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ConClusÃo

Tendo em vista todo o texto, procurou-se trabalhar os di-
versos tipos de auditorias, sendo comum o procedimento 
para quase todas elas, de maior ou menor abrangência. 
Extraiu-se os principais conceitos, necessários à boa con-

dução dos trabalhos de auditoria ambiental, como o desenvolvimento 
sustentável, as diversas interfaces do meio ambiente, as possíveis im-
plicações legais nas auditorias ambientais, entre muitas outras ques-
tões correlatas.

Foi trabalhada a figura do auditor ambiental, seja interno ou 
externo, no desempenho de suas atividades, e a discussão da forma-
ção mínima para os profissionais dessa área, nomeadamente com a 
inclusão de profissionais específicos no quadro de auditores, como o 
caso de profissionais com formação jurídica, para conformidade le-
gal, obrigatória para todas as auditorias, bem como os profissionais 
com formação econômica, nomeadamente para trabalhos de audito-
ria que envolvem valores específicos, como é o caso de due diligence. 
Profissionais com formações específicas, dependendo do tipo de au-
ditoria, tornam-se essenciais na composição da equipe, além do fato 
de esses profissionais terem o compromisso de buscar atualização 
permanentemente, diante da dinâmica dos temas e questões ambien-
tais envolvidos.

O trabalho do auditor ambiental, em virtude das novas exigên-
cias do mercado, está deixando de ser de mera fiscalização, passando 
para uma função proativa, em que avalia objetivamente e presta con-
sultoria, com o escopo de auxiliar a corporação na consecução de seus 
objetivos institucionais (buscando o respeito das políticas da organi-
zação, preservando seus ativos com a redução dos riscos, bem como 
controlando suas operações).
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Além de apresentar os principais conceitos diretamente envol-
vidos com as auditorias ambientais, ainda verificou-se a existência de 
leis de alguns Estados brasileiros, que contam com normas específicas 
sobre auditorias ambientais. Nesse ponto apresentaram identidades, 
principalmente no que concerne às atividades potencialmente polui-
doras, que necessitam ser auditadas por exigência de alguns Estados 
brasileiros que já normatizaram essa matéria em busca da minimi-
zação da poluição gerada por algumas atividades. O último capítulo 
teve o escopo de auxiliar todos os profissionais envolvidos nas audito-
rias, bem como os gestores das atividades e/ou empreendimentos, em 
âmbito estadual, para que sigam todos os procedimentos no sentido 
de terem seus empreendimentos reconhecidos por todos os órgãos 
ambientais envolvidos na auditoria. Nesse domínio, as auditorias am-
bientais estão passando de atos meramente voluntários por parte de 
corporações que buscavam um diferencial no mercado, nacional ou 
internacional, para meios compulsórios, por exigência tanto de nor-
mas federais quanto estaduais.

Foi feito um processo comparativo da legislação federal bra-
sileira com as normas da ISO e também da União Europeia, como 
forma de conhecer as diversas modalidades de auditorias existentes 
e, principalmente, propiciar aos leitores um horizonte mais amplo 
de trabalho, uma vez que os profissionais envolvidos em auditorias 
ambientais não encontram barreiras geográficas para o desempenho 
de suas funções. Foram identificados, com essa comparação, diversos 
pontos correspondentes, o que denota simetria da legislação brasilei-
ra, nesse domínio, com algumas das regras internacionais de audito-
ria, embora as comunitárias sejam precipuamente para os Estados-
-Membros da União Europeia, mas não se pode olvidar que, diante da 
necessidade de buscar mercados, a gestão ambiental das empresas se 
tornou requisito essencial de competitividade.

Enfim, este trabalho não teve a pretensão de esgotar o assunto, 
pois ainda há muito o que pesquisar e estudar a respeito das auditorias 
ambientais e seu contributo para as partes envolvidas, principalmente 
para o meio ambiente.


