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RESUMO 

 

Em face dos desastres ambientais e dos desequilíbrios causados pelas indústrias na 

natureza, a sociedade passou a cobrar posturas das empresas ao mesmo tempo em que as 

mesmas passaram a desempenhar um papel mais ativo na preservação do meio ambiente. 

Diante disso, conciliar o crescimento econômico com a preservação ambiental já não era mais 

visto como uma equação inviável pela iniciativa privada. A auditoria ambiental compulsória 

foi uma forma de o Poder Público avaliar o Sistema de Gestão Ambiental de uma empresa e 

permitir que esta atue de forma a minimizar os possíveis impactos ambientais causados por 

suas atividades. Além disso, tal ferramenta de avaliação é um dos requisitos para que as 

empresas obtenham o licenciamento ambiental. No Estado do Rio de Janeiro, as 

responsabilidades e procedimentos técnicos para realização de auditorias ambientais são 

descritos pela Diretriz 056 - Rev3. Assim, foi estudado o uso das auditorias compulsórias 

como ferramenta de avaliação do desempenho ambiental de uma indústria química. Foram 

analisados relatórios dos anos de 2011 a 2014 de uma indústria química multinacional 

fabricante de equipamentos criogênicos, à luz da metodologia da diretriz supracitada. Pode-se 

concluir que a auditoria auxiliou a empresa na melhoria do seu desempenho ambiental, uma 

vez que houve redução no número de não conformidades, diminuição no gasto de energia e de 

água e otimização dos processos por meio das oportunidades de melhoria detectadas. 

Palavras-chave: Sistema de Gestão Ambiental; Auditoria Ambiental; Auditoria 

Compulsória; Desempenho Ambiental; Diretriz 056 - Rev3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

Because of Environmental Disasters and the instability caused by industries in the 

Nature, society started requiring attitudes of the companies about environment.At the same 

time industries started developing more actions so as to preserve the Planet. Therefore, 

reconcile economic growth to environmental protection was used to be viewed as an 

impossible equation for private economies. A compulsory environmental audit is a way to 

assess the environmental management system of a company and allow it to minimize possible 

environmental damages caused by its activities. In addition, this assessment tool is a 

requirement to the companies obtain their environmental licenses. In the state of Rio de 

Janeiro, the responsibilities and technical procedures for conducting environmental audits are 

described by Guideline 056.Rev3. So, the use of compulsory audits was studied for an 

efficient Environmental Performance Assessment Tool in a chemical industry. Reports of a 

Cryogenic Equipment Factory (FEC), from 2011 to 2014, were analyzed and compared to the 

above guideline. So that, we could conclude that the audit helped the company to improve its 

environmental performance because a reduction of the number of non-conformities was 

observed, besides the decrease of energy water consumption and the process optimization 

through the detected improvement opportunities. 

Keywords: Environmental Management System; Environmental Audit; Compulsory Audit; 

Environmental Performance; Guideline 056.Rev3. 
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1. Introdução 

Os constantes desastres ambientais ocorridos durante as décadas de 1980 e 1990 e a 

pressão da mídia fizeram a sociedade acordar e cobrar posturas responsáveis das empresas 

para com o meio ambiente. Em um primeiro momento, foram reativas a tais mudanças. Porém, 

perceberam que uma postura ambiental mais responsável poderia trazer “ganhos efetivos para 

o negócio, tanto para melhor utilização de seus recursos como para o aumento das vendas” 

apesar do maior gasto associado (LOPES, 2008). 

Instrumentos de auto-regulação como as certificações ISO (International Organization 

for Standardization) foram criados com o objetivo de padronizar a qualidade do Sistema de 

Gestão Ambiental (SGA) além de evidenciar oportunidades de melhoria para o mesmo. As 

certificações ISO 14001 e OHSAS 18001 (Occupational Health ans Safety Assessments 

Series) trouxeram uma visão sistêmica do processo, não se preocupando somente com a 

qualidade do produto mas dos recursos utilizados, da saúde e segurança das partes interessadas 

e do meio ambiente que os rodeiam (LOPES, 2008). 

Outro avanço provocado pelas certificações foi a disseminação da ferramenta de 

análise do ciclo de vida do produto (ACV), que consiste em uma ferramenta para avaliar as 

consequências ambientais e à saúde humana associadas a um produto, serviço, processo ou 

material ao longo de todo o seu ciclo de vida (do berço ao túmulo), desde a extração e 

processamento da matéria‐prima até o descarte final, passando pelas fases de transformação e 

beneficiamento, transporte, uso, reuso e reciclagem. (VIGON,1995;apud LOPES,2008). 

Na tabela 1 são apresentadas as quantidades de empresas certificadas pela norma ISO 

14001 em cada região do país.  

Tabela 1: Empresas certificadas pela norma ISO 14001 por região 

Região do país Número de empresas certificadas 

Centro-oeste 5 

Nordeste 14 

Norte 1 

Sudeste 54 

Sul 45 

Fonte: adaptado de Revista Inovação 
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Conforme dados  analisados acima,  há um total de 119 empresas certificadas pela ISO 

14001 no ano de 2015 sendo que aproximadamente 87% dessas empresas localizava-se na 

região centro-sul, demonstrando total hegemonia no poder econômico do país localizado nessa 

região. 

Neste capítulo 1 foi apresentada a introdução ao tema desenvolvido no trabalho que 

consiste na análise do sistema de gestão ambiental de uma empresa  no intervalo de 2011 até 

2014  baseado no exame dos relatórios da Auditoria segundo a Diretriz 056 - Rev3.  

No capítulo 2 são apresentados os objetivos do estudo.  

No capítulo 3 é apresentada a revisão da literatura, no qual são resumidos os principais 

tópicos que foram abordados neste trabalho, tais como as definições de sistema de gestão 

ambiental, a norma ISO 14001, auditoria e seus principais tipos, ciclo Plan, Do, Check, Act 

(PDCA), Diretriz 056 - Rev3, o Conselho Estadual de Controle Ambiental (CECA), o 

Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONEMA) e a empresa a ser analisada. 

No capítulo 4 é apresentado a metodologia de análise empregada pelos membros do 

grupo na análise dos relatórios. 

No capítulo 5 é feita a  análise do desempenho ambiental da empresa. 

No capítulo 6 é apresentada a discussão dos resultados gerados por meio dessa análise 

feita. 

No capítulo 7 é apresentada a conclusão do trabalho, com base no estudo realizado. 

No capítulo 8 são sugeridos tópicos a serem abordados em estudos futuros sobre o 

tema.  
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2. Objetivo 

Avaliar o desempenho ambiental de uma indústria química com base na análise dos 

relatórios de auditoria ambiental compulsória de acordo com a Diretriz-056 Rev. 3.  

 

2.1 Limitações 

 

Podem ser citados dois pontos com limitação deste estudo: a não visitação às unidades 

da empresa auditada e a ausência de contato com a empresa auditora para aprofundamento das 

informações encontradas nos relatórios. Logo, todas as informações foram obtidas única e 

exclusivamente nos relatórios analisados. 
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3. Revisão da Literatura 

 

Com o objetivo de facilitar o estudo e de desenvolver o tema pretendido neste trabalho 

de conclusão de curso (TCC), serão apresentados as definições e aspectos de determinados 

assuntos relacionados. Dentre os tópicos pode-se citar: gestão ambiental, a norma ISO 14001, 

auditoria ambiental e compulsória, o ciclo plan, do, check and act (PDCA), a Diretriz 056 - 

Rev3, a Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA) e o Conselho Estadual do Meio 

Ambiente (CONEMA). 

 

3.1 Gestão ambiental 

 

Em 1972, na Conferência de Estocolmo, com o crescimento industrial acelerado em 

diversos países na Europa, foi discutida a necessidade de as nações criarem políticas de 

controle ambiental como, por exemplo, da água e do ar, além da necessiadade da 

racionalização do consumo de recursos não renováveis (PEDROSA, 2014).  

Diante dessa novidade, Selden (1973) definiu gestão ambiental como: 

“a condução, a direção e o controle pelo governo do uso dos recursos naturais, por meio de 

determinados instrumentos, o que inclui medidas econômicas, regulamentos e normalização, 

investimentos públicos e financiamento, requisitos interinstitucionais e judiciais".  

Vale frisar que, inicialmente, a preocupação da gestão ambiental era exclusiva do 

Estado e que as empresas reagiam às normas criadas. Todavia, tal conceito de gestão ambiental 

foi se ampliando. 

Os constantes desastres ambientais causados pelas empresas em todo o mundo fizeram 

com que os governos dos países criassem políticas oficiais de meio ambiente. No caso 

específico do Brasil, em janeiro de 1986, foi publicada a Resolução CONAMA que obriga a 

realização de um estudo de impacto ambiental (EIA) em todos os processos produtivos feitos 

no país. A preocupação com o meio ambiente se tornou tão popular e disseminada a todos que 

as empresas não a viam mais como despesa, mas como uma estratégia para sair na frente da 

concorrência (PEDROSA, 2014).  

Com esse novo contexto presente, Hurtubia (1980), definiu gestão ambiental como: 
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“a tarefa de administrar o uso produtivo de um recurso renovável sem reduzir a sua 

produtividade e qualidade, em conjunto com ações que minimizem ou até extinguem a 

degradação do meio ambiente”.  

A Conferências das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (Rio 92) foi um marco para a globalização do pensamento focado no meio 

ambiente, uma vez que foi efetivamente comprovado que se todos não se comprometessem 

com a causa ambiental, um colapso mundial poderia ocorrer. Diante disso, as indústrias 

passaram a se responsabilizar pelos efeitos ambientais de seus produtos e subprodutos e a 

investir em formas de que os mesmos não prejudicassem o meio ambiente. Um aspecto 

interessante notado por Pedrosa (2014) foi que “a questão ambiental para as empresas passou a 

impactar a credibilidade da empresa junto a sociedade”. Em 1998, a Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMED) definiu a gestão ambiental como (PEDROSA, 

2014): 

“um processo de transformação no qual a exploração de recursos, a direção dos investimentos, 

a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais se harmonizam e 

reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades de gerações futuras”.  

Entrou em vigor a série de normas ISO14000 que foi o marco para o desenvolvimento 

econômico e ambiental simultâneos (PEDROSA, 2014). 

Segundo a norma ISO 14001, sistema de gestão ambiental é: 

“a parte do sistema de gestão global que inclui estrutura organizacional, atividades de 

planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para 

desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental”.  

O que ocorre em todas as empresas que são certificadas pela norma ISO 14001 é que 

obtiveram um ganho econômico quase que imediatamente após a certificação. Embora se 

tenha inicialmente um alto investimento com treinamentos dos funcionários, possíveis 

mudanças nos processos da empresa e o gasto da própria certificação, a economia nos gastos 

fixos como na redução de desperdícios com o gerenciamento de resíduos, o uso racional dos 

recursos e o gerenciamento de energia geram uma receita inúmeras vezes superior ao 

investimento a curto/médio prazo (REIS, 2002). 

A implantação bem sucedida de um SGA pode trazer os seguintes benefícios (REIS, 

2002): 

 Melhorar o gerenciamento das questões ambientais e para mostrar o comprometimento 

com a proteção ambiental; 
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 Facilitar a obtenção de empréstimo internacional; 

 Reduzir  o valor do prêmio do seguro; 

 Possibilitar transações comerciais com alguns clientes, especialmente na Europa e com o 

Governo Americano; 

 Atenuar penas perante tribunais em caso de demanda judicial, com demonstração de 

evidência do comprometimento e esforços realizados; 

 Facilitar realização de acordos multilaterais entre países, onde apareça a necessidade de 

mostrar o comprometimento do governo com a proteção ambiental; 

 Aumentar a vantagem competitiva; 

 Melhorar a adequação à legislação ambiental pela organização; 

 Facilitar a prevenção da poluição e conservação dos recursos; 

 Conquistar novos clientes e mercados; 

 Reduzir os custos operacionais; 

 Permitir o envolvimento e a conscientização ambiental dos empregados; 

 Obter aumento da confiança dos clientes; 

 Facilitar o atendimento às exigências contratuais dos clientes; 

 Melhorar o desempenho ambiental; 

 Permitir o desenvolvimento de um comportamento pró-ativo para ir além das exigências 

da legislação; 

 Auxiliar a organização a obter melhor reconhecimento do público em geral; 

 Facilitar a criação de uma visão focada nas questões mundiais sobre o meio ambiente; 

 Permitir o desenvolvimento de padrões voluntários para a melhoria do desempenho 

ambiental, se antecipando às novas exigências legais, devido à publicação de novas 

legislações ambientais. 

 

3.2 A Norma ISO 14001 

 

A Norma NBR ISO 14001 é uma norma que foi editada primeiramente em 1996 e que 

apresenta um modelo de sistema de gestão ambiental aplicável a qualquer empresa, 

independentemente de seu tamanho, porte ou segmento de atividade, seja industrial, comercial 

ou de serviços. A mesma foi idealizada com o propósito de compatibilizar a proteção 

ambiental e prevenção à poluição com o crescimento sócio-econômico de uma organização. 

Tal norma propôe a qualquer empresa que queira ser certificada a implementar uma política 

ambiental que considere os requisitos legais associados aos aspectos e impactos ambientais 

significativos de suas atividades, bens e serviços, que possam por ela ser controlados 

(FEROLLA, 2008).  

A certificação de sistemas de gestão ambiental pela ISO 14001 tem apresentado 

exponencial crescimento em muitos países devido as empresas estarem cada vez mais 
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preocupadas com o meio ambiente, estando o Brasil dentro desse grupo. Em todo o mundo já 

foi ultrapassada a marca das quarenta mil certificações, sendo que o Japão se encontra na 

liderança do ranking com cerca de oito mil certificados, seguido por Alemanha e Inglaterra. O 

Brasil está em vigésimo lugar com um pouco mais de mil certificações. Tal fato mostra quais 

são os países que realmente se comprometem com as questões ambientais e se preocupam com 

o meio em que vivem (FEROLLA, 2008). 

Entre os anos de 1999 a 2011 o percentual de certificações da norma ISO 14001 no 

mundo obteve um crescimento de 1.911%. Já no Brasil de 2001 a 2012 o percentual de 

crescimento atingiu marca de 31.300%. (GOIS, 2015). 

Tendo como foco a melhoria contínua, a implantação do SGA segundo a norma ISO 

14001 segue a metodologia PDCA, que em português pode-se traduzir para Planejar, 

Implementar, Verificar e Analisar Criticamente (GOIS, 2015). 

3.3 O Ciclo PDCA  

 

O Ciclo PDCA, também conhecido como Ciclo de Shewhart ou Ciclo de Deming, é 

uma ferramenta de gestão muito utilizada pelas maiores empresas do mundo. Este sistema foi 

concebido por Walter A. Shewhart e tem como foco principal a melhoria contínua (PERIARD, 

2011). 

Tal ciclo tem como principal objetivo achar não só a causa do problema, mas a solução 

focando na origem e não nas suas consequências. Uma vez identificada a oportunidade de 

melhoria, se colocam em ação atitudes para promover a mudança necessária e, então, atingir os 

resultados desejados com mais qualidade e eficiência. Pode ser utilizado em qualquer tipo de 

empresa, como forma de alcançar um nível de gestão melhor a cada dia, atingindo ótimos 

resultados dentro do sistema de gestão do negócio (PERIARD, 2011). 

A norma ABNT NBR ISO 14001 está estruturada de acordo com esta metodologia e a 

partir dela pode-se implementar um sistema de gestão ambiental estruturado numa 

organização.A obtenção da melhoria contínua é promovida pelo Ciclo PDCA conforme 

descrito na figura 1. 
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    Figura 1: Ciclo PDCA 

 

Fonte: Adaptado de (PERIARD, 2011) 

Tal ciclo de melhoria contínua tem como estágio inicial o planejamento da ação (Plan) 

segundo a política ambiental da empresa; em seguida, tudo o que foi planejado deve ser 

executado (Do), gerando, posteriormente, a necessidade de verificação (Check) constante 

destas ações implementadas. Com base na análise crítica dos resultados e comparando com 

aquilo que foi planejado, o gestor começa então a implementar medidas (Act) de correção das 

falhas que surgiram e de melhorias no processo ou produto (PERIARD, 2011). 

Analisando os pontos, define-se que (PERIARD, 2011): 

“P, de Plan – Planejar – refere-se ao estabelecimento dos objetivos e processos necessários 

para fornecer resultados de acordo com os requisitos e políticas pré-determinados;” 

“D, de Do – Fazer, executar – refere-se a implementação das ações necessárias que garantirão 

que os processos sejam realizados da forma mais ágil possível;”  

“C, de Check – Checar, verificar – refere-se ao monitoramento e medição dos processos e 

produtos em relação às políticas, aos objetivos e aos requisitos estabelecidos anteriormente e 

relatar os resultados. Esta verificação deve ser contínua e pode ser efetuada tanto por meio de 

sua observação, quanto por meio do monitoramento dos índices de qualidade e produtividade;” 

“A, de Act – Agir – refere-se à crítica dos resultados e à execução das ações para promover 

continuamente a melhoria do processo garantindo sempre a maior eficiência no seu processo;” 

Alguns cuidados devem ser tomados na implementação do Ciclo PDCA (PERIARD, 

2011): 

 Fazer sem planejar;  

 Definir as metas e não definir os métodos para atingi-las; 
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 Definir metas e não preparar o pessoal para executá-las; 

 Fazer e não checar; 

 Planejar, fazer, checar e não agir corretivamente, quando necessário; e 

 Parar após uma volta 

 

3.4 Auditoria ambiental 

 

A Norma NBR ISO 14010 define Auditoria Ambiental como: 

“processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e avaliar, de forma 

objetiva, evidências de auditoria para determinar se as atividades, eventos, sistemas de gestão e 

condições ambientais específicos ou as informações relacionadas a estes estão em 

conformidade com os critérios de auditoria e para comunicar os resultados deste processo ao 

cliente". 

O SGA está intimamente ligado à auditoria ambiental. Tal sistema depende da auditoria 

para poder evoluir na perspectiva de melhoria contínua. Ao se implementar um sistema de 

gestão ambiental, automaticamente se implementa a auditoria ambiental periódica de modo 

que se avalie se as oportunidades de melhoria estão sendo identificadas (FONTOURA, 2014). 

Exitem dois tipos de auditoria ambiental diferenciados pelo tipo de auditores. A 

auditoria ambiental interna e a externa. Segundo Freitas (2001): 

“A auditoria ambiental interna é executada pelos próprios membros de uma empresa (que 

devem ser de uma área independente da área a ser auditada) e, se necessário, por auditores 

independentes contratados, e tem seus resultados (conclusão da auditoria) de uso interno “. 

“A auditoria externa é realizada, necessariamente, por auditores independentes externos à 

organização, sendo seus resultados avaliados por terceiros, como organização de certificação, 

por meio de órgãos responsáveis por políticas ambientais, e seus resultados disponibilizados, 

em alguns casos, para consulta pública, principalmente no caso de determinadas leis.” 

Neste trabalho de conclusão de curso, está sendo analisada uma auditoria do tipo 

Auditoria de conformidade que consiste na verificação do cumprimento da legislação aplicável 

existente. Vale frisar que não é papel do auditor procurar não conformidades e desvios mas 

sim aderência à norma utilizada como padrão, além de fazer uma avaliação da conformidade 

dos seus processos e buscar pontos melhorias que possam agregar valor para a sua organização 

(FONTOURAa, 2014). 
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Os auditores são profissionais experientes no segmento que a empresa atua e, por isso, 

possuem uma visão muito privilegiada de todos os processos executados e ao acompanhar 

atentamente todos os questionamentos e comentários realizados pelo auditor, a organização 

pode alcançar grandes melhorias aplicáveis nas atividades realizadas pela organização. 

(FONTOURAa, 2014) 

Os benefícios de se realizar uma auditoria ambiental, segundo Vieira (2011), são: 
 Identificar os passivos ambientais existentes ou potenciais, em relação às leis em vigor; 

 Reduzir os conflitos com órgãos ambientais e autoridades; 

 Harmonizar as práticas e procedimentos em diversas unidades operacionais de uma 

organização; 

 Criar oportunidades de redução de custos, por meio do controle de perdas de 

matéria prima e energia; 

 Acessar mercados com exigências ambientais específicas;  

 Priorizar os investimentos, a partir da identificação dos aspectos ambientais significativos. 

 

3.5 Auditoria compulsória 

 

A auditoria ambiental tem sido adotada como uma prática voluntária em vários países, 

como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá e em alguns países do continente europeu. 

Porém, o Brasil segue um caminho oposto aos países supracitados, com o aumento do número 

de iniciativas legislativas visando à obrigatoriedade da auditoria ambiental para as indústrias 

com atividades potencialmente poluidoras, a chamada auditoria ambiental compulsória (PIVA, 

2007). 

Segundo a Lei nº 13448/2002 são consideradas auditorias ambientais compulsórias, as 

avaliações que tem como objetivo:  

 o cumprimento das normas legais ambientais em vigor; 

 os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de degradação ambiental por atividades 

de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas; 

 as condições de operação e de manutenção dos equipamentos e sistemas de controle de 

poluição; 

 as medidas necessárias para: 

 assegurar a proteção do meio ambiente; 

 assegurar a proteção da saúde humana; e 

 minimizar impactos negativos ao meio ambiente e recuperar o meio 

ambiente; 
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Para o sistema de gestão ambiental de uma empresa, a auditoria compulsória é de 

extrema importância, pois fornece informações valiosas sobre o desempenho ambiental da 

organização, evidenciando assim os gargalos de seu sistema e permitindo que a empresa tome 

ações de modo eliminar as causas das não conformidades encontradas (DE MARTINI, 2013). 

O início deste tipo de auditora no Rio de Janeiro se deu em 1991, com a criação da Lei 

estadual n° 1898 de 26/11/1991, que dispõe sobre a realização de auditorias ambientais, 

regulamentada pelo decreto n° 21470-A de 05/06/1995 (DE MARTINI, 2013).  

 

3.6 Diretriz 056 - Rev3 – Diretriz para Realização de Auditoria Ambiental 

 

No Estado do Rio de Janeiro, as auditorias ambientais são realizadas tomando como 

base a Diretriz 056 - Rev3, que está presente no Anexo 1 deste artigo. De acordo com a 

própria, seu objetivo é “estabelecer as responsabilidades, os procedimentos e os critérios 

técnicos para a realização de auditorias ambientais, como instrumento do sistema de 

licenciamento ambiental”. 

A diretriz teve sua 2ª revisão aprovada em 1995, antes da elaboração da norma 

internacional ISO 14001, que estabelece critérios para a realização de auditorias de sistema de 

gestão ambiental (DE MARTINI, 2013). 

Em 2010, a diretriz foi revisada por um grupo gerenciado pela Comissão Estadual de 

Controle Ambiental (CECA), com o objetivo de aplicar as oportunidades de melhoria 

identificadas, contextualizando melhor os critérios da diretriz. As indicações feitas pelo grupo 

revisor foram analisadas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONEMA) e a terceira 

revisão aprovada pela Resolução CONEMA n° 21, de 07/05/2010 (DE MARTINI, 2013). 

Segundo De Martini (2013), a nova revisão “incorporou tendências identificadas na 

auditoria ambiental exigida por órgãos governamentais de controle ambiental como 

instrumento legal para o apoio ao licenciamento ambiental”. 

Segundo a Diretriz 056 - Rev3, a auditoria ambiental tem como objetivos: 

 Incentivar a implantação de política ambiental e sistema de gestão ambiental em 

organizações públicas e privadas;  
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 Apoiar o órgão ambiental, fornecendo um diagnóstico técnico da conformidade legal e 

do desempenho ambiental ao longo dos últimos anos, identificando os aspectos ambientais e 

seus potenciais poluidor e de risco; 

 Verificar o cumprimento dos dispositivos legais de proteção e controle ambiental, bem 

como condicionantes e restrições de licenças ambientais e compromissos de recuperação, 

compensação e mitigação; 

 Verificar as condições de operação, de manutenção dos sistemas de controle de 

poluição e de prevenção de acidentes; 

 Verificar as condições de recebimento, manipulação, estocagem e transporte de 

matériasprimas, substâncias, materiais secundários e auxiliares e produtos, assim como a 

destinação de subprodutos e resíduos; 

 Verificar os procedimentos de identificação e tratamento de não conformidades quanto 

à sua eficácia na identificação das causas e na implantação de ações corretivas e preventivas; 

 Comunicar às partes interessadas a atual situação ambiental da organização e a 

evolução do seu desempenho ambiental ao longo dos últimos anos; 

 Estimular o uso de tecnologias limpas e de matérias primas menos agressivas ao meio 

ambiente, a utilização 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;  

 Estimular a criação, a proteção e a recuperação de áreas com espécies nativas na 

organização, sempre que possível em consonância com políticas públicas de conservação 

ambiental;  

 Verificar a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, 

rotinas, instalações e equipamentos com interação e risco ambiental, de forma a prevenir, 

proteger e recuperar o meio ambiente; e 

 Estimular a criação de programas permanentes de comunicação e educação ambiental 

nas organizações; 

Conforme item 4.1 da Diretriz 056 - Rev3 as empresas que devem realizar 

obrigatoriamente as auditorias ambientais, são as das Classes 4,5 e 6, que são listadas abaixo e 

estão compreendidas na tabela de classificação do decreto estadual n° 42159/2009: 

I refinarias, dutos e terminais de petróleo e seus derivados;  

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 disposição final de esgotos domésticos;  

VIII indústrias petroquímicas e siderúrgicas;  

IX indústrias químicas e metalúrgicas;  

X instalações de processamento, recuperação e sistemas de destinação final de resíduos 

urbanos radioativas;  

XI atividades de extração mineral, exceto dos bens minerais de aplicação direta na construção 

civil; 
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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 veterinários;  

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;  

 

Existem dois tipos de auditorias ambientais mencionadas na Diretriz 056 - Rev3 e que 

são definidas pela mesma da seguinte forma: 

 
“Auditoria Ambiental de Controle – realizada normalmente a cada requerimento 

ou renovação de licença, para verificação detalhada do desempenho ambiental da 

organização em operação, com base em conformidade legal e em suas políticas e 

práticas de controle.  

Auditoria Ambiental de Acompanhamento – realizada a cada ano, com ênfase no 

acompanhamento do Plano de Ação da última auditoria ambiental, complementando-

o com novas medidas e alterações nos aspectos e impactos ambientais, mudanças em 

processo, entre outros. “ 

 

Após a realização da auditoria, o respectivo relatório deve ser entregue ao órgão 

ambiental no prazo máximo de um ano, de acordo com a periodicidade descrita na tabela 2 

(Diretriz 056 - Rev3, 2010): 

 

Tabela 2: Especificação de intervalos para as auditorias 

Tipo de Auditoria Intervalo de realização 

Controle Não superior a 4 anos 

Acompanhamento Anual 

Fonte: Adaptado da Diretriz 056 - Rev3 
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 Estes relatórios devem ficar sob domínio público, pois o artigo 2º da Lei 10.650 de 

16.04.2003 obriga os órgãos da administração pública integrantes do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA), ou seja, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), os 

órgãos ambientais estaduais e municipais, por exemplo, a “permitir o acesso público aos 

documentos, expedientes e processos administrativos que tratem de matéria ambiental e a 

fornecer todas as informações ambientais que estejam sob sua guarda” (FONTOURAb, 2015). 

De acordo com a Diretriz 056 - Rev3, o planejamento e a execução da auditoria deverão 

conter, pelo menos, os requisitos contemplados no item oito da norma (Requisitos Básicos), 

procurando, desta forma, obter as evidências necessárias para as avaliações do sistema de 

gestão e do desempenho ambiental da empresa auditada. (DE MARTINI, 2013) 

Os requisitos básicos definidos na Diretriz 056 - Rev3 (2010) - são mostrados na tabela 

3:  

 

Tabela 3: Requisitos básicos da Diretriz 056 - Rev3 

N° Item 

8.1.1 Quanto à política ambiental e ao sistema de gestão ambiental 

8.1.2 Quanto à estrutura gerencial e ao treinamento 

8.1.3 Quanto à conformidade legal 

8.1.4 Quanto aos processos de produção e operação 

8.1.5 Quanto à gestão de energia e água 

8.1.6 Quanto à gestão de materiais 

8.1.7 Quanto à gestão de efluentes líquidos 

8.1.8 Quanto á gestão de emissões atmosféricas 

8.1.9 Quanto à gestão de ruídos 

8.1.10 Quanto à gestão de resíduos 
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8.1.11 Quanto à gestão do uso de agrotóxicos para o controle de vetores e pragas urbanas 

8.1.12 Quanto à limpeza e higienização de reservatórios de água 

8.1.13 Quanto à gestão de riscos ambientais 

8.1.14 Quanto à gestão de passivo ambiental 

Fonte: Adaptado da Diretriz 056 - Rev3 

Como dito anteriormente, o objetivo de uma auditoria ambiental é avaliar o 

desempenho ambiental de uma organização, buscando evidências da conformidade dos 

processos com a regulamentação, enxergar pontos de melhoria e quando necessário evidenciar 

as não conformidades. Tudo isso para fazer com que o sistema de gestão ambiental continue 

melhorando. Desta forma, espera-se que a empresa atue nas não conformidades encontradas, 

de modo a diminuir ou até eliminar a causa do problema. (DE MARTINI, 2013) 

 Sendo assim, de acordo com De Martini (2013), pode-se elencar algumas vantagens de 

se realizar uma auditoria ambiental Diretriz 056 - Rev3:  

 Transmitir a credibilidade às partes interessadas; 

 Preparar a empresa para avaliação do órgão ambiental, eliminando a 

probabilidade de aplicação de multas por descumprir alguma exigência do mesmo; 

 Servir como base para a elaboração do Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC), pois se trata de um relatório emitido por um organismo independente e 

multidisciplinar, com credibilidade e isenção (princípios de uma auditoria); 

 Direcionar onde deverão ser efetuadas as ações necessárias para melhoria do 

sistema de gestão ambiental, ajudando assim a Organização na tomada de decisão e 

na previsão orçamentária; e 

 Proporcionar à Organização o conhecimento da legislação ambiental aplicável 

à atividade realizada, corrigindo as lacunas existentes.  

 Após enumerar tantas vantagens da realização deste tipo de auditoria, há de se citar 

uma desvantagem importante desta avaliação, que não é propriamente um erro da diretriz, mas 

sim, muitas vezes, da empresa auditada. Tal desvantagem consiste no fato da empresa receber 

a notificação de uma não conformidade, porém não atuar nas causas, permitindo assim a 

recorrência do desvio (DE MARTINI, 2013).  
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3.7 CECA – Comissão Estadual de Controle Ambiental 

  

 De acordo com a Resolução SEA nº 487/2013, a CECA, é um “órgão colegiado 

integrante da estrutura básica da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), instituída pelo 

Decreto - Lei n° 134, de 16 de junho de 1975, e regulada pelo Decreto Estadual nº 21.287, de 

23 de janeiro de 1995”. 

 De acordo com a mesma resolução, compete à CECA: 

I – expedir licença ambiental para atividade ou empreendimento  executado  pelo  

Instituto Estadual do Ambiente – INEA que seja sujeita ao licenciamento ambiental; 

II - expedir Licença Prévia – LP e suas renovações para atividade ou 

empreendimento que dependa da elaboração de Estudo de Impacto  Ambiental e do 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental –RIMA; 

III - expedir as demais licenças, autorizações, certidões e renovações ambientais, 

estabelecendo suas condicionantes ou restrições, de atividade ou 

empreendimentoprevisto nos incisos III, V e XII do art. 1° da Lei Estadual n° 1.356, 

de 03 de outubro de 1988. 

IV - apreciar e julgar recurso apresentado contra decisão que indeferir pedido de 

licenciamento ambiental proferida pelo Conselho Diretor – CONDIR do INEA nos 

termos do art. 59, inc. II, do Decreto Estadual n° 41.628, 12 de janeiro de 2009; 

V - apreciar e julgar recurso  apresentado  contra  decisão que  indeferir  impugnação 

formulada  contra  Autos  de  Infração,  proferida  pelo  CONDIR  do  INEA, nos  

termos  do art. 63, inc. II, do Decreto Estadual n°41.628, 12 de janeiro de 2009; 

VI - aprovar as apresentações prévias do  RIMA ou RAS  para  Audiência  Pública ou 

Reunião Técnica Informativa, respectivamente; 

VII - autorizara convocação de Audiência Pública ou Reunião Técnica Informativa; 

VIII - dar publicidade da convocação de Audiência Pública ou Reunião Técnica 

Informativa através do sítio eletrônico da CECA; 

IX – analisar e propor modificações do Regimento Interno da CECA.  

 

Foi por meio da Deliberação CECA nº 3.427, de 14 de novembro de 1995, que a 

Diretriz 056 - Rev2 – “Diretriz para a realização de Auditoria Ambiental” foi aprovada.  
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Embora não tenha emitido uma Deliberação aprovando a revisão 3 da diretriz 056, a 

CECA participou coordenando o grupo de trabalho que efetivamente revisou a diretriz (DE 

MARTINI, 2013). 

 

3.8 CONEMA – Conselho Estadual de Meio Ambiente 

 

Conforme a SEA o CONEMA é: 

 

“é um órgão colegiado, deliberativo e consultivo, instituído no seu âmbito, que tem 

por finalidade deliberar sobre as diretrizes da Política Estadual de Meio Ambiente e 

sua aplicação pela Secretaria e demais instituições nele representadas, bem como 

orientar o Governo do Estado na gestão do meio ambiente”. 

 

 Por meio da Resolução CONEMA nº 021, de 07 de Maio de 2010, foi aprovada a 

terceira revisão da diretriz 056, revogando assim a deliberação CECA nº 3427 de 14 de 

novembro de 1995 (DE MARTINI, 2013). 
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4. Metodologia 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho consistiu na análise dos 

relatórios de auditoria de gestão ambiental de uma empresa auditora na empresa auditada, que 

é uma indústria química. Visando a complementar o trabalho, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas em artigos, publicações e sites pertinentes ao tema. 

Foi necessária a obtenção, na Biblioteca do INEA, de quatro relatórios ambientais de 

anos consecutivos (do ano de 2011 até 2014) para o desenvolvimento do estudo de caso. É 

importante comentar que os relatórios não estavam disponíveis no site do INEA e a Biblioteca 

não possui um bom sistema de pesquisa dos relatórios, o que dificultou a busca para encontrá-

los.  

Um relatório era de controle (2011), para requerimento ou renovação da licença, e os 

demais eram de acompanhamento, que possui ênfase no acompanhamento do Plano de Ação 

da auditoria do ano anterior e eventuais exigências do órgão ambiental. .   

O motivo da escolha da empresa auditada se deveu ao fato de ser uma unidade de uma 

multinacional presente em mais de 40 países e que possui como principais atividades a 

produção de gases para diversos segmentos como hospitais e a fabricação de tanques de 

armazenamento dos mesmos, atividades que podem causar risco ao meio ambiente.   

Em relação à empresa auditada, verificou-se o atendimento dos requisitos básicos 

estabelecidos pela Diretriz 056 - Rev3 para acompanhar seu desenvolvimento ambiental e, em 

relação à empresa auditora, verificou-se a correta interpretação dos itens da diretriz de modo a 

representar de forma fidedigna a real situação da empresa auditada. 

Para tanto, foi elaborada uma planilha na tentativa de padronizar as análises dos autores 

desse TCC e permitir, de uma maneira visual, acompanhar o desempenho da empresa auditada 

e da empresa auditora com o objetivo de facilitar a abordagem do tema.As planilhas 

elaboradas se encontram no Apêndice 1 deste trabalho. 
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5. Estudo de caso: Indústria Química fabricante de equiapmentos criogênicos 

 

Neste item será feita uma análise da empresa auditada. Serão abordados aqui algumas 

características da empresa. Todos os dados foram retirados do Relatório de Auditoria 

Ambiental de Acompanhamento de 2014, uma vez que esta é a fonte de informação sobre a 

empresa mais recente disponível.  

Com base nos relatórios de auditoria ambiental de 2011 a 2014, serão analisados o 

desempenho ambiental da empresa auditada e a representatividade da auditoria realizada pela 

empresa auditora. 

5.1  Caracterização da empresa auditada: 

 

O presente estudo se refere à análise da gestão ambiental implementada em uma 

indústria química, que possui atividade de fabricação de equipamentos criogênicos e 

gerenciamento de áreas contaminadas.  

Na tabela 4 são apresentadas as informações referentes à empresa auditada. 

Tabela 4: Informações da empresa auditada 

Ano 2011 2012 2013 2014 

Atividade 

principal 

Fabricação de 

tanques, 

reservatórios 

metálicos e 

caldeiras para 

aquecimento 

central 

Fabricação de 

tanques, 

reservatórios 

metálicos e 

caldeiras para 

aquecimento 

central 

Fabricação de 

tanques, 

reservatórios 

metálicos e 

caldeiras para 

aquecimento 

central 

Fabricação de 

tanques, 

reservatórios 

metálicos e 

caldeiras para 

aquecimento 

central 

Número de 

colaboradores 

360 – empresa 

180 – Terceiros 

(Número 

médio ao longo 

do ano) 

222 – empresa 

87 – Terceiros 

(Número 

médio ao longo 

do ano) 

263 – empresa 

75 – Terceiros 

(Número 

médio ao longo 

do ano) 

273 – empresa 

70 – Terceiros 

(Número 

médio ao longo 

do ano) 
Fonte: Adaptado dos relatórios de auditoria ambiental da empresa auditada nos respectivos anos 
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O terreno desta unidade apresenta uma área total de 35.200 m2com uma área construída 

de 13.750 m2sendo que não há qualquer área de preservação ambiental e áreas verdes. 

Além disso, também está instalada no Rio a única fábrica de equipamentos criogênicos 

do Grupo em operação nas Américas. Tal fábrica não somente constrói equipamentos 

criogênicos como também desenvolve projetos e exporta sua produção para outros países. 

A unidade conta com um sistema de gestão integrada conforme normas de referência 

NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001, e do Programa Atuação Responsável da 

Abiquim. 

 

5.2  Caracterização da empresa auditora  

 

Nos quatro relatórios estudados, a empresa auditora foi a mesma, assim como o auditor 

líder.  

 A equipe auditora foi composta de dois auditores (incluindo o líder) e contou com um 

membro em 2011 e outro membro nos anos de 2012 a 2014. 

 

5.3  Desenvolvimento 
 

5.3.1.1 Análise da empresa auditada 
 

O desempenho ambiental da empresa foi analisado com base nos requisitos da Diretriz 

056 - Rev3 e a partir dos relatos dos auditores nos respectivos relatórios de auditoria.  

 

5.3.1.2 Quanto à política ambiental e ao sistema de gestão ambiental 

 

a) O item 8.1.1a da Diretriz 056 - Rev3 prevê “a existência de política ambiental 

documentada, implementada, mantida e difundida a todas as pessoas que estejam 

trabalhando nas unidades auditadas, incluindo funcionários de empresas 

terceirizadas”. 
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A empresa possui uma política ambiental documentada e difundida a todas as 

pessoas da organização e a funcionários terceirizados, comprovado por registros de 

treinamento. Além disso, dispõe de um sistema de gestão ambiental implantado. 

 

b) O item 8.1.1b estabelece “a adequação da política ambiental e seus objetivos – se 

abrange todas as áreas e operações das unidades auditadas e seus aspectos 

ambientais significativos; se orienta para total conformidade legal; se incentiva a 

adoção de práticas de produção mais limpa e tecnologias limpas para a redução de 

impactos ambientais adversos, o uso racional de recursos naturais e eficiência 

energética”.  

 

O único comentário realizado pelos auditores é que a política ambiental está 

difundida entre os colaboradores, como exposto item anterior. Não há nenhum 

detalhamento sobre a política, se abrange as especificações deste item. 

 

c) O item 8.1.1c prevê “o status da implantação e certificação de sistema de gestão 

ambiental – a existência de metas de desempenho ambiental compatíveis com a 

política ambiental e com o conceito de melhoria contínua; critérios de 

acompanhamento e avaliação; definição de responsabilidades e divulgação dos 

resultados”.  

 

A empresa auditora limitou-se a registrar, em todos os relatórios analisados, que o 

sistema de gestão ambiental está implementado, não comentando nada sobre: a 

existência de metas de desempenho ambiental, critérios de acompanhamento e 

avaliação, definição de responsabilidades e divulgação de resultados.  

 

d) O item 8.1.1d instaura “os programas e procedimentos de controle dos aspectos 

ambientais da cadeia produtiva, incluindo critérios de seleção e avaliação de 

fornecedores e prestadores de serviços”. 

 

 

Os aspectos ambientais são devidamente identificados no Inventário Ambiental 

Local e os programas e procedimentos para controle dos mesmos estão disponíveis 
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no Programa de Proteção ao Meio Ambiente. Não foi informado, em quaisquer dos 

relatórios feitos pela empresa auditora, como foi realizada a avaliação dos 

fornecedores e prestadores de serviços. 

 

5.3.1.3 Quanto à estrutura gerencial e ao treinamento 

 

a) O item 8.1.2a determina “as responsabilidades pelo gerenciamento ambiental, 

incluindo o Termo de Responsabilidade Técnica pela Gestão Ambiental, em 

conformidade com o Decreto Estadual nº 42.159/2009; o compromisso explícito da 

alta direção da empresa; a verificação da compatibilidade da estrutura gerencial 

com a melhoria de desempenho; existência de sistema de comunicação interna e 

externa e sua adequação ao sistema de gestão ambiental”. 

 

No relatório do ano de 2011, não havia um responsável técnico pela gestão 

ambiental formalizado. Nos anos seguintes, 2012, 2013 e 2014, foi atribuída tal 

responsabilidade ao engenheiro de segurança. 

O cargo do responsável não está ligado diretamente ao meio ambiente, porém, essa 

ligação não é uma exigência do órgão ambiental. No entanto, há de se observar a 

formação/experiência do engenheiro de segurança e sua autoridade para exercer 

este papel.  

Não foi possível verificar a experiência e autoridade do responsável técnico, pois 

não constavam informações deste tipo nos relatórios de auditoria. 

 

b) O item 8.1.2b busca “a conscientização dos trabalhadores e partes interessadas em 

relação aos potenciais impactos ambientais gerados pela organização”. 

 

Em todos os relatórios, a empresa auditora demonstra ter identificado a 

conscientização dos trabalhadores e das partes interessadas em relação aos 

potenciais impactos ambientais gerados pela organização, por meio de treinamentos 

evidenciados pelos Relatórios de Atividade de Treinamento (RAT). 

 

c) O item 8.1.2c estabelece “a adequação dos programas de treinamento e capacitação 

técnica dos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, rotinas, 
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instalações e equipamentos de proteção ao meio ambiente ou que possuem o 

potencial de causar danos ambientais”.  

 

Em relação aos treinamentos, os mesmos puderam ser evidenciados durante a 

auditoria por meio dos RATs.  A ementa do respectivo treinamento foi considerada, 

pelos auditores, bem definida e bem estruturada. 

 

5.3.1.4 Quanto à conformidade legal 

 

a) O item 8.1.3a prevê “o atendimento ao que dispõe a legislação federal, estadual e 

municipal aplicável aos aspectos ambientais”.  

 

Em todas as auditorias foi considerado que a empresa auditada atendeu a todos os 

aspectos de que dispõe a legislação federal, estadual e municipal. 

 

b) O item 8.1.3b determina “a conformidade quanto ao licenciamento ambiental 

(tipo e validade das licenças), Alvarás, Autorizações, Outorgas, Registros, Termos 

de Ajustamento de Conduta e outros documentos relacionados às questões 

ambientais, verificando as datas de emissão e a sua validade. O cumprimento das 

restrições e exigências deverá ser avaliado”.  

 

No relatório de 2011 foi informado que a empresa solicitou a renovação da 

Licença de Operação (LO) atrasada junto ao órgão ambiental. Deveria ter feito até 

o dia 27/05/2005, mas o fez em 18/07/2005. Devido a este atraso, a empresa ficou 

operando sem licença no período de 28/06/05 até 18/08/13, o que pode constituir 

crime ambiental de acordo com o artigo 60 da Lei nº 9605, de 12 de fevereiro de 

1998, com pena de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente. Portanto, esse foi um erro grave da empresa auditora, pois a 

mesma não evidenciou este fato nos relatórios.  

Outra não conformidade detectada também no ano de 2011 foi a publicação 

atrasada da emissão da LO em Jornal de grande circulação e no Diário Oficial. A 

Licença foi emitida em 27/06/2000 e a publicação ocorreu em 05/04/2001. 
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Para evitar a recorrência destes dois desvios, a empresa criou um documento de 

controle interno das condicionantes da licença. 

A figura 2 mostra o percentual de atendimento das condicionantes da empresa ao 

longo dos anos: 

Figura 2: Atendimento das condicionantes da LO por ano 

 

Fonte: Adaptado dos relatórios de auditoria ambiental da empresa auditada nos respectivos anos 

Pela figura nota-se que a empresa auditada demonstrou uma melhora no 

percentual de atendimento das condicionantes. 

É importante frisar que as condicionantes da licença são de vital importância para 

o sistema de gestão ambiental de uma empresa, e que elas têm como objetivo, de 

acordo com a Cartilha de Licenciamento Ambiental do Tribunal de Contas da 

União (2004), “a correta implementação dos programas de monitoramento e 

acompanhamento ambiental do empreendimento. Também objetivam prevenir 

riscos à saúde e ao meio ambiente”.  

Nos anos de 2011 e 2012, a LO 194/2000 da empresa em estudo possuía doze 

condicionantes, que contemplavam aspectos como: limpeza da fossa séptica, 

poluição sonora, incômodos causados à vizinhança pela poluição ambiental, 

destinação de resíduos, implantação do Manifesto de Resíduos, lançamento de 

efluentes industriais, incidência de vetores (insetos e roedores), entre outros. 

Nos anos de 2013 e 2014, o número de condicionantes cresceu bastante, passando 

de doze para quarenta e oito. No ano de 2013, o INEA emitiu uma nova licença, 

70%
80%

100% 98%
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que passou a englobar também a recuperação de áreas contaminadas, recebendo 

assim o nome de Licença de Operação e Recuperação (LOR), cujo número era 

LOR IN 024221. Essa Gestão de Passivos Ambientais contribuiu comvinte e três 

condicionantes, além de abordar outros assuntos, tais como: atender a Diretriz 

056 - Rev3 (Diretriz para realização de auditoria ambiental); atender a Diretriz 

215 - Rev4 (Diretriz de Controle de Carga Orgânica Biodegradável); atender a 

NBR 11174 (Armazenamento de Resíduos); apresentar semestralmente ao INEA, 

relatório de amostragem para material particulado nas chaminés das cabines de 

jateamento, material particulado na chaminé do sistema de expansão de perlita e 

compostos orgânicos voláteis e material particulado nas chaminés das cabines de 

pintura.  

  

c) O item 8.1.3c estabelece “o cumprimento das medidas preventivas e corretivas 

estabelecidas no Plano de Ação da auditoria ambiental anterior, indicando as 

ações concluídas, em andamento e as não concluídas, atendendo ou não aos 

prazos previstos”. 

 

No período de 2010 a 2013, todas as medidas preventivas e/ou corretivas 

estabelecidas no Plano de Ação da auditoria ambiental, em decorrência de não-

conformidades detectadas, foram implementadasem todos os relatórios avaliados, 

não existindo itens em aberto de um ano para o seguinte. Não foi possível checar 

o cumprimento das medidas da auditoria de 2014, pois o relatório de 2015 não fez 

parte do escopo deste estudo; 

 

5.3.1.5 Quanto aos processos de produção e operação 

 

a) O item 8.1.4a determina “os procedimentos para identificar os aspectos 

ambientais significativos e respectivos impactos ambientais”.  

 

Todos os relatórios identificam de forma clara e objetiva por meio de tabela todos 

os aspectos ambientais significativos e seus respectivos impactos ambientais. Na 
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Tabela 5 são evidenciados os aspectos ambientais identificados na auditoria de 

2014, em relação aos respectivos processos. 
 

Tabela 5: Aspectos ambientais e processos correspondentes 

Aspectos Ambientais Processos 

Geração de Resíduos Sólidos 

Cortes de Chapas Metálicas 

Esmerilhamento de Superfície 

Corte Plasma 

Jateamento de granalha de aço 

Pintura de Superfícies 

Fabricação de Equipamentos 

Montagens Industriais de vasos 

criogênicos e coldbox 

Expansão de minérios 

Manutenção elétrica / mecânica 

Tornearia 

Mesa de Corte 

Emissão de Ruído 

Cortes de Chapas Metálicas 

Esmerilhamento de Superfície 

Corte Plasma 

Jateamento de granalha de aço 

Fabricação de Equipamentos 

Montagens Industriais de vasos 

criogênicos e coldbox 

Expansão de minérios 

Calandragem 

Geração de Resíduo Líquido 

Cortes de Chapas Metálicas 

Pintura de Superfícies 

Lavagem de peças (banho 

químico) 

Radiografias 

Mesa de Corte 

Emissão de Poeiras Metálicas Cortes de Chapas Metálicas 
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Esmerilhamento de Superfície 

Emissão de Poeiras 
Jateamento de granalha de aço 

Expansão de minérios 

Emissão de Vapores de Tinta Pintura de Superfícies 

Geração de Resíduos Metálicos 
Soldagem de Chapas Metálicas 

Emissão de Fumos Metálicos 
Fonte: Adaptado de relatório de auditoria ambiental de 2014 

 

De acordo com a tabela, pode-se verificar que os aspectos ambientais mais 

freqüentes nas atividades da empresa em estudo são: geração de resíduos sólidos e 

emissão de ruído. 

A partir destes aspectos, conclui-se que os impactos ambientais com maior 

probabilidade de ocorrência são: contaminação do solo e poluição sonora. 

 

b) O item 8.1.4b requer “a identificação das rotinas de trabalho associadas a riscos 

potenciais ao ambiente; a existência de procedimentos documentados e a 

incorporação de medidas para a minimização ou eliminação dos seus impactos”.  

 

Não foram analisadas as rotinas de trabalho associadas a riscos potenciais ao 

ambiente com documentação comprovatória e medidas para eliminação ou 

minimização de seus impactos; 

 

c) O item 8.1.4c prevê “os fluxogramas de processo e balanços de massa e energia 

de entradas e saídas”. 

Não foi incluído, em nenhum dos relatórios analisados, o balanço de massa e/ou 

de energia de entrada e saída de qualquer processo dentro da empresa auditada. 

 

d) O item 8.1.4d contempla “os processos de produção – se são projetados e 

operados para minimizar os impactos ambientais; se a organização utiliza a 

melhor tecnologia disponível para prevenir danos ao ambiente; se avalia as 

possibilidades de modernização com o uso de tecnologias limpas”. 
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Foi informado nos relatórios que os processos de produção são projetados e 

operados de modo a minimizar os potencias impactos ambientais uma vez que 

seguem a rotina de manutenção preventiva. De forma geral, o relatório informa 

que a FEC apresenta boas condições de manutenção, operação e conservação. 

 

e) O item 8.1.4e visa “a adequação das normas, procedimentos documentados e 

registros de operação e manutenção e sua eficácia para tomada de decisão em 

situações emergenciais”.  

 

É informado em todos os relatórios que a empresa auditada está atendendo às 

normas, com procedimentos documentados e com registros de operação e 

manutenção. 

 

f) O item 8.1.4f prevê “as condições de operação e de manutenção das unidades e 

equipamentos de controle da poluição, de prevenção de acidentes e relacionados 

com os aspectos ambientais”.  

 

É citado também que a empresa auditada está com adequadas condições de 

operação e de manutenção das unidades e de equipamentos de controle da 

poluição e prevenção de acidentes. Vale frisar que a empresa auditora citou ainda 

que a empresa auditada está bem preparada para caso algum acidente ocorra. 

 

5.3.1.6 Quanto à gestão de energia e água 

 

a) O item 8.1.5a determina “a existência de inventário das fontes de energia e das 

perdas; o consumo energético e a existência de procedimentos para sua redução; 

avaliação da eficiência energética dos equipamentos utilizados e procedimentos 

para garantir sua adequada manutenção”. 

 

A empresa auditora não informou a eficiência dos equipamentos utilizados na 

empresa auditada e não citou quaisquer procedimentos para garantir sua adequada 

manutenção. Todavia, foram mostrados em todos os relatórios os consumos 
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médiosanuaisde água e de energia elétrica. Os gráficos1 das figuras 3 e 4 mostram 

o consumo de água e energia por ano. 

 
Figura 3: Consumo de água por ano 

 
Fonte: Adaptado dos relatórios de auditoria ambiental da empresa auditada nos respectivos anos 

 

Figura 4: Consumo de energia por unidade produzida por ano 

 
Fonte: Adaptado dos relatórios de auditoria ambiental da empresa auditada nos respectivos anos 

 

                                                        
1 O dado de 2014 é referente ao período de janeiro a novembro. 
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Os dados de consumo de água por unidade produzida não constavam nos 

relatórios. 

Pelo gráfico de energia por unidade produzida pode-se notar que houve uma 

queda alta no consumo, de 52118 para 12390. Portanto, houve uma melhora na 

eficiência da unidade. 

 

b) O item 8.1.5b contempla “as fontes de abastecimento de água (abastecimento 

público, poço, corpo d’água, chuva e/ou reuso) e as respectivas outorgas de uso 

dos recursos hídricos, quando exigidas por lei, bem como a quantificação para os 

diversos usos; existência de programa de redução do consumo; existência de 

pesquisa para reuso; e programas de controle de perdas e vazamentos”.  

 

No relatório de 2011, a empresa apresentou uma não conformidadeneste item, no 

que diz respeito à outorga de uso dos recursos hídricos, pois utilizava água 

proveniente de poço artesiano e solicitou a autorização junto à antiga 

Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA), mas a mesma ainda estava 

pendente no momento da realização da auditoria. No ano seguinte a outorga já 

havia sido obtida. A outorga foi solicitada em 17/05/2005 à SERLA, poisnesta 

data o INEA ainda não existia e era a SERLA que na época cuidava dos assuntos 

relativos às outorgas de captação e descarte, dentre outros. O INEA foi criado por 

meio da Lei nº 5101, de 04 de outubro de 2007, e consistiu da fusão de três 

órgãos: FEEMA (Fundação Estadual de Engenharia de Meio Ambiente), SERLA 

e IEF (Instituto Estadual de Florestas).  

 

 

5.3.1.7 Quanto à gestão de materiais 

 

a) O item 8.1.6a estabelece “os procedimentos e operações de cada unidade 

auditada; as características dos materiais em termos de periculosidade e requisitos 

específicos de manuseio e disposição; os pontos onde esses materiais são usados, 

incluindo as áreas de utilidades e manutenção, as atividades fora de rotina, 

manutenção e limpeza de emergência ou vazamento”.  
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São informados, em todos os relatórios, os principais procedimentos e operações 

da unidade, as características dos materiais que possuiam maior periculosidade 

para o meio ambiente e requisitos específicos para seu manuseio, incluindo local 

de armazenagem e utilização. As características desses materiais estavam 

informadas nas respectivas FISPQs.  

 

b) O item 8.1.6b contempla “os procedimentos de recepção, manuseio e estocagem; 

layout dos locais de estocagem e das áreas de recebimento (matérias-primas, 

insumos e produtos); análise dos riscos associados ao transporte interno desses 

materiais”.  

 

Embora não tenha sido apresentado em nenhum relatório o layout dos locais de 

estocagem, uma varredura dos materiais utilizados e seus respectivos locais de 

estocagem foi realizada e não foram registradas não conformidades. 

 

c) O item 8.1.6c prevê “os procedimentos que incentivem a utilização de materiais 

ambientalmente menos danosos, ao reaproveitamento e a reciclagem”.  

 

Não foi abordado pela empresa auditora, em quaisquer dos relatórios estudados, 

os procedimentos realizados pela empresa auditada que incentivassem a utilização 

de materiais que oferecessem menos risco para o meio ambiente. 

 

5.3.1.8 Quanto à gestão de efluentes líquidos 

 

a) O item 8.1.7a visa “a existência de layout da organização, incluindo diagramas e 

projetos da rede de esgotamento, do sistema de drenagem de águas pluviais, 

tanques de contenção, caixas de óleo e bacias de acumulação, dentre outros”.  

 

Foi evidenciada pelos auditores a existência da planta de drenagem de águas 

pluviais, efluentes industriais e sanitários. 
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b) O item 8.1.7b prevê “o inventário das descargas, qualitativo e quantitativo, desde 

a fonte até o destino final”.  

 

Tal item está devidamente evidenciado no inventário de resíduos apresentados no 

apêndice de cada relatório. 

 

c) O item 8.1.7c estabelece “a adequação dos efluentes líquidos aos padrões legais e 

às restrições da licença ambiental”.  

 

No relatório de 2011, os efluentes sanitáriosapresentavam desvios em relação aos 

padrões legais vigentes no ensaio de DBO5. Todavia, foi informado que, no ano 

seguinte foi realizada uma ação corretiva que solucionou tal problema não tendo 

mais informados desvios no período do estudo. 

 

d) O item 8.1.7d prevê “o inventário dos sistemas e equipamentos de tratamento e 

monitoramento de efluentes e o lançamento em corpos receptores superficiais ou 

subterrâneos; a eficiência dos sistemas de tratamento”.  

 

Os efluentes saintários eram tratados numa bateria de fossas sépticas com filtros 

biológicos. Porém, não foi evidenciada qualquer informação relacionada com a 

eficiência dos sistemas de tratamento implantados. Entretanto, não é evidenciado 

nenhum desvio em relação aos padrões no período de estudo. 

 

Os efluentes industriais estavam sendo segregados e enviados para empresas 

licenciadas. Não houve informação sobre os volumes gerados e as empresas 

responsáveis pelos tratamentos estavam listadas em um anexo dos relatórios. 

 

e) O item 8.1.7e estabelece “as responsabilidades, a adequação dos procedimentos 

de operação e manutenção dos sistemas de tratamento instalados”.  

 

Não foi citado o responsável pelo tratamento do esgoto sanitário, que é realizado 

pela própria empresa. 
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f) O item 8.1.7f busca “o atendimento ao programa de autocontrole como 

estabelecido na licença ambiental; observação da periodicidade de análises; do 

uso de laboratórios credenciados; e da comprovação do envio de resultados”.  

 

Pelos registros nos relatórios de auditoria, a empresa auditada atendia ao 

programa de autocontrole como estabelecido na licença ambiental; obedecendo à 

periodicidade definida para suas análises.  O envio de resultados ao órgão 

ambiental foi evidenciado aos auditores. As análises eram realizadas por 

laboratórios credenciados pelo INEA. 

 

g) O item 8.1.7gprevê “os registros de monitoramento e os procedimentos analíticos 

usados para coleta e análise”.  

 

Não houve nenhuma abordagem sobre os processos utilizados para coleta e 

análise. Houve, porém, a evidência de manifestos de resíduos. 

 

h) O item 8.1.7h estabelece “a implementação dos planos e programas de melhoria 

de desempenho relativos às descargas de efluentes, de não geração e minimização 

da geração”.  

 

Em nenhumdos relatórios analisados, foi disponibilizado o plano de melhoria 

contínua de desempenho relativo às carga de efluentes, visando à  não geração ou 

a minimização da geração. 

 

5.3.1.9 Quanto à gestão de emissões atmosféricas 

 

a) O item 8.1.8a institui “o inventário das fontes de emissão de poluentes do ar, 

considerando o layout da organização e o sistema de ventilação e exaustão”.  

 

A empresa auditora informou sobre o inventário e a localização das fontes de 

emissão de poluentes do ar. Todavia, nadafoi informado sobre o layout da 

organização, seusistema de ventilação e exaustão. 
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b) O item 8.1.8b busca “a caracterização dos poluentes emitidos ou potenciais”.  

 

Não foi abordado pela empresa auditora nenhum tipo de documento que 

enunciasse a caracterização dos poluentes emitidos e potenciais para o meio 

ambiente. 

 

c) O item 8.1.8c prevê “os sistemas de controle para cada ponto de descarga; a 

avaliação da eficiência dos controles existentes e as condições de operação e 

manutenção”.  

 

A empresa auditora informou sobre os sistemas de controle para cada ponto de 

descarga, mas não informou sobre a avaliação da eficiência dos controles 

existentes na empresa auditada e sobre as condições de operação e manutenção.  

 

d) O item 8.1.8d visa” a adequação das emissões aos padrões legais e às restrições da 

licença ambiental”. 

 

No relatório de 2011, os resultados obtidos foram comparados e se encontravam 

abaixo dos limites estabelecidos pela ACGIH (American Conference of 

Govermental Industrial Hygienists), visto que a legislação brasileira não 

estipulava valores máximos para vapores orgânicos na situação encontrada na 

empresa. Nos anos seguintes, foram publicados padrôes nacionais que passaram a 

ser utilizados; 

 

e) O item 8.1.8e estabelece “as responsabilidades, a adequação dos procedimentos 

de operação e manutenção dos sistemas de tratamento instalados”.  

 

 Não foi informado qualquer responsável da empresa auditada pela adequação dos 

procedimentos de operação e manuenção dos sistemas de tratamento.  Apenas 

empresas terceirizadas ficavam com esta responsabilidade.  
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f) O item 8.1.8f prevê “o atendimento ao programa de autocontrole como 

estabelecido na licença ambiental; observação da periodicidade de análises; do 

uso de laboratórios credenciados; e da comprovação do envio de resultados”.  

 

Nos relatórios de 2011 e 2012, não foram informados nem periodicidade nem 

credenciamento das empresas responsáveis pelas análises. Já nos relatórios dos 

anos seguintes, foram informados os mesmos e estavam atendendo a este 

requisito. 

 

g) O item 8.1.8g contempla “a existência de programa para redução de emissões 

fugitivas e os procedimentos de seu monitoramento”.  

 

Não há qualquer indício nos relatórios de existência de programa para redução de 

emissões fugitivas e os procedimentos para seu monitoramento. 

 

h) O item 8.1.8h prevê “os resultados de monitoramento e os procedimentos 

laboratoriais usados”.  

 

Os relatórios em estudo só informaram que os resultados estavam dentro do 

padrão. Todavia, não informaram os resultados quantitativamente e nem 

informações sobre os procedimentos laboratoriais utilizados. 

 

i) O item 8.1.8i estabelece “a existência de planos e programas de melhoria de 

desempenho relativos às emissões atmosféricas, de não geração e minimização da 

geração”.  

 

Os relatórios não informaram qualquer plano e/ou programa de melhoria de 

desempenho relativos às emissões atmosféricas, de não geração ou minimização 

por parte da empresa auditada. 
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5.3.1.10 Quanto à gestão de ruídos 

 

a) O item 8.1.9a contempla “a conformidade legal e a ocorrência de reclamação do 

público externo”.  

 

A empresa auditora apresentou tabelas contendo medições realizadas por outra 

organização prestadora de serviços e afirmou que todas elas estavam abaixo dos 

limites máximos legais. No entanto, avaliando os dados de 2013 e 2014, nota-se 

que algumas medições ultrapassaram os limites estabelecidos, tanto no período 

diurno quanto no noturno. 

Não houve nenhuma reclamação do público externo conforme demonstrado na 

tabela de indicadores ambientais no item 4.2 do relatório. 

 

b) O item 8.1.9b prevê a existência de procedimentos gerenciais existentes. 

 

Não houve nenhum comentário da parte da empresa auditora sobre a existência de 

procedimentos gerenciais. 

 

c) O item 8.1.9c institui “a operação e manutenção dos sistemas de controle”. 

 

A operação e a manutenção dos sistemas de controle não foram abordados pela 

empresa auditora. 

 

d) O item 8.1.9d verifica “a existência de programas de monitoramento externo”. 

 

Não houvenenhum comentário sobre a existência de programas de monitoramento 

de ruídos nas imediações externas à empresa. Embora não exista nenhuma 

reclamação do público externo, como relatado no item 5.3.1.9a, a empresa deveria 

ter verificado se é este requisito estava sendo, pois observava-se vizinhança 

próxima a fábrica. 
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5.3.1.11  Quanto à gestão de resíduos 

 

a) O item 8.1.10a prevê “a existência de layout da empresa em termos de geração, 

segregação, transporte interno e estocagem de resíduos perigosos, inertes e não-

inertes; as áreas de estocagem, equipamentos de processamento e áreas de 

disposição”.  

 

Não foi apresentado estelayout da empresa e, portanto, não foi possível obter 

informações a este respeito. 

 

b) O item 8.1.10b institui “o inventário de resíduos, identificando os pontos de 

geração, inclusive áreas de utilidades”.  

 

Nos relatórios de 2011 e 2012, a empresa auditora limitou-se a dizer que a 

empresa auditada demonstrou conhecimento da cadeia de gerenciamento de 

resíduos gerados, o que foi evidenciado no Inventário Ambiental Local. 

Nos relatórios de 2013 e 2014, além desta informação, foi citado que a unidade 

também atende a Resolução CONAMA 313, que dispõe sobre o Inventário 

Nacional dos Resíduos Sólidos Industriais e também atende a Lei 10165 que 

disserta sobre o inventario de resíduos junto ao IBAMA. 

 

c) O item 8.1.10c estabelece “o fluxo de resíduos, desde o ponto de geração até a 

destinação final, considerando: a adequação e segurança dos sistemas de 

contenção, estocagem intermediária e destinação final; a adequação dos 

procedimentos existentes para a escolha dos contratos de tratamento e destinação; 

a existência de licença ambiental válida e compatível com o tipo de resíduo para 

transportadores e local de destinação; utilização de Manifesto de Resíduos”.  

 

Em todos os relatórios foi informado que as empresas que participam do processo 

de gerenciamento de resíduos são licenciadas. Os resíduos enviados para o 

tratamento são acompanhados de Manifestos de Resíduos. No relatório de 2011 

foi dado um alerta pela empresa auditora para as legislações referentes ao 

transporte de resíduos perigosos e uso de pictogramas, devido à Resolução 
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3632/11 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que alterou o 

Anexo da Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 2004, que aprova as Instruções 

Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. 

Por ocasião da auditoria no ano de 2012, foi verificado pelos auditores que as 

medidas aplicáveis a este respeito jáhaviam sido tomadas e os resíduos e os 

caminhões estavam devidamente identificados conforme as classes de risco e 

código da ONU. 

 

d) O item 8.1.10d contempla “as responsabilidades e a adequação dos procedimentos 

de gerenciamento de resíduos”.  

 

Em todos os relatórios, foi informado que os resíduos gerados são enviados sob 

manifesto de resíduos e que todas as empresas participantes do processo de 

gerenciamento eram licenciadas. 

 

e) O item 8.1.10e prevê “a existência de planos e programas para redução de 

resíduos, práticas de reaproveitamento e de reciclagem”.  

 

Ficou evidenciado que a empresa possuía um programa de reciclagem bem 

estruturado, com segregação do resíduo sólido gerado no “Espaço Reciclar”. 

 

5.3.1.12 Quanto à gestão do uso de agrotóxicos para o controle de vetores e pragas 

urbanas 

 

a) O item 8.1.11a estabelece “a existência de ações de controle de vetores e pragas 

urbanas ou tratamentos fitossanitários com demonstrativos da minimização da 

incidência e da realização de medidas preventivas ou corretivas que visem à 

redução dos impactos gerados pela aplicação de inseticidas ou raticidas”.  

 

No relatório de 2011 foi evidenciada uma oportunidade de melhoria na 

periodicidade de tratamento, que, de acordo com um procedimento interno, era 

semestral. Apesar de a freqüência estabelecida ser de seis em seis meses, o 

tratamento era realizado mensalmente. No entanto, em alguns meses não foi 
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evidenciado o tratamento. Tal recomendação foi motivada pela existência de um 

restaurante na unidade.  

A empresa achou pertinente a oportunidade de melhoria e passou a adotar o 

tratamento mensal no restaurante e semestral nas demais unidades. No relatório de 

2014, adotou um tratamento preventivo que era feito semanalmente, além de 

manter o critério anterior.  

Também no relatório de 2011, não ficou evidenciada a minimização de incidência 

de pragas e vetores. A partir de 2012esta minimização ficou evidenciada em todos 

os relatórios analisados. Não houve uma comprovação de que diminuiu, apenas foi 

citado qualitativamente. 

 

b) O item 8.1.11b visa “a capacitação técnica dos responsáveis pela execução desses 

serviços, assim como o número e a validade da licença do órgão ambiental para 

funcionamento da empresa prestadora do serviço”.  

 

Os colaboradores que realizavam a aplicação dos produtos agrotóxicos para o 

controle de vetores e pragas urbanas estavam devidamente treinados, conforme 

registros avaliados. Além disso, as empresas prestadoras de serviço possuíam 

Licença ambiental válida; 

 

 

5.3.1.13  Quanto à limpeza e higienização de reservatórios de água 

 

a) O item 8.1.12a contempla “a conformidade legal.  

 

No período de realização das auditorias em estudo, os reservatórios da empresa 

eram limpos periodicamente por empresas licenciadas junto ao órgão ambiental. 

As análises da água dos reservatórios foram realizadas por empresas credenciadas 

que possuiam o Certificado de Credenciamento de Laboratório (CCL). De acordo 

com o site do INEA (www.inea.rj.gov.br), este certificado consiste no “ato 

administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta a capacitação de 

empresas para a realização de análises laboratoriais, de acordo com os parâmetros 

que especifica”.  

http://www.inea.rj.gov.br),
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b) O item 8.1.12b prevê “a existência de documentos comprobatórios relativos à 

prestação do serviço”.  

 

A empresa apresentou documentos que comprovaram a existência da prestação de 

serviço. Porém, no relatório de 2014, foi relatada uma oportunidade de melhoria 

para que houvesse a identificação correta do ponto de coleta apesar de que nos 

relatórios dos anos de 2011, 2012 e 2013 não ter sido informada a localidade 

exata da coleta. Não foi possível verificar se a empresa auditada julgou pertinente 

esse comentário, pois o relatório de 2015 não estava disponível na Biblioteca do 

INEA durante a pesquisa realizada para este estudo que ocorreu no período de 

2011 a 2014. 

 

5.3.1.14 Quanto à gestão de riscos ambientais 

 

a) O item 8.1.13a prevê “o potencial de risco ambiental baseado nas características 

dos efluentes líquidos, emissões, resíduos e manuseio de substâncias perigosas”.  

 

Em todos os relatórios analisados, não havia nenhuma informação sobre o potencial 

risco ambiental baseado nas características dos efluentes líquidos, emissões, 

resíduos e substâncias perigosas.  

 

b) O item 8.1.13b visa “a existência de análises de risco atualizadas das instalações da 

organização”. 

 

Não foram apresentadas informações sobre as análises de risco em nenhum dos 

relatórios avaliados para este estudo. 

 

c) O item 8.1.13c estabelece “a existência e adequação de planos de gerenciamento de 

riscos”.  

 

Não foicomentadopelos auditores a existência de planos de adequação de 

gerenciamento de riscos. 
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d) O item 8.1.13d contempla “os registros de ocorrência de acidentes com danos reais 

ou potenciais à saúde, à segurança ou ao meio ambiente”.  

 

Não houve nenhum comentário sobre este item. 

 

e) O item 8.1.13e visa “a existência e adequação de plano de emergência e registro 

dos treinamentos e simulações por ele previstos”.  

 

A empresa possuia Plano de Atendimento à Emergência e todos os empregados e 

contratados verificados estavam treinados para saber como agir em uma situação de 

emergência. Não havia informações sobre a realização de simulados. 

 

5.3.1.15 Quanto à gestão de passivo ambiental 

 

a) O item 8.1.14a institui “a existência de estudo sobre passivo ambiental, tais como 

contaminação do solo e das águas subterrâneas”.  

 

A empresa auditada submeteu-se aos estudos de contaminação de solo e água, 

atendendo a todas as fases recomendadas pelo relatório da empresa que realizou o 

serviço. 

 

b) O item 8.1.14b busca “a localização das áreas potenciais, identificando inclusive 

unidades e equipamentos desativados, matérias-primas e produtos perigosos fora 

de uso”.  

 

Não foi evidenciada nenhuma área potencial que necessitasse de alguma 

intervenção por parte da empresa.  
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5.3.2 Analise da empresa auditora 
 

O fato de as auditorias terem sido realizadas pela mesma empresa nos quatro anos 

contemplados no estudo e pelos mesmos auditores em três anos consecutivos (2012 a 2014) 

podemapresentar vantagens, uma vez que os auditores passam a conhecer mais profundamente 

o processo da empresa auditada, pela relação estabelecida entre auditor e auditado podendo 

facilitar atransferência de informações. 

Pelo estudo realizado, entretanto, pôde-se verificar um aspecto negativo nesta 

permanência da equipe auditora, pois alguns erros e deficiências observados em relatórios 

anteriores se mantiveram nos relatórios seguintes, gerando uma lacuna na análise de 

determinado item por vários anos, por exemplo. Outro aspecto negativo que se pode supor 

consistenuma análise não tão minuciosa em determinado item já visto como “conforme” nos 

anos anteriores de análise. Este segundo aspecto, entretanto, não pôde ser evidenciado 

claramente nos relatórios estudados. 

Em relação aos itens específicos: 

Diversos tópicos específicos previstos na Diretriz 056 - Rev3 não foram informados 

pela empresa auditora, dentre os quais podem ser citados na tabela 6: 

Tabela 6: Tópicos não informados pela empresa auditora 

 Item da Diretriz 

056 - Rev3 

Tópico Requisito não atendido 

pela equipe auditora nos 

relatórios avaliados nos 

anos de 2011 a 2014. 

8.1.1 c Quanto à política ambiental 

e ao sistema de gestão 

ambiental 

(PARCIALMENTE 

ATENDIDO) A existência 

de metas de desempenho 

ambiental compatíveis com 

a política ambiental e com 

o conceito de melhoria 

contínua; critérios de 

acompanhamento e 

avaliação; definição de 
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responsabilidades e 

divulgação dos resultados 

8.1.4 c Quanto aos processos de 

produção e operação 

Os fluxogramas de 

processo e balanços de 

massa e energia de entradas 

e saídas. 

8.1.5 a Quanto à gestão de energia 

e água 

(PARCIALMENTE 

ATENDIDO) A avaliação 

da eficiência energética dos 

equipamentos utilizados e 

procedimentos para 

garantir sua adequada 

manutenção.  

8.1.6 b Quanto à gestão de 

materiais 

Os procedimentos de 

recepção, manuseio e 

estocagem; layout dos 

locais de estocagem e das 

áreas de recebimento 

(matérias-primas, insumos 

e produtos); análise dos 

riscos associados ao 

transporte interno desses 

materiais.  

8.1.6 c Quanto à gestão de 

materiais 

Os procedimentos que 

incentivem a utilização de 

materiais ambientalmente 

menos danosos, ao 

reaproveitamento e a 

reciclagem. 
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8.1.7 d Quanto à gestão de 

efluentes líquidos 

(ATENDIDO 

PARCIALMENTE) A 

eficiência dos sistemas de 

tratamento. 

8.1.7 h Quanto à gestão de 

efluentes líquidos 

A implementação dos 

planos e programas de 

melhoria de desempenho 

relativos às descargas de 

efluentes, de não geração e 

minimização da geração.  

8.1.8 a Quanto à gestão de 

emissões atmosféricas 

O inventário das fontes de 

emissão de poluentes do ar, 

considerando o layout da 

organização e o sistema de 

ventilação e exaustão. 

8.1.8 h Quanto à gestão de 

emissões atmosféricas 

Os resultados de 

monitoramento e os 

procedimentos laboratoriais 

usados. 

8.1.9 b Quanto à gestão de ruídos Procedimentos gerenciais 

existentes 

8.1.9 c Quanto à gestão de ruídos Operação e manutenção 

dos sistemas de controle. 

8.1.9 d Quanto à gestão de ruídos Programas de 

monitoramento externo 

8.1.10 a Quanto à gestão de 

resíduos 

A existência de layout da 

empresa em termos de 

geração, segregação, 

transporte interno e 

estocagem de resíduos 

perigosos, 

inertes e não-inertes; as 
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áreas de estocagem, 

equipamentos de 

processamento e áreas de 

disposição. 

8.1.13 a Quanto à gestão de riscos 

ambientais 

O potencial de risco 

ambiental baseado nas 

características dos efluentes 

líquidos, emissões, 

resíduos e manuseio de 

substâncias perigosas. 
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6 Resultados e Discussão 

 

Neste estudo foi feita uma análise do Sistema de Gestão Ambiental de uma indústria 

química, Tal análise foi realizada a partir dos relatórios de auditoria ambiental, seguindo a 

Diretriz 056 - Rev3, feitos por uma empresa auditora nos anos de 2011 até 2014. 

Com base nos dados dos relatórios da empresa auditora, foi possível elaborar um 

gráfico das não conformidades por ano da empresa auditada. A Figura 5 retrata esse cenário: 

 

Figura 5: Não conformidade por ano 

 

Fonte: Adaptado dos relatórios de auditoria ambiental da empresa auditada nos respectivos anos 

 

Percebe-se que houve uma diminuição no número de não conformidades apresentadas 

pela empresa auditada, embora no ano de 2014 tenha acontecido uma não conformidade. 

Vale frisar que em todo o momento, a empresa auditada pareceu demonstrar 

comprometimento com a melhoria contínua e buscou atuar nas causas das não conformidades 

para evitar a recorrência das mesmas, o que pode ser evidenciado no relatório do ano seguinte, 

em que a empresa auditora verificou que as ações corretivas previstas no relatório do ano 

anterior foram implementadas. 

5

1

2011 2012 2013 2014

Não Conformidades X ano
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Além disso, a empresa atendeu a todas as oportunidades de melhoria (OM) propostas 

pela empresa auditora. O gráfico da figura 6 registra o número de OM por ano: 

Figura 6: Número de oportunidades de melhoria por ano 

 

Fonte: Adaptado dos relatórios de auditoria ambiental da empresa auditada nos respectivos anos 

É importante comentar que não foi possível acompanhar as ações referentes às 

oportunidades de melhoria e não conformidades de 2014 uma vez que não se teve acesso ao 

relatório de 2015 pelo fato de o mesmo ser feito na época deste trabalho ter sido realizado. 

A empresa também apresentou melhoria no atendimento total das condicionantes da 

LO, apesar de uma pequena queda de 2% de 2013 para 2014, conforme figura 2. É importante 

notar que somente em 2013 a totalidade de condicionantes da LO foi considerada 

implementada pela equipe auditora. 

Outro fator importante que foi evidenciado durante o intervalo de tempo analisado é 

que houve uma diminuição no consumo de água e energia, como já demonstrado nas figuras 3 

e 4, respectivamente. 

Como ficou evidenciado pelo item 5.3.2 deste trabalho, diversos requisitos previstos na 

Diretriz 056 - Rev3 não foram verificados pela equipe auditora, pois não constam dos 

relatórios dos anos analisados. Desta forma, não é possível a verificação de desvios em relação 

a estes pontos. 

Pelo que se verificou no estudo realizado, o conteúdo da Diretriz 056 - Rev3 é bastante 

abrangente e muito relacionado à Norma ISO 14001. Desta forma, constitui um material muito 

1

3 3 3

2011 2012 2013 2014

Oportunidades de melhoria X ano
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rico a ser explorado pelo órgão ambiental no acompanhamento do desempenho ambiental das 

empresas. 

Entretanto, pelo que parece no período de realização do estudo, o INEA não se 

manifestou em relação aos requisitos não atendidos, uma vez que eles permaneceram ausentes 

nos quatro relatórios analisados. Desta forma, não foi atingido um objetivo da auditoria 

ambiental compulsória que é o de fornecer subsídios ao órgão ambiental licenciador, cobrindo, 

inclusive, uma deficiência comum a estes órgãos no país que é a ação fiscalizatória. 

Por outro lado, como já dito, pelo que se estudou, percebeu-se uma melhoria de 

desempenho na empresa auditada, evidenciando que a auditoria ambiental compulsória tem 

auxiliado as empresas no seu processo de gestão ambiental.  
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7 Conclusão 

 

Mediante a análise realizada para verificar o desenvolvimento do Sistema de Gestão 

Ambiental de uma indústria química, constatou-se que foram agregados valores à empresa a 

partir dos desvios identificados pela equipe auditora e dos requisitos da Diretriz 056 - Rev3, 

como a contínua redução no consumo de água, de energia e de outros insumos, além da 

melhoria do grau de atendimento das condicionantes da licença ambiental, que de fato já é uma 

obrigação legal.  

A partir das análises efetuadas nos relatórios, pode-se notar uma evolução da empresa 

tanto no que diz respeito à redução no número de não conformidades identificadas durante as 

auditorias, como também no consequente aumento do atendimento das condicionantes da LO. 

Isso demonstra que a empresa pareceu ter sido sensível às recomendações e observações da 

empresa auditora, reforçando assim o comprometimento com a melhoria contínua. O 

atendimento aos requisitos da Diretriz 056 - Rev3 avaliados pela empresa auditora, permitiu à 

organização: 

 Melhorar o seu sistema de gestão ambiental; 

 Assegurar a conformidade com a sua política ambiental, legislação 

ambiental e a condicionantes dos relatórios anteriores; e 

 Transmitir às partes interessadas que a empresa se preocupa com o meio 

ambiente seguindo os requisitos da diretriz do órgão ambiental. 

Além disso, a melhoria do sistema de gestão da empresa, a existência de políticas e 

procedimentos operacionais para as atividades com aspectos e impactos significativos para o 

meio ambiente e a disponibilidade dos colaboradores em fornecer informações necessárias 

para a condução da auditoria, demostraram o grau de comprometimento com as questões 

ambientais, não somente da Alta Administração, mas de todos os empregados, foram citados 

pela empresa auditora como um ponto forte da empresa durante a auditoria. A participação da 

Alta Administração mereceu destaque, pois se trata da equipe responsável pelos rumos da 

organização e que é sempre de suma importância na implementação das ações corretivas e 

também da manutenção do sistema de gestão ambiental. 
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Pode-se verificar também que os relatórios de auditoria ambiental compulsória são de 

extrema importância para se medir o desempenho ambiental da empresa. Isso ocorre uma vez 

que eles mostram à empresa os principais gargalos para melhorar seu sistema de gestão 

ambiental, além de verificar o cumprimento das condicionantes de modo a estar apta a manter 

seu licenciamento ambiental. 

É válido comentar também que se verificou pelo estudo realizado, que existem diversas 

oportunidades de melhorias no processo de auditoria compulsória por meio da Diretriz 056 - 

Rev3 no Estado do Rio de Janeiro que passa por: 

 

a) Do ponto de vista da empresa auditada: 

 

Avaliar criticamente as informações incluídas no relatório de auditoria ambiental uma 

vez que ele é um documento público de acesso a qualquer cidadão.  

Contratar empresas de auditoria com equipe realmente experiente no ambiente 

industrial e não apenas com formação acadêmica, pois esta experiência é muito importante 

para o resultado do relatório. 

 

b) Do ponto de vista da empresa auditora: 

 

Cumprir integralmente os requisitos previstos na Diretriz 056 - Rev3, pois observou-se 

que alguns itens não foram verificados como informado no item 5.3.2 do estudo.  

Garantir a formação de uma equipe experiente e com carga horária suficiente para uma 

boa amostragem da empresa auditada. Algumas vezes, para que a empresa se torne mais 

competitiva, se pode apresentar uma proposta com menor carga horária de auditoria, o  que 

repercute diretamente no custo. Este dado é importante, pois os auditores têm responsabilidade 

junto ao órgão de classe, órgão ambiental e Ministério Público em relação à veracidade e 

abrangência das informações prestadas no relatório. 

c) em relação ao órgão ambiental: 

 

O processo de auditoria compulsória pela Diretriz 056 - Rev3 demonstrou-se ser um 

recurso muito importante ao órgão ambiental, do ponto de vista de administração pública, 

tendo em vista a riqueza de informações prestadas  e que preenchem, de certa forma, a lacuna 

na incapacidade atual dos órgãos ambientais de exercerem o papel fiscalizatório das empresas. 
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Todavia, pelo estudo realizado, parece que este acompanhamento não está sendo feito 

de maneira eficaz, tendo em vista os requisitos da Diretriz 056 - Rev3  que não foram 

abordados no relatório durante vários anos, sem qualquer correção, com destaque para a 

operação da empresa sem licença válida no período de 28/06/05 até 18/08/13. 

Acompanhar efetivamente a capacitação técnica e experiência profissional das 

empresas auditoras para garantir a qualidade do processo de auditoria. Não foi evidenciada 

qualquer informação a respeito de restrições de empresas para realizar auditoria por “omissão, 

a sonegação ou a falsificação das informações prestadas no Relatório de Auditoria” conforme 

previsto no requisito 11.3-I da Diretriz 056 - Rev3. 
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8 Sugestão para estudos futuros 

  

Com o intuito de complementar o estudo em questão, sugere-se avaliar a forma como os 

relatórios de auditorias ambientais compulsórias são tratados no órgão ambiental durante o 

processo e licenciamento ambiental, ou seja, qual a ação que as informações do relatório 

podem desencadear e se realmente ocorrem.  
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11 Anexo 

 

Anexo 1 - DZ-056-R.3 – DIRETRIZ PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA 
AMBIENTAL  

 

 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  

CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO RIO DE JANEIRO  
ATO DA PRESIDENTE 

 
RESOLUÇÃO CONEMA Nº 021, DE 07 DE MAIO DE 2010 
 

APROVA  A  DZ-056-R.3  –  DIRETRIZ  PARA  
REALIZAÇÃO DE AUDITORIA AMBIENTAL 

 
O Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONEMA, em sua reunião de 07/05/2010, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual nº 40.744, de 25/04/2007, 
 
CONSIDERANDO o que consta do Processo nº E-07/200.002/1994, 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º – Aprovar, e mandar publicar, a DZ-056.R-3 – DIRETRIZ PARA REALIZAÇAO 
DE AUDITORIA AMBIENTAL , aprovada na reunião do CONEMA de07/05/2010. 
 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua p ublicação, revogadasas 
disposições em contrário e, em especial, a Delib eração CECA nº 3.427 de 14 de novembro 
de 1995. 
 

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2010 
 
 
 

MARILENE RAMOS  
Presidente do CONEMA 

 
 
Publicada no Diário Oficial de 14/05/2010, pág. 20 
 
 
 
 
 

DZ-056.R-3 – DIRETRIZ PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA   AMBIENTAL 
 
1 OBJETIVO  
 

Estabelecer as responsabilidades, os procedimentos e os critérios técnicos para a 
realização de auditorias ambientais, como instrumento do sistema de licenciamento 
ambiental.  

 



72 
 

 
 

 
2 REFERÊNCIAS  
 
2.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL  
 
2.1.1 Constituição Federal de 1988 – Artigo 225. 
2.1.2 Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre a s sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providencias.  

 
2.1.3 Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências.  

 
5.1.7 Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990 – Regulamenta a Lei nº 6.092/81 e a Lei nº 

6.938/81.  
 
5.1.8 Resolução CONAMA nº 381, de 14 de dezembro de 2006 – Altera dispositivos da 

Resolução nº 306, de 5 de julho de 2002 e o Anex o II, que dispõe sobre os requisitos 
mínimos para a realização de Auditoria Ambiental.  

 
5.1.9 Resolução CONAMA nº 306, de 5 de julho de 200 2 – Estabelece os requisitos 

mínimos e o termo de referência para realização de auditorias ambientais  
 
5.1.10 Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro d e 1997 – Dispõe sobre a revisão e 

complementação dos procedimentos e critér ios utilizados para o licenciamento 
ambiental.  

 
2.2 LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 
2.2.1 Constituição Estadual de 1989 – Artigo 261, parágrafo 1º, inciso IX.  
 
2.2.2 Lei Estadual nº 3.471, de 4 de outubro de 2000 – Altera o artigo 5º da Lei Estadual nº 

1.898, de 26 de novembro de 1991, que dispõe sobre a realização de auditorias 
ambientais.  

 
2.2.3 Lei Estadual n° 3.467, de 14 de setembro de 2 000 – Dispõe sobre as sanções 

administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de 
Janeiro, e dá outras providências.  

 
2.2.4 Lei Estadual nº 3.341, de 29 de dezembro de 1999 – Altera o artigo 10 da Lei 

Estadual nº 1.898, de 26 de novembro de 1991, que dispõe sobre a realização de 
auditorias ambientais.  

 
2.2.5 Lei Estadual nº 2.011, de 10 de julho de 1992 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

implementação de Programa de Redução de Resíduos.  
 
2.2.6 Lei Estadual nº 1.898, de 26 de novembro de 1991 – Dispõe sobre a realização de 

auditorias ambientais.  
 
2.2.7 Decreto-Lei Estadual nº 134, de 16 de junho de 1975 – Dispõe sobre a prevenção e o 

controle da poluição do meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro.  
 
2.2.8 Decreto Estadual nº 42.159, de 2 de dezembro de 2009 – Dispõe sobre o Sistema de 
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Licenciamento Ambiental – SLAM e dá outr as providências.  
 
2.2.9 Decreto Estadual nº 21.470-A, de 5 de junho de 1995 – Regulamenta a Lei nº 1.898, 

de 26 de novembro de 1991, que dispõe sobre a realização de auditorias ambientais.  
 

 
2.3 NORMAS  
 
2.3.1 NBR ISO 14001:2004 Sistema de Gestão Ambiental – Requisitos com orientações 

para uso  
 
2.3.2 ABNT NBR ISO 14031:2004 Gestão ambiental – Av aliação de desempenho 

ambiental – Diretrizes  
 
2.3.3 ABNT NBR ISO 19011:2002 – Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da 

qualidade e/ou ambiental  
 
 
3 DEFINIÇÕES  
 

Para os efeitos desta Diretriz são adotadas as segu intes definições:  
 
3.1 AUDITORIA AMBIENTAL – processo sistemático de verificação, documentado e 

independente, nas modalidades Auditoria Ambiental de Controle e Auditoria 
Ambiental de Acompanhamento, executado para obter evidências e avaliá-las 
objetivamente, para determinar a extensão na qual o s critérios de auditoria 
estabelecidos nesta Diretriz são atendidos e os res ultados comunicados.  

 
3.1.1 AUDITORIA AMBIENTAL DE CONTROLE – realizada normalmente a cada 

requerimento ou renovação de licença ambiental, para verificação detalhada do 
desempenho ambiental da organização em operação, com base em conformidade 
legal e em suas políticas e práticas d e controle.  

 
3.1.2 AUDITORIA AMBIENTAL DE ACOMPANHAMENTO – realizada a cada ano, com 

ênfase no acompanhamento do Plano de Ação da úl tima auditoria ambiental, 
complementando-o com novas medidas advindas de eventuais exigências do órgão 
ambiental, alterações significa tivas nos aspectos e impactos ambientais e mudanças 
em processo, entre outros.  

 
3.2 AUDITOR AMBIENTAL – profissional qualificado para executar auditorias ambientais, 

registrado e regular em seu respectivo Conselho de Classe, técnica e legalmente 
responsável pelo relatório da auditoria ambiental.  

 
3.3 ESPECIALISTA TÉCNICO – profissional que provê habilidade ou conhecimentos 

específicos à equipe de auditoria, mas que não participa como um auditor.  
 
3.4 ORGANIZAÇÃO – empresa, corporação, firma, empre endimento, autoridade ou 

instituição, ou parte ou combinação destes, incorporada ou não, pública ou privada, 
que tenha funções e administração próprias.  

 
3.5 PARTE INTERESSADA – indivíduo ou grupo interessado ou afetado pelo 

desempenho ambiental de uma organização.  
 
3.6 ASPECTO AMBIENTAL – elemento das atividades, produtos ou serviços de uma 
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organização que possa interagir com o meio ambiente.  
 
3.7 IMPACTO AMBIENTAL – qualquer alteração causada ao meio ambiente, proveniente 

de atividades, produtos e serviços de uma organização. 
 
3.8 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL – parte do sistema de gestão global usada para 

desenvolver e implementar a política ambiental da organização e gerenciar seus 
aspectos ambientais.  

 
3.9 MELHORIA CONTÍNUA – processo recorrente de aprimoramento das práticas de 

gestão ambiental, com a finalidade de atingir melhorias no desempenho ambiental 
global consistentes com a política ambiental da organização. 
 

3.10 PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO - uso de processos, práticas, técnicas, materiais, 
produtos, serviços ou energia para evitar, reduzir ou controlar a geração, emissão ou 
descarte de qualquer tipo de poluente ou resíduo, a fim de reduzir impactos 
ambientais adversos. 

 
3.11 CONFORMIDADE – atendimento a requisitos legais ambientais e aos critérios 

estabelecidos nesta Diretriz.  
 
3.12 NÃO-CONFORMIDADE – não atendimento a requisitos legais ambientais e aos 

critérios estabelecidos nesta Diretriz.  
 
3.13 OPORTUNIDADE DE MELHORIA – possibilidade de melhoria dos processos   

internos da organização e de melhor gerenciamento de seus aspectos ambientais. As 
oportunidades de melhoria identificadas não se caracterizam como não-conformidade 
e devem ser apreciadas pelo a uditado, que definirá pela execução ou não de ações 
preventivas. 

 
3.14 EVIDÊNCIA DE AUDITORIA – informações verificáveis, registros, constatações ou 

declarações que comprovam conformidades e não-conformidades identificadas no 
processo de auditoria.  

 
3.15 AÇÃO CORRETIVA – ação que busca identificar e eliminar a(s) causa(s) de uma 

não-conformidade evidenciada, de modo a evitar sua repetição.  
 
3.16 AÇÃO PREVENTIVA – ação que busca identificar e eliminar as causas de uma não-

conformidade potencial, de modo a evitar sua oc orrência. 
 
3.17 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO AMBIENTAL – meio para mensurar a eficácia dos 

procedimentos ambientais da organização.  
 
3.18 INDICADOR DE DESEMPENHO AMBIENTAL – dado mensurável de um aspecto 

ambiental, que pode ser usado para acompanhar e demonstrar desempenho.  
 
3.19 RELATÓRIO DE AUDITORIA AMBIENTAL – documento destinado ao órgão 

ambiental, elaborado pela equipe de auditoria, que consolida os resultados da 
Auditoria Ambiental de Controle ou de Acompanhamento.  

 
3.20 PLANO DE AÇÃO – parte integrante do Relatório de Auditoria Ambiental que 

contempla as ações corretivas e preventivas associadas às não-conformidades, com 
respectivo cronograma de execução e identificação dos responsáveis, assim como as 
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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.  

 
4 APLICAÇÃO 
 
4.1 Deverão, obrigatoriamente, realizar auditorias ambientais periódicas anuais as 

organizações de Classes 4, 5, 6, de acordo com a tabela de classificação dos 
empreendimentos/atividades do Decreto Estadual nº 42.159/2009, das seguintes 
tipologias, entre outras:  

 
I refinarias, dutos e terminais de petróleo e seus derivados;   
II instalações portuárias; 
III instalações aeroviárias (aeroportos, aeródromos , aeroclubes); 
IV instalações destinadas à estocagem de substância s tóxicas e perigosas;  
V instalações de processamento e disposição final d e resíduos tóxicos e 

perigosos;   
VI unidades de geração de energia elétrica a partir de fontes térmicas; 
VII instalações de tratamento e os sistemas de disposição 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 veterinár  ios; 
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. 
 
4.2 As organizações deverão realizar Auditorias Ambientais de Controle como parte dos 

processos de requerimento, renovação e prorrogação da Licença de Operação (LO) e 
da Licença de Operação e Recuperação (LOR) e de averbação decorrente de sua 
ampliação.  

 
4.3 A realização de Auditoria Ambiental de Controle ou de Auditoria Ambiental de 

Acompanhamento poderá ser dispensada pelo órgão ambiental, nos casos 
específicos de instalações de tratamento e sistemas de disposição final de esgotos 
domésticos e de indústrias químicas e metalúrgicas, quando forem classificadas 
como de porte Mínimo ou Pequeno.  

 
4.4 O órgão ambiental poderá, a qualquer momento, mediante justificativa, exigir a 

realização de auditoria ambiental de organizações das demais Classes do Decreto 
Estadual nº 42.159/2009.  

 
 
5 OBJETIVOS DA AUDITORIA AMBIENTAL 
 
5.1 Incentivar a implantação de política ambiental e sistema de gestão ambiental em 
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organizações públicas e privadas.  
 
 
5.2 Apoiar o órgão ambiental, fornecendo um diagnóstico técnico da conformidade legal e 

do desempenho ambiental ao longo dos últimos anos, identificando os aspectos 
ambientais e seus potenciais poluidor e de risco.  

 
5.3 Verificar o cumprimento dos dispositivos legais de proteção e controle ambiental, bem 

como condicionantes 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, manipulação, estocagem e transporte de 

matérias primas, substâncias, materiais secundários e auxiliares e produtos, assim 
como a destinação de subprodutos e resíduos.  

 
5.6 Verificar os procedimentos de identificação e tratamento de não-conformidades 

quanto a sua eficácia na identificação das causas e na implantação de ações 
corretivas e preventivas.  

 
5.7 Comunicar às partes interessadas a atual situação ambiental da organização e a 

evolução do seu desempenho ambiental ao longo dos últimos anos.  
 
5.8 Estimular o uso de tecnologias limpas e de matérias-primas menos agressivas ao 

meio ambiente, a utilização 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 
conservação ambiental.  

 
5.10 Verificar a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, 

rotinas, instalações e equipamentos com interação e risco ambiental, de forma a 
prevenir, proteger e recuperar o meio ambiente.  

 
5.11 Estimular a criação de programas permanentes de comunicação e educação 

ambiental nas organizações.  
 
 
6 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
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 atividades do item 4.1, e nas situações estabelecidas no item 4.2;  
 
6.1.2 Auditoria Ambiental de Acompanhamento – realizada anualmente, nos intervalos das 

Auditorias Ambientais de Controle.  
 
6.2 As Auditorias Ambientais de Controle e de Acompanhamento deverão ser realizadas 

por equipe independente e multidisciplinar ou auditor(es) autônomo(s), tecnicamente 
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habilitado(s) no objeto da auditagem.  
 
6.3 A realização das auditorias ambientais se dará às expensas da organização.  
 
6.4 O órgão ambiental poderá determinar, extraordinariamente, a realização de Auditoria 

Ambiental de Controle, por equipe de auditoria independente, quando houver a 
constatação de infração ambiental ou de situação excepcional não solucionável com 
os procedimentos de fiscalização d e rotina. Neste caso, deverão ser 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 escopo definido no item 8 e à itemização definida no item 9 
desta Diretriz. Em caso de não aprovação, a organização deverá providenciar as 
adequações.  

 
6.7 A realização de auditoria ambiental e a apresentação de seus resultados não exime 

as organizações de qualquer ação fiscalizador a ou do atendimento a outras 
exigências da legislação em vigor.  

 
 
7 EXECUÇÃO DA AUDITORIA AMBIENTAL 
 
7.1 OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO AUDITADA  
 

Resguardado o sigilo industrial, fica a organização sob auditoria obrigada a:  
 
7.1.1 Colocar à disposição da equipe de auditoria toda a documentação por ela requerida.  
 
7.1.2 Prover à equipe de auditoria os recursos necessários para assegurar um processo de 

auditoria eficiente e eficaz.  
 
7.1.3 Franquear à equipe de auditoria o acesso a todas as instalações de processo e 

controle ambiental, incluindo as áreas de estocagem de materiais de produção 
(matérias-primas, outros insumos e produtos), de subprodutos e de resíduos.  

 
7.1. 4 Apresentar registros de entrada de matérias-primas e outros insumos; de saída de 

produtos, resíduos, efluentes, subprodutos e emissões; do consumo de energia e 
água; da utilização de mão-de-obra própri a ou de terceiros; e de medições relativas 
ao controle e monitoramento ambiental.  

 
7.1.5 Permitir a realização de entrevistas e reuniões com seu quadro funcional, para 

obtenção e confirmação das informações e evidências necessárias.  
 
7.1.6 Fornecer informações sobre auditorias ambientais já realizadas e sobre infrações e 

processos de responsabilização administ rativa, cível ou criminal por danos causados 
ao meio ambiente a que esteve sujeita desde a última auditoria ambiental.  

 
7.2 CRITÉRIOS PARA EXECUÇÃO  
 
7.2.1 O planejamento e a execução da auditoria ambiental deverão considerar, no mínimo, 
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os requisitos constantes do item 8, de forma a coletar as evidências das práticas de 
gestão e do desempenho ambiental da organização. As evidências deverão estar 
fundamentadas não apenas em análise documental, mas também em inspeções nas 
instalações e entrevistas.  

 
7.2.2 A avaliação do desempenho ambiental deverá incluir, obrigatoriamente, a análise da 

utilização de indicadores, conforme consta do Anexo desta Diretriz, definidos em função 
da tipologia da organização, dos aspectos ambientais significativos e das características 
ambientais do local, assim como de exigências legais e de programas e planos 
específicos. Tais indicadores deverão ser em base, no máximo, anual, avaliando 
tendências. Os indicadores e unidades de medida estabelecidos no Anexo são 
meramente exemplificativos.  

 
Os dados quantitativos deverão ser relatados, compilados, analisados e divulgados, 
de maneira que agentes externos de verificação possam confirmar sua confiabilidade.  

 
7.2.3 A avaliação deverá considerar ainda os indicadores relativos aos cinco últimos anos, 

no mínimo. Esse período poderá ser inferior, se devidamente justificado.  
 
 
8 REQUISITOS BÁSICOS 
 
8.1 A avaliação das práticas de gestão e do desempenho ambiental levará em conta, no 

mínimo, os seguintes tópicos:  
 
8.1.1 Quanto à política ambiental e ao sistema de gestão ambiental  
 

a) a existência de política ambiental documentada, implementada, mantida e 
difundida a todas as pessoas que estejam trabalhando nas unidades auditadas, 
incluindo funcionários de empresas terce irizadas.  

 
b) a adequação da política ambiental e seus objetivos – se abrange todas as áreas 

e operações das unidades auditadas e seus asp ectos ambientais significativos; 
se orienta para a total conformidade legal; se incentiva a adoção de práticas de 
produção mais limpa e tecnologias limpas para a redução de impactos 
ambientais adversos, o uso racional de recursos naturais e eficiência energética.  

 
c) o status da implantação e certificação de sistema de gestão ambiental – a 

existência de metas de desempenho ambiental compatíveis com a política 
ambiental e com o conceito de melhoria contínua; critérios de acompanhamento 
e avaliação; definição de responsabilidades e divulgação dos resultados.  

 
d) os programas e procedimentos de controle dos aspectos ambientais da cadeia 

produtiva, incluindo critérios de seleção e avaliação de fornecedores e 
prestadores de serviços.  

 
8.1.2 Quanto à estrutura gerencial e ao treinamento  
 
 

a) as responsabilidades pelo gerenciamento ambiental, incluindo o Termo de 
Responsabilidade Técnica pela Gestão Ambiental, em conformidade com o 
Decreto Estadual nº 42.159/2009; o compromisso explícito da alta direção da 
empresa; a verificação da compatibilidade da estrutura gerencial com a melhoria 
de desempenho; existência de sistema de comunicação interna e externa e sua 
adequação ao sistema de gestão ambiental.  
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b) a conscientização dos trabalhadores e partes interessadas em relação aos 

potenciais impactos ambientais gerados pela organização.  
 

c) a adequação dos programas de treinamento e capacitação técnica dos 
responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e 
equipamentos de proteção ao meio ambiente ou que possuem o potencial de 
causar danos ambientais.  

 
8.1.3 Quanto à conformidade legal  
 

a) o atendimento ao que dispõe a legislação federal , estadual e municipal aplicável 
aos aspectos ambientais.  

 
b) a conformidade quanto ao licenciamento ambiental (tipo e validade das licenças), 

Alvarás, Autorizações, Outorgas, Registros, Termos de Ajustamento de Conduta e 
outros documentos relacionados às questões   
ambientais,  verificando  as  datas  de  emissão  e  a  sua  validade.  O 
cumprimento das restrições e exigências deverá ser  avaliado. 

 
c) o cumprimento das medidas preventivas e corretivas estabelecidas no Plano de 

Ação da auditoria ambiental anterior, indicando as ações concluídas, em 
andamento e as não concluídas, atendendo ou não aos prazos previstos.  

 
8.1.4 Quanto aos processos de produção e operação  
 

a) os procedimentos para identificar os aspectos ambientais significativos e 
respectivos impactos ambientais.  

 
b) a identificação das rotinas de trabalho associadas a riscos potenciais ao 

ambiente; a existência de procedimentos documentados e a incorporação de 
medidas para a minimização ou eliminação dos seus impactos.  

 
c) os fluxogramas de processo e balanços de massa e energia de entradas e 

saídas.  
 

d) os processos de produção – se são projetados e operados para minimizar os 
impactos ambientais; se a organização utiliza a melhor tecnologia disponível para 
prevenir danos ao ambiente; se avalia as possibilidades de modernização com o 
uso de tecnologias limpas.  

 
e) a adequação das normas, procedimentos documentados e registros de operação 

e manutenção e sua eficácia para tomada de decisão em situações emergenciais.  
 

f) as condições de operação e de manutenção das unidades e equipamentos de 
controle da poluição, de prevenção de acidentes e relacionados com os aspectos 
ambientais.  

 
 
8.1.5 Quanto à gestão de energia e água  
 

a) a existência de inventário das fontes de energia e das perdas; o consumo 
energético e a existência de procedimentos para sua redução; avaliação da 
eficiência energética dos equipamentos utilizados e procedimentos para garantir 
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sua adequada manutenção.  
 

b) as fontes de abastecimento de água (abastecimento público, poço, corpo d’água, 
chuva e/ou reuso) e as respectivas outorgas de uso dos recursos hídricos, 
quando exigidas por lei, bem como a quantificação para os diversos usos; 
existência de programa de redução do consumo; existência de pesquisa para 
reuso; e programas de controle de perdas e vazamentos.  

 
8.1.6 Quanto à gestão de materiais (matérias-primas, insumos, embalagens e produtos)  
 

a) os procedimentos e operações de cada unidade auditada; as características dos 
materiais em termos de periculosidade e requisitos específicos de manuseio e 
disposição; os pontos onde esses materiais são usados, incluindo as áreas de 
utilidades e manutenção, as a tividades fora de rotina, manutenção e limpeza de 
emergência ou vazamento.  

 
b) os procedimentos de recepção, manuseio e estocagem; layout dos locais de 

estocagem e das áreas de recebimento (matérias-primas, insumos e produtos); 
análise dos riscos associados ao transporte interno desses materiais.  

 
c) os procedimentos que incentivem a utilização de materiais ambientalmente 

menos danosos, ao reaproveitamento e a reciclagem.  
 
8.1.7 Quanto à gestão de efluentes líquidos  
 

a) a existência de layout da organização, incluindo diagramas e projetos da rede de 
esgotamento, do sistema de drenagem de águas pluviais, tanques de contenção, 
caixas de óleo e bacias de acumulação, dentre outros.  

 
b) o inventário das descargas, qualitativo e quantitativo, desde a fonte até o destino 

final.  
 

c) a adequação dos efluentes líquidos aos padrões legais e às restrições da licença 
ambiental.  

 
d) o inventário dos sistemas e equipamentos de tratamento e monitoramento de 

efluentes e o lançamento em corpos receptores superficiais ou subterrâneos; a 
eficiência dos sistemas de tratamento.  

 
e) as responsabilidades, a adequação dos procedimentos de operação e 

manutenção dos sistemas de tratamento instalados.  
 

f) o atendimento ao programa de autocontrole como estabelecido na licença 
ambiental; observação da periodicidade de análises; do uso de laboratórios 
credenciados; e da comprovação do envio de resultados.  

 
g) os registros de monitoramento e os procedimentos analíticos usados para coleta 

e análise. 
 

h) a implementação dos planos e programas de melhoria de desempenho relativos 
às descargas de efluentes, de não geração e minimização da geração.  

 
8.1.7 Quanto à gestão de emissões atmosféricas  
 

a) o inventário das fontes de emissão de poluentes do ar, considerando o layout da 
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organização e o sistema de ventilação e exaustão. 
 

b) a caracterização dos poluentes emitidos ou potenciais.  
 

c) os sistemas de controle para cada ponto de descarga; a avaliação da eficiência 
dos controles existentes e as condições de operação e manutenção.  

 
d) a adequação das emissões aos padrões legais e às restrições da licença 

ambiental. 
 

e) as responsabilidades, a adequação dos procedimentos de operação e 
manutenção dos sistemas de tratamento instalados.  

 
f) o atendimento ao programa de autocontrole como estabelecido na licença 

ambiental; observação da periodicidade de análises; do uso de laboratórios 
credenciados; e da comprovação do envio de resultados.  

 
g) a existência de programa para redução de emissões fugitivas e os 

procedimentos de seu monitoramento.  
 

h) os resultados de monitoramento e os procedimentos laboratoriais usados.  
 

i) a existência de planos e programas de melhoria d e desempenho relativos às 
emissões atmosféricas, de não geração e minimiza ção da geração.  

 
8.1.8 Quanto à gestão de ruídos  
 

a) conformidade legal e a ocorrência de reclamação do público externo.  
 

b) procedimentos gerenciais existentes.  
 

c) operação e manutenção dos sistemas de controle.  
 

d) programas de monitoramento externo.  
 
8.1.9 Quanto à gestão de resíduos  
 

a) a existência de layout da empresa em termos de geração, segregação, transporte 
interno e estocagem de resíduos perigosos, inertes e não-inertes; as áreas de 
estocagem, equipamentos de processamento e áreas de disposição.  

 
b) o inventário de resíduos, identificando os pontos de geração, inclusive áreas de 

utilidades.  
 

c) o fluxo de resíduos, desde o ponto de geração até a destinação final, 
considerando: a adequação e segurança dos sistemas de contenção, estocagem 
intermediária e destinação final; a adequação dos procedimentos existentes para 
a escolha dos contratos de tratamento e destinação; a existência de licença 
ambiental válida e compatível com o tipo de resíduo para transportadores e local 
de destinação; utilização de Manifesto de Resíduos.  

 
d) as responsabilidades e a adequação dos procedimentos de gerenciamento de 

resíduos.  
 

e) a existência de planos e programas para redução de resíduos, práticas de 
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reaproveitamento e de reciclagem.  
 
8.1.10 Quanto à gestão do uso de agrotóxicos para o controle de vetores e pragas urbanas  
 

a) a existência de ações de controle de vetores e pragas urbanas ou tratamentos 
fitossanitários com demonstrativos da minimização da incidência e da realização de 
medidas preventivas ou corretivas que visem a redução dos impactos gerados pela 
aplicação de inseticidas ou raticidas.  

 
b) a capacitação técnica dos responsáveis pela execução desses serviços, assim 

como o número e a validade da licença do órgão ambiental para funcionamento 
da empresa prestadora do serviço.  

 
8.1.11 Quanto à limpeza e higienização de reservatórios de água,  
 

a) conformidade legal  
 

b) a existência de documentos comprobatórios relativos à prestação do serviço.  
 
8.1.12 Quanto à gestão de riscos ambientais  
 

a) o potencial de risco ambiental baseado nas características dos efluentes líquidos, 
emissões, resíduos e manuseio de substâncias perigosas.  

 
b) a existência de análises de risco atualizadas das instalações da organização.  

 
c) a existência e adequação de planos de gerenciamento de riscos.  

 
d) os registros de ocorrência de acidentes com danos reais ou potenciais à saúde, à 

segurança ou ao meio ambiente.  
 

e) a existência e adequação de plano de emergência e registro dos treinamentos e 
simulações por ele previstos.  

 
8.1.13 Quanto à gestão de passivo ambiental  
 

a) a existência de estudo sobre passivo ambiental, tais como contaminação do solo 
e das águas subterrâneas.  

 
b) a localização das áreas potenciais, identificando inclusive unidades e 

equipamentos desativados, matérias-primas e produtos perigosos fora de uso.  
 
8.2 Para implementação do previsto neste item deverá ser realizado Plano de Auditoria 

contendo, no mínimo:  
 
8.2.1 Escopo: descrição da extensão e limites de localização física e de atividades.  
 
8.2.2 Preparação da auditoria:  
 

a) formação da equipe de auditores.  
 

b) funções e responsabilidades dos membros da equipe da auditoria.  
 

c) definição do plano de trabalho para a execução da auditoria.  
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9 RELATÓRIOS DE AUDITORIA AMBIENTAL 
 
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, apresentando 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  ambiental da organização.  

 
d) identificação dos representantes do auditado que participaram da auditoria, 

informando a área onde trabalham 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 ambientalmente 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 relação dos aspectos 

ambientais.  
 
9.1.3 Requisitos legais: listagem das Licenças, Alvarás, Autorizações, Outorgas, Registros, 

Termos de Ajustamento de Conduta, Averbação de Reserva Legal e   
outros documentos relacionados às questões ambientais, indicando as datas de 
emissão e, se pertinente, a sua validade. 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 preventivas 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, conforme item 7.2.2 e Anexo desta Diretriz. Os 
indicadores deverão ser apresentados sob a forma de tabelas e gráficos, 
inserindo comentários sobre tendências e eventos não usuais que facilitem a 
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interpretação dos mesmos.  
 
9.1.5 Conclusões  
 

a) avaliação da capacidade da organização em assegurar a contínua adequação aos 
critérios estabelecidos, iniciativas de melhoria e sugestões sobre novas 
oportunidades 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 forma 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-conformidades e oportunidades 
de melhoria identificadas.  

 
e) prazos de execução das ações previstas. Quando couber, apresentar o 

cronograma físico.  
 

f) responsável pelo cumprimento das ações propostas .  
 
9.1.7.2 O Plano de Ação deverá ser elaborado pela organização, assinado pelo seu 

representante legal e ratificado pelo auditor-líder.  
 
9.2 RELATÓRIO DE AUDITORIA AMBENTAL DE ACOMPANHAMEN TO  
 

O Relatório de Auditoria Ambiental de Acompanhamento deverá seguir o seguinte 
formato:  

 
9.2.1 Introdução  
 

A introdução deverá ser elaborada de acordo com o i tem 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, aumento ou 
redução de produção e desativação de equipamento de controle ambiental.  

 
9.2.3 Evidências e avaliação do desempenho ambiental  
 

a) verificação do atendimento ao que dispõe a legislação federal, estadual e 
municipal aplicável aos aspectos ambientais.  
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b) verificação do cumprimento das medidas preventivas e corretivas estabelecidas 

no Plano de Ação da auditoria 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 extensão 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 auditoria anterior. Outras não-conformidades evidenciadas deverão ser 
incluídas nesta atualização, com as respectivas ações de controle. 

 
9.2.5.2 O Plano de Ação deve ser elaborado pela organização, assinado pelo seu 

representante legal e ratificado pelo auditor-líder.  
 
 
10 DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO E CONSULTA AOS RELATÓRIOS 
 
10.1 A organização sob auditoria deverá publicar, em periódico de grande circulação no 

município onde desenvolve suas ações e no Diário Oficial do Estado do Rio  
de Janeiro, aviso de que foi realizada auditoria ambiental, sob o título “AUDITORIA 
AMBIENTAL”. Esta publicação deve informar o local, o período e o horário em que os 
Relatórios de Auditoria estarão à disposição para consulta pública. 

 
10.2  Os Relatórios de Auditoria Ambiental de Controle e de Acompanhamento deverão ser 

apresentados ao órgão ambiental em meio digital e impressos, ficando acessíveis ao 
público, após análise técnica. 

 
 
11 PENALIDADES 
 
11.1 Não tendo ocorrido dano efetivo ao meio ambiente, poderá ser aplicada ao auditado a 

penalidade de advertência, desde que suas não-conformidades, ações corretivas ou 
preventivas e prazos para adequação da atividade estejam voluntariamente 
especificados no Plano de Ação, tendo em vista os artigos 2º e 9º, da Lei nº 
3.467/2000.  

 
11.2 A realização de auditorias ambientais periódicas ou ocasionais não isentará a 

organização da aplicação de penalidades administrativas.  
 
11.3 A omissão, a sonegação ou a falsificação das informações prestadas no Relatório de 

Auditoria implicará:   
I recusa do órgão ambiental em receber Relatórios de Auditoria realizados pelos 

auditores, no período mínimo de dois anos;   
II comunicação do ocorrido ao órgão de registro profissional correspondente e à 
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Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro;   
III aplicação de penalidade à organização de acordo com a Lei nº 3.467, Art. 81, e 

será concedido um novo prazo para a apresentação do relatório 
IV divulgação para consulta pública na pagina da internet do órgão ambiental, do 

nome e período de suspensão dos auditores ambientais, auditores-líderes e 
empresas de auditoria que incorrerem no disposto acima. 

 
11.4 As organizações que constam do item 4.1 desta Diretriz que deixarem de apresentar 

seus respectivos relatórios de auditoria ambiental estarão sujeitas às penalidades 
previstas no artigo 10 da Lei Estadual nº 1.898/1991, conforme alteração pela Lei 
Estadual nº 3.341/1999.  
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ANEXO 
 

ORIENTAÇÃO PARA SELEÇÃO E UTILIZAÇÃO DE INDICADORES DE  
DESEMPENHO AMBIENTAL 

 
O item 7.2.2 desta Diretriz estabelece que as organizações deverão utilizar, quando 
aplicável, um conjunto de indicadores de desempenho ambiental. 
 
Os princípios básicos para seleção desses indicadores são os seguintes: fornecer uma 
avaliação correta do desempenho ambiental da organização; 
ser claro e inteligível;  
permitir a comparação de dados referentes a anos anteriores;  

a) ser atualizado com a regularidade necessária par a permitir a adoção de medidas 
corretivas;  

b) permitir comparações com dados de referência set oriais, nacionais ou regionais e 
com os requisitos legais.  

 
A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de indicadores e unidades de medida para 
utilização pelas organizações. Os indicadores podem ser expressos em valores absolutos, 
que fornecem informações sobre a magnitude dos impactos ambientais (por exemplo: 
geração de resíduos em toneladas/ano) e em valores que fornecem uma relação entre dois 
números absolutos do mesmo tipo ou de diferentes tipos (por exemplo: toneladas de 
resíduos/volume de produção, percentagem de reciclagem), que permitem comparar 
produtos ou processos, desempenhos de diferentes empresas e avaliar a eficiência de uma 
atividade. 
 
 Aspecto  Indicador de desempenho  Unidade 

 

       

   Quantidade total de matérias-primas e  t/ano  

   insumos  
 

     
 

 
Consumo de 

 Quantidade de matérias-primas e insumos  
t/un. produzida  

  por unidade produzida  
 

 materiais     

  
Quantidade de materiais reciclados  

t/ano  

 (matérias-primas e   
 

  Quantidade de materiais reciclados por    

 insumos)   t/un. produzida  

  unidade produzida  
 

     
 

   Quantidade de materiais reutilizados por  t/un. produzida  

   unidade produzida  
 

     
 

   Consumo total de energia  kWh ou 
 

    Joules/ano  

     
 

     kWh ou 
 

   Consumo de energia por unidade produzida  Joules/un. 
 

 
Consumo de 

   produzida 
 

  Consumo por fonte:   
 

 energia  Hidráulica (energia elétrica)   
 

   Fóssil (óleo combustível, GLP, diesel, gás % 
 

   natural)   
 

   Outras (solar, biomassa, eólica)   
 

   Energia economizada por eficiência  kWh ou 
 

   energética  Joules/ano 
 

 
Consumo de água 

 Consumo total de água  m³/ano 
 

      

  Consumo de água por unidade produzida  m³/un. 
 

    produzida  
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 Aspecto  Indicador de desempenho   Unidade  
 

          
 

   Quantidade de água por fonte:     
 

   Rede       
 

   Superficial   %  
 

   Subterrânea      
 

   Outras       
 

   Quantidade de água reutilizada (% consumo %  
 

   total)     
 

         
 

   Volume total (exceto águas pluviais   m³/ano  

   segregadas)    
 

        
 

   Volume por unidade produzida   m³/un. 
 

     produzida  

        
 

 
Lançamento de 

 Volume total encaminhado para tratamento  m3/ano 
 

  interno e para terceiros     
 

 efluentes líquidos  Carga total lançada por parâmetro (DBO,    
 

   DQO, metais pesados, óleos e graxas e   kg/ano 
 

   outros)       
 

   Carga lançada por parâmetro (DBO, DQO,  kg/un.  

   metais pesados, óleos e graxas e outros) por  
 

    produzida  

   unidade produzida   
 

       
 

   Emissões totais de fontes fixas (SO x, NOx,  t/ano  

   hidrocarbonetos, material particulado, outros)  
 

      
 

   Emissões de fontes   fixas   (SO x, NOx,    
 

 
Emissões 

 hidrocarbonetos, material particulado, outros)  t/un. produzida 
 

  por unidade produzida     
 

 

atmosféricas 
      

  Emissões totais de gases do efeito estufa  t CO 2 eq/ano  

    
 

       

   Emissões de gases do efeito estufa por kWh  t CO2 eq/un. 
 

   ou unidade produzida   produzida ou 
 

        kWh 
 

   Geração total por tipo de resíduos:     
 

   Resíduos perigosos (classe I)   t/ano  

   Resíduos não-inertes (classe II-A)   
 

       
 

   Resíduos inertes (classe II-B)     
 

   Geração por tipo e por unidade produzida    
 

   Resíduos perigosos (classe I)   t/un. produzida  

   Resíduos não-inertes (classe II-A)   
 

       
 

 Geração de  Resíduos inertes (classe II-B)     
 

  Destinação       

 resíduos       
 

  Aterro sanitário     
 

       
 

   Aterro industrial     
 

   Reaproveitamento interno     
 

   Reaproveitamento por terceiros  %  
 

   Reciclagem em terceiros     
 

   Incineração      
 

   Co-processamento     
 

   Outros      
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Geração de ruído 

 Reclamações da comunidade   nº 
 

          

  

Emissão de ruído 
  

db(A)  

     
 

        

 Contaminação do  Área contaminada   m² 
 

 solo  Área remediada por área contaminada  %  
 

          

 Cobertura do solo  Áreas edificadas e pavimentadas por área %  
 

  total     
 

         
    

 Aspecto  Indicador de desempenho  Unidade  
 

         
 

   Áreas verdes por área total  %  
 

        

   Áreas com espécies nativas por área verde %  
 

         

   Área beneficiada  intramuros  m² 
 

 Proliferação de  pelo controle  extramuros  m² 
 

 

vetores e pragas 
       

  Quantidade total de agrotóxicos aplicados por  
kg ou L/ano  

 urbanas  princípio ativo   
 

      
 

   Redução da infestação/vetor ou praga urbana %  
 

        

   Reservatórios tratados por reservatórios %  
 

 Higienização de  totais   
 

      
 

 reservatórios de  Quantidade de serviços realizados por  nº/reservatório  

 água  reservatório   
 

      
 

   Análises bacteriológicas   nº 
 

        

   Objetivos e metas atingidos   no 
 

   Níveis gerenciais com responsabilidades  no 
 

   ambientais específicas     
 

   Custos (operacionais e de investimento)  R$ mil/ano  

 

Política ambiental 
 associados com os aspectos ambientais  

 

     
 

  Investimentos em projetos e programas     

 e sistema de   R$ mil/ano  

  socioambientais    

 gestão ambiental      
 

  Investimentos em equipamentos, sistemas de  

R$ mil/ano 
 

    
 

   controle ambiental e tecnologias limpas  
 

      
 

   Poupanças alcançadas com reduções na    
 

   utilização de recursos, prevenção da poluição  R$ mil/ano 
 

   ou reciclagem     
 

   Multas e penalidades   no 
 

 Conformidade  Acidentes ambientais   no 
 

  Condicionantes de licenças atendidas por total de     

 legal  %  
 

  condicionantes   
 

       
 

   Reclamações da comunidade  n o 
 

   Média de horas de treinamento ambiental  no horas/ 
 

   para empregados   pessoa.ano 
 

 Capacitação e  Empregados treinados pelo total de %  
 

 educação  empregados   
 

      
 

 ambiental  Investimento em capacitação e formação  R$ mil/ano  

   ambiental   
 

       
 

   Nº de pessoas da comunidade atendidas  nº  

   pelos programas de educação ambiental  
 

      
 

 


