental competente, inclusive durante o período de análise técnica”.



149

Celso Maran de Oliveira

do empreendimento ou atividade, salvo na constatação de dano am-
biental.

As auditorias ambientais, dependendo da natureza, porte, com-
plexidade das atividades auditadas e importância e urgências dos 
problemas ambientais detectados, deverão respeitar o intervalo má-
ximo de três anos entre elas. Esse trabalho deverá ser realizado por 
equipe multidisciplinar habilitada, devidamente cadastrada no órgão 
ambiental estadual competente e que conte com total imparcialidade 
quanto ao proponente do empreendimento ou atividade. O artigo 97 
do Código Estadual do Meio Ambiente determina que as auditorias 
ambientais deverão contemplar:

I – levantamento e coleta de dados disponíveis sobre a 
atividade auditada;
II – inspeção geral, incluindo entrevistas com diretores, 
assistentes técnicos e operadores da atividade auditada;
III – verificação entre outros, das matérias-primas, adi-
tivos e sua composição, geradores de energia, proces-
so industrial, sistemas e equipamentos de controle de 
poluição (concepção, dimensionamento, manutenção, 
operação e monitoramento), planos e sistemas de con-
trole de situações de emergência e risco, os subprodu-
tos, resíduos e despejos gerados da atividade auditada;
IV – elaboração de relatório contendo a compilação dos 
resultados, análise dos mesmos, proposta de plano de 
ação visando à adequação da atividade às exigências le-
gais e à proteção ao meio ambiente.

Os auditores serão impedidos de continuarem exercendo suas 
funções no Rio Grande do Sul em caso de negligência, imperícia, im-
prudência, falsidade ou dolo na realização da auditoria.

17. RONDÔNIA

A lei que instituiu a política e criou o sistema de gerenciamento 
de resíduos sólidos no Estado de Rondônia (Lei no 1.145 de 12 de 
dezembro de 2002), disciplina, em seu artigo 5o, que os 
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técnicos responsáveis pela execução de planos, estu-
dos, auditorias, relatórios de controle ambiental, apre-
sentado e aprovado pela Sedam, impõe-se as seguintes 
exigências: I – apresentação de Relatório de Monitora-
mento e Gestão, de acordo com a periodicidade esta-
belecida pela Sedam, quando da concessão da licença; 
II – apresentação de Relatório de Conclusão Técnica 
após a conclusão dos estudos ambientais, discriminan-
do os resultados e particularidades da intervenção efe-
tuada; e III – apresentação de Relatório de Conclusão 
Técnica, quando da transferência ou encerramento de 
responsabilidade técnica durante a execução do plano, 
discriminando os resultados e particularidades da in-
tervenção aprovada, autorizada e/ou licenciada e par-
cialmente realizada.

18. SANTA CATARINA

No Estado de Santa Catarina, as auditorias ambientais foram 
inicialmente reguladas pela Lei no 10.720 de 13 de janeiro de 1998, 
que foi revogada pela Lei no 14.675 de 13 de abril de 2009, que, por 
sua vez, institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece 
outras providências. Estabelece a auditoria ambiental como um dos 
instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente, trazendo três 
conceitos para auditorias ambientais, quais sejam:

Artigo 28. Para os fins previstos nesta Lei entende-se 
por: (…)
X – auditoria ambiental: realização de avaliações e estu-
dos destinados a verificar:
a) o cumprimento das normas legais ambientais;
b) a existência de níveis efetivos ou potenciais de degra-
dação ambiental por atividades de pessoas físicas ou ju-
rídicas;
c) as condições de operação e de manutenção dos equi-
pamentos e sistemas de controle de poluição;
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d) a adoção de medidas necessárias destinadas a asse-
gurar a proteção do meio ambiente e da saúde humana, 
a minimizar os impactos negativos e a recuperar o meio 
ambiente;
e) a existência de capacitação dos responsáveis pela 
operação e manutenção dos sistemas, das instalações e 
dos equipamentos de proteção do meio ambiente; e
f) o controle dos fatores de risco advindos das ativida-
des potencialmente e efetivamente poluidoras.
XI – auditoria ambiental voluntária: realização de ava-
liações e estudos destinados a verificar:
a) o cumprimento das normas legais ambientais em vi-
gor;
b) os níveis efetivos ou potenciais de degradação am-
biental por atividades de pessoas físicas ou jurídicas; e
c) as condições de operação e de manutenção dos equi-
pamentos e sistemas de controle de poluição.
XII – autoridade ambiental fiscalizadora: funcionário 
investido em cargo público, com poderes para aplicar 
sanções ambientais, após transcorrido o prazo de defesa 
prévia.

Essa Lei prevê a responsabilização dos auditores:

Artigo 52. Quem, de qualquer forma, concorrer para 
a prática das infrações administrativas previstas nesta 
Lei, incide nas penas a estas cominadas, na medida da 
sua culpabilidade, bem como o diretor, o administra-
dor, o membro de conselho e de órgão técnico, o au-
ditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa 
jurídica, que, sabendo da conduta ilícita de outrem, 
deixar de impedir a sua prática, quando devia agir para 
evitá-la.
§ 1o. Serão responsabilizadas administrativamente, nos 
termos do caput, tanto as pessoas físicas como as pes-
soas jurídicas.
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O tratamento da matéria é especificamente feito a partir do ar-
tigo 97 do Código Estadual do Meio Ambiente:

Artigo 97. O órgão ambiental licenciador pode exigir, 
mediante recomendação constante em parecer técnico, 
a qualquer tempo, auditoria ambiental de atividades ou 
empreendimentos licenciáveis mediante Estudo Prévio 
de Impacto Ambiental – EIA, sem prejuízo de outras 
exigências legais.
Artigo 98. A finalidade das auditorias ambientais deve 
se restringir à avaliação da implementação dos pro-
gramas ambientais, de controle, compensação e mo-
nitoramento ambiental, bem como das condicionantes 
técnicas das licenças, não substituindo a fiscalização 
ambiental pelo órgão licenciador.
Artigo 99. As atividades que possuem sistema de gestão 
ambiental certificada por entidades credenciadas pelo 
Sistema Brasileiro de Certificação Ambiental poderão 
utilizar esta certificação para o atendimento à exigência 
disposta no artigo 97 desta Lei, desde que o escopo da 
auditoria e seu relatório incluam a avaliação dos Pro-
gramas Ambientais e dos condicionantes das licenças 
emitidas.
Artigo 100. No caso de os auditores ambientais cons-
tatarem uma situação de risco ambiental iminente, de 
dano ou de irregularidade normativa, eles devem noti-
ficar imediatamente o responsável da atividade ou em-
preendimento, registrar este fato em seu relatório e dar 
conhecimento ao órgão fiscalizador.

Embora ainda dependa de maior regulação a cargo da Fatma, 
que deverá elaborar e publicar o regramento sobre auditoria ambien-
tal referente ao escopo e ao relatório final para cada grupo de ativida-
des licenciáveis (artigo 291).
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19. SÃO PAULO

As auditorias ambientais no Estado de São Paulo encontram 
normatização inicial em sua Política Estadual do Meio Ambiente (Lei 
no 9.509 de 20 de março de 1997), em que em seu artigo 2o, incisos VII 
e VIII, elenca a auditoria ambiental dentre os princípios da Política 
Paulista do Meio Ambiente:

Artigo 2o. A Política Estadual do Meio Ambiente tem 
por objetivo garantir a todos, da presente e das futuras 
gerações, o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, visando assegurar, no Estado, 
condições ao desenvolvimento sustentável, com justiça 
social, aos interesses da seguridade social e à proteção 
da dignidade da vida humana, atendidos especialmente 
os seguintes princípios: (…)
VII – realização periódica de auditorias ambientais nos 
sistemas de controle de poluição e nas atividades poten-
cialmente poluidoras;
VIII – informação da população sobre os níveis de po-
luição, a qualidade do meio ambiente, as situações de 
risco de acidentes, a presença de substâncias nocivas 
e potencialmente nocivas à saúde e ao meio ambien-
te, nos alimentos, na água, no solo, no ar, bem como 
o resultado das auditorias a que se refere o inciso VII 
deste artigo.

Importante salientar que a previsão das auditorias ambientais 
obrigatórias para as atividades potencialmente poluidoras é que, quan-
do realizadas, seus resultados deverão estar disponíveis à população.

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto no 47.400 de 4 de 
dezembro de 2002, sendo que em relação às auditorias ambientais, 
em seu artigo 2o, § 5o, prevê: 

Os empreendimentos ou atividades que, por ocasião da 
renovação de suas Licenças de Operação, comprova-
rem a eficiência dos seus sistemas de gestão e auditoria 
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 ambientais, poderão ter o prazo de validade da nova 
licença ampliado, em até um terço do prazo anterior-
mente concedido, a critério do órgão competente do 
Seaqua.

Em 2006 surgiu no Estado de São Paulo a Política Estadual de 
Resíduos Sólidos (Lei no 12.300 de 16 de março de 2006), prevendo 
o incentivo às auditorias como um de seus instrumentos (artigo 4o, 
inciso XXI). Essa Lei, quando trata das responsabilidades, prevê que:

Artigo 50. Os geradores e gerenciadores de unidades 
receptoras de resíduos sólidos deverão requerer, junto 
aos órgãos competentes, registro de encerramento de 
atividades.
Parágrafo único – A formalização do pedido de registro 
a que se refere o “caput” deste artigo deverá, para as ati-
vidades previstas em regulamento, ser acompanhada de 
relatório conclusivo de auditoria ambiental atestando a 
qualidade do solo, do ar e das águas na área de impacto 
do empreendimento.

A Lei Complementar no 996, de 23 de maio de 2006, criou a 
carreira de especialista ambiental no quadro da Secretaria do Meio 
Ambiente, que em seu artigo 2o determina que esses profissionais têm, 
dentre suas atribuições, a: “I – regulação, controle, fiscalização, licen-
ciamento e execução de auditoria ambiental” (grifos nossos).

20. SERGIPE

No Estado de Sergipe, o tema auditoria ambiental aparece nor-
matizado na Política Estadual do Meio Ambiente, Lei no 5.858 de 22 
de março de 2006, que em seu artigo 3o estabelece que é incumbência 
dos órgãos estaduais competentes o dever de promover a integração 
da proteção do meio ambiente com o desenvolvimento socioeco-
nômico, e uma das formas apontadas é instituindo e utilizando ins-
trumentos ambientais, dentre eles as auditorias ambientais, visando 
aperfeiçoar a legislação sobre política de proteção ao meio ambiente. 
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Esse importante instrumento está descrito no artigo 22, inciso VIII da 
Política Estadual do Meio Ambiente.

O artigo 32 disciplina as auditorias ambientais diretamente li-
gadas aos EIA/RIMA como sendo uma de suas diretrizes, quando em 
seu inciso V: “estabelecer os programas de monitoramento e audito-
rias necessárias para as fases de implantação, operação e, se for o caso, 
desativação do empreendimento”.

As auditorias ambientais no Estado de Sergipe são entendidas 
como 

instrumentos sucessivos de gerenciamento, que com-
preendem uma avaliação objetiva, sistemática, docu-
mentada e periódica do desempenho das atividades e 
processos destinados à proteção ambiental, visando oti-
mizar as práticas de controle e verificar a adequação da 
política ambiental executada pela atividade auditada.68

Tais auditorias podem ser tanto públicas quanto privadas. Sen-
do públicas, são as consideradas obrigatórias e sempre exigidas por 
lei; enquanto as privadas são aquelas elaboradas voluntariamente pe-
las empresas.

68 Artigo 73 da Lei 5.858/06.


