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RESUMO 
 

 

O número de certificações segundo a ISO 14001 vem crescendo a cada ano no Brasil 
e no mundo. A série ISO 14000 foi estruturada para prover instrumentos práticos para 
auxiliar a implementação de ações de suporte ao desenvolvimento sustentável, 
podendo ser útil na melhoria contínua dos sistemas de gestão ambiental certificados. 
Caso as organizações não utilizem as demais normas da série podem estar, no 
mínimo, perdendo uma oportunidade de garantir a melhoria contínua, com a qual se 
comprometem em suas políticas ambientais. Além disso, para a elaboração de uma 
norma internacional são necessários recursos que envolvem a dedicação de 
especialistas, viagens nacionais e internacionais, eventos de divulgação etc. Mas o 
retorno da aplicação de tais recursos não é medido em termos de utilização do 
conhecimento gerado na elaboração da norma. Com base neste contexto e por se 
tratar de um tema técnico, já consagrado no mercado, que ainda não foi foco de 
estudos sistemáticos, essa é uma pesquisa exploratória, que tem como objetivo geral 
analisar o nível de conhecimento nas normas e avaliar a percepção dos gestores dos 
SGA sobre a importância do conteúdo dessas normas para a implementação, 
manutenção e melhoria dos sistemas. Inicialmente é realizado um levantamento das 
publicações acadêmicas sobre cada norma da série ISO 14000. A pesquisa de campo 
foi realizada através de um questionário enviado a gestores de SGA certificados, 
visando identificar os níveis de conhecimento e importância de cada norma e o quanto 
as normas foram efetivamente utilizadas nos SGA. Por fim, conclui-se que, de uma 
forma geral, as normas são pouco conhecidas pelo público-alvo da pesquisa. 
Observou-se as normas publicadas no Brasil eram as mais conhecidas da série. Com 
relação aos outros critérios pesquisados, apesar de os gestores de SGA considerarem 
que as normas têm um nível considerável de importância para o sistema de gestão, 
as normas não são utilizadas efetivamente na implementação, manutenção e melhoria 
dos SGA certificados.  
 
 
Palavras-chave: Normalização, Gestão ambiental, Sistema de gestão ambiental, ISO 
14000 
  



ABSTRACT 
 
 

The number of certifications based on ISO 14001 has been growing every year in Brazil 
and worldwide. The ISO 14000 series is structured to provide practical tools to assist 
the implementation of actions to support sustainable development and may be useful 
in the continuous improvement of certified environmental management systems. If 
organizations do not use other standards in the series can be, at least, losing an 
opportunity to ensure continuous improvement, with which they agree in their 
environmental policies. In addition to the development of an international standard 
resources are needed that involve dedication of experts, national and international 
trips, outreach events etc. But the return of the application of such resources is not 
measured in terms of use of the knowledge generated in the preparation of the 
standard. Based on this context and because it is a technical issue, already established 
in the market, which has not been the focus of systematic studies, this is an exploratory 
research, which has the overall objective to analyze the level of knowledge in 
standards and evaluate the perception of EMS managers about the importance of the 
content of the standards for the implementation, maintenance and improvement of 
systems. Initially a survey of academic publications on every standard of ISO 14000 
series was realized. A field research was conducted through a questionnaire sent to 
managers of certified EMS, to identify levels of knowledge and importance of each 
standard and how much these standards were effectively used in the EMS. Finally, it 
is concluded that, in general, the standards are poorly known by the target group of 
the survey. There was a slightly higher level of knowledge of the standards published 
in Brazil. Regarding the other aspects, although EMS managers consider that the 
standards have a considerable level of importance to the management system, 
standards are not used effectively in the implementation, maintenance and 
improvement of certified EMSs. 
 
 
 
Keywords: Standardization, Environmental Management, Environmental Management 
System, ISO 14000 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A constante preocupação com as questões ambientais e a busca pelo 

desenvolvimento sustentável tem afetado significativamente a relação entre o meio 

ambiente e os setores produtivos globais.  

 

Desde a década de 1980, a comunidade econômica em todo o mundo tem 

sentido o aumento das expectativas dos governos e da comunidade, relativas ao 

desempenho ambiental das organizações. Por serem atores importantes no cenário 

global, as organizações se esforçam para responder às pressões socioeconômicas, 

tais como, regulamentações governamentais, as preocupações dos acionistas e das 

diversas partes interessadas. Nesse contexto, a gestão dos aspectos e impactos 

ambientais vem se estabelecendo como um fator fundamental na prática 

organizacional. 

 

Uma das práticas adotadas nessa época foi a elaboração e implantação de 

normas nacionais, regionais e setoriais de gestão ambiental para melhor gerir os 

aspectos ambientais em organizações privadas e públicas. Tais normas, por conterem 

especificidades inerentes às organizações que as criaram podiam criar barreiras 

técnicas ao comércio internacional. Nesse contexto a Organização Internacional de 

Normalização (ISO) surgiu como uma organização cujo objetivo principal era elaborar 

normas aceitas na grande maioria dos países, assim facilitando a troca de bens e 

serviços, eliminando possíveis barreiras técnicas. 

 

Em 1991 a ISO criou o Strategic Advisory Group on Environment (SAGE) que 

reuniu representantes de vários países e organizações internacionais - um total de 

mais de 100 especialistas em meio ambiente - que ajudaram a definir a forma como 

as Normas Internacionais poderiam apoiar uma melhor gestão ambiental pelas 

organizações (ISO, 2009). 

 

Em 1993 foi criado um Comitê Técnico da ISO, o ISO/TC 207, responsável pela 

elaboração da série de normas ISO 14000 de gestão ambiental, desenvolvida para 
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fornecer um conjunto de ferramentas práticas para auxiliar na implementação de 

ações de apoio ao desenvolvimento sustentável (ISO, 2009). 

 

No Brasil, foi criado, junto à ABNT, o Grupo de Apoio à Normalização Ambiental 

(GANA), como resultado de esforços de empresas, associações e entidades 

representativas de importantes segmentos econômicos e técnicos do país. O Grupo 

tinha como objetivo acompanhar e analisar os trabalhos desenvolvidos pelo 

ISO/TC 207 da ISO e avaliar o impacto das normas ambientais internacionais nas 

organizações brasileiras. Após o término da primeira rodada dos trabalhos do ISO/TC-

207, o GANA encerrou suas atividades em junho de 1998. Em abril de 1999 a ABNT 

criou o Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental - ABNT/CB-38 (ABNT, 2013) com o 

objetivo de promover a normalização no campo de ferramentas e sistema de gestão 

ambiental. 

 

Atualmente a série ISO 14000 conta com 30 documentos em várias fases de 

elaboração, inclusive a norma ISO 14001. Os documentos tratam dos seguintes 

assuntos: 

 Sistemas de gestão ambiental 

 Auditorias ambientais e investigações ambientais relacionadas 

 Avaliação do desempenho ambiental 

 Rotulagem e declaração ambiental 

 Avaliação do ciclo de vida 

 Comunicação ambiental 

 Aspectos ambientais de projeto e desenvolvimento de produtos 

(ecodesign) 

 Aspectos ambientais em normas de produtos 

 Termos e definições 

 Gestão de gases do efeito estufa e atividades relacionadas (verificação 

e acreditação) 

 Medição da pegada de carbono de produtos 

 Avaliação da eco-eficiência 

 Contabilidade dos custos de fluxos de material 

 Implementação do sistema de gestão ambiental em fases 
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De todas as normas, a mais difundida é a ISO 14001, que contém as 

especificações de um sistema de gestão ambiental e é a única que serve para fins de 

certificação. 

 

No mundo, o número de certificações segundo a ISO 14001 vem crescendo a 

cada ano (ISO, 2014). Até dezembro de 2013, 301.647 certificados foram emitidos em 

180 países, representando um aumento de 6% em relação a 2012 (gráfico 01). No 

Brasil, segundo a mesma publicação, em 2013 o número de certificados emitidos 

chegou a 3.695, representando um crescimento positivo de 11% em relação a 2012 

(gráfico 02). Mesmo com um número de certificados pouco significativo se comparado 

com o número de certificados no mundo, o Brasil continua sendo o país das Américas 

do Sul e Central com mais certificados segundo a ISO 14001, com 37% dos 

certificados emitidos nessa região. Se forem considerados os países na América do 

Norte, o Brasil tem cerca de 20% dos certificados emitidos, ficando atrás somente dos 

Estados Unidos. 

 

 

Gráfico 01 – Série histórica do número de certificados emitidos no mundo segundo a 

ISO 14001. (fonte: ISO, 2014) 
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Gráfico 02 – Série histórica do número de certificados emitidos no Brasil segundo a 

ISO 14001. (fonte: ISO, 2014) 

 

Como foi dito, apesar de proporem valiosos instrumentos para implementação 

e melhoria do SGA, as demais normas da série são pouco conhecidas pelas 

organizações. Como será demonstrado, tanto em termos de publicações acadêmicas 

quanto em termos de cursos disponíveis no mercado, pouco se divulga as normas 

“não certificáveis” da série ISO 14000. 

 

Como a ISO 14001 contém requisitos mínimos para o SGA de uma 

organização, o fato de as demais normas não estarem sendo amplamente utilizadas 

pelas organizações pode ser, no mínimo, significar uma oportunidade que se perde 

para garantir a melhoria contínua, que é um compromisso com que todas as 

organizações certificadas devem expressar em suas políticas ambientais. 

 

Além disso, para a elaboração de uma norma internacional e sua 

nacionalização pelos Organismos Nacionais de Normalização (ONN), como no caso 

da ABNT no Brasil, são necessários recursos que envolvem a dedicação de 

especialistas, viagens nacionais e internacionais, eventos de divulgação etc. Mas o 

retorno da aplicação de tais recursos não é medido em termos de utilização do 

conhecimento gerado na elaboração da norma. Com esse trabalho espera-se verificar 

se todo o esforço para elaboração das normas da série está sendo aproveitado pelas 

organizações em seus sistemas de gestão ambiental. 
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1.2. A FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA  

 

As normas da série ISO 14000 são resultantes de um processo de 

normalização internacional que garante que os requisitos do SGA sejam ampla e 

fartamente discutidos por especialistas de vários países, além de passarem por um 

período de consulta pública. Isso garante que o conteúdo de tais normas seja o estado 

da arte em termos de requisitos e especificações de um sistema de gestão ambiental. 

No entanto, no Brasil e no mundo pouco se conhece sobre a utilização das demais 

normas da série ISO 14000 por organizações certificadas. Pouco se pesquisou, de 

forma sistemática, sobre o quanto as normas não certificáveis têm contribuído para a 

melhoria dos sistemas de gestão ambiental certificados. Não é conhecido sequer o 

nível de conhecimento dos gestores desses sistemas de gestão sobre as normas. E, 

caso seja identificado que tais normas não são conhecidas, como disseminar sua 

existência e importância para os sistemas de gestão ambiental? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo geral 

 

O trabalho tem como objetivo geral analisar a utilização das normas da série 

ISO 14000 por empresas com SGA certificados, tendo em vista que são documentos 

elaborados à custa de consideráveis recursos financeiros, além do trabalho voluntário 

de vários especialistas ao redor do globo.  

 

Através dos questionamentos levantados nesse trabalho, espera-se identificar 

na amostra realizada para a pesquisa, a percepção das organizações certificadas, em 

relação ao nível de conhecimento das normas apresentado pelos gestores dos 

sistemas de gestão ambiental certificados e o quanto as normas vêm sendo utilizadas 

para melhoria dos sistemas. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Analisar a produção científica sobre as normas da série ISO 14000, através de 

uma pesquisa bibliográfica realizada na base de dados Scopus. 
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 Apresentar uma forma de integração das recomendações das normas não 

certificáveis em um sistema de gestão ambiental implantado de acordo com a 

norma ISO 14001. 

 Identificar o nível de conhecimento de gestores de SGA sobre as normas não 

certificáveis da série ISO 14000 e sua percepção quanto à importância dessas 

normas, através da utilização de questionários enviados as empresas certificadas. 

 

1.4. QUESTÕES DA PESQUISA  

 

Com o desenvolvimento dessa pesquisa espera-se responder os seguintes 

questionamentos: 

 Qual o nível de conhecimento que gestores de SGA têm das diversas normas de 

série ISO 14000? 

 Qual a percepção que estes gestores têm de cada norma para melhoria do SGA 

de suas organizações? 

 Como os requisitos das normas “não certificáveis” podem ser implantados visando 

a melhoria dos SGA? 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Nesse trabalho são consideradas as normas diretamente aplicáveis a SGA de 

organizações e que tenham sido publicadas pela ISO ou pela ABNT. Portanto são 

excluídas as normas que se encontram em fase de elaboração e as seguintes normas 

aplicáveis a outras organizações: 

 

 ABNT ISO GUIA 64 - Guia para consideração de questões ambientais em normas 

de produtos 

 ABNT NBR ISO 14024 - Rótulos e declarações ambientais - Rotulagem ambiental 

do tipo l - Princípios e procedimentos 

 ISO 14025 Environmental labels and declarations Type III environmental 

declarations Principles and procedures 

 ABNT NBR ISO 14050 - Gestão ambiental — Vocabulário 

http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=58037
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=58037
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1255
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1255
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=90632
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 ABNT NBR ISO 14064-3 - Gases de efeito estufa - Parte 3: Especificação e 

orientação para a validação e verificação de declarações relativas a gases de 

efeito estufa 

 ABNT NBR ISO 14065 - Gases do efeito estufa — Requisitos para organismos de 

validação e verificação de gases de efeito estufa para uso em acreditação e outras 

formas de reconhecimento 

 ABNT NBR ISO 14066 - Gases de efeito estufa — Requisitos de competência para 

equipes de validação e equipes de verificação de gases de efeito estufa 

  

A pesquisa de percepção foi feita em empresas certificadas no território 

nacional, independentemente de setor econômico ou tamanho. 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa é composta por cinco capítulos: 

 

O Capítulo 1 fornece uma abordagem geral do tema ao longo do estudo, sua 

questão-problema, seus objetivos, a delimitação do estudo e sua relevância científica 

e organizacional. 

 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica dos temas: desenvolvimento 

sustentável e normas de gestão ambiental, processo de normalização internacional e 

nacional, estrutura e ferramentas de gestão ambiental das normas da série ISO 

14000, estudos realizados sobre os temas abrangidos pelas normas.  

 

O Capítulo 3 expõe o método da pesquisa, procedendo à caracterização de sua 

estrutura, que envolve: o conceito de pesquisa; classificação da pesquisa; universo e 

amostra; meios de investigação, coleta de dados e instrumentos de coleta; tratamento 

e análise dos dados; e limitações do método. 

 

O Capítulo 4 apresenta a discussão sobre o tema, considerando a pesquisa de 

percepção realizada e proposição de oportunidades e estratégias para adoção das 

normas pelas organizações certificadas. 

 

O capítulo 5 apresenta as conclusões e as recomendações para futuras 

pesquisas. 

http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1319
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1319
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1319
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91371
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91371
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91371
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91902
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91902
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Existem muitas pesquisas realizadas sobre a difusão e adoção da ISO 14001 

por países e por setores econômicos, como por exemplo, Neugebauer (2012) avaliou 

a adoção da ISO 14001 na Alemanha; Marimon et al. (2011) fez uma análise sobre a 

difusão da ISO 14001 por setor econômico; Delmas e Montiel (2008) avaliaram a 

adoção da norma pelo setor químico, como decorrência do programa Responsible 

Care. 

 

No entanto, pouco se encontra na literatura sobre a adoção das demais normas 

da série ISO 14000, como se verá abaixo. O mesmo acontece com relação ao 

processo de normalização. Para possibilitar a discussão que esta pesquisa pretende 

estabelecer, a seguir é feita uma breve apresentação do processo de normalização, 

da normalização em gestão ambiental e são apresentadas as normas da família ISO 

14000 que serão consideradas nessa pesquisa.  

 

Como o objetivo foi demonstrar a complexidade do processo de normalização 

e descrever as normas da série ISO 14000 e como elas se aplicam ao SGA, optou-se 

por utilizar informações primárias, reunidas em literatura técnica proveniente dos 

organizamos de normalização internacional e nacional, respectivamente a ISO e a 

ABNT. A literatura científica identificada sobre cada norma é apresentada no item em 

que as normas da série são apresentadas.  

 

Para informações mais detalhadas sobre o processo de normalização, 

importantes para caracterizar o grande esforço despendido pela sociedade para 

elaborar uma norma, pode ser consultado o Apêndice A.  

 

2.1. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E NORMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

Desde que a sociedade humana adotou modelos cada vez mais sofisticados 

de produção econômica, como agricultura em larga escala, industrialização e 

prestação de serviços de abrangência global, a relação com o meio ambiente 

começou a deteriorar, com consequências negativas tanto para a sociedade quanto 

para os setores produtivos. 
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A sociedade começa a reagir de forma mais sistemática, a partir de marcos 

como a publicação do livro Silent Spring (Primavera Silenciosa), em 1962 de Rachel 

Carson. O livro expõe os efeitos nocivos da utilização do inseticida 

diclorodifeniltricloroetano (DDT) na flora e na fauna nativas dos Estados Unidos 

(CARSON, 1962). 

 

Outro marco importante foi a criação do Clube de Roma, um grupo de pessoas 

de vários setores sociais, como cientistas, políticos, empresários, religiosos e 

personalidades culturais. O objetivo desse grupo foi, através de encontros frequentes, 

entender melhor os problemas mundiais. Em 1968, o Clube de Roma publica seu 

primeiro relatório O relatório “Limites para o Crescimento” (The Limits to Growth) foi o 

primeiro estudo a questionar a viabilidade de crescimento contínuo na pegada 

ecológica humana. A conclusão foi que os recursos naturais provavelmente não 

podem suportar taxas de crescimento econômico e populacional da época muito além 

do ano de 2100 (MEADOWS et al. 1972). Foi a primeira vez que se colocou uma data 

limite para adotar formas mais responsáveis de crescimento econômico. Ele também 

abriu novos caminhos como o primeiro modelo global encomendado por um órgão 

independente ao invés de um governo ou a ONU. Traduzido em mais de 30 línguas, 

o livro vendeu mais de 16 milhões de cópias.  

 

A partir de então iniciou-se um debate global, sobe a tutela das Nações Unidas, 

visando encontrar caminhos para uma nova forma de relacionamento entre a 

sociedade e o meio ambiente.  

 

Em 1972, a Organização das Nações Unidas realiza a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Dessa Conferência resultaram a Declaração 

sobre o Ambiente Humano e o Plano de Ação Mundial, com o objetivo de orientar a 

preservação e a melhoria do ambiente humano. O Programa das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado também a partir da Conferência de 1972 

(DIAS, 2011). 

 

Nesse cenário, em 1983, a Assembleia Geral da ONU cria a Comissão Mundial 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMMD). Esta comissão produziu o 

relatório “Nosso Futuro Comum”, que consolida o conceito de desenvolvimento 
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sustentável e reconhece que esse modelo de desenvolvimento não é um estado de 

permanente harmonia, mas um processo de mudança na qual a exploração dos 

recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do desenvolvimento tecnológico 

e a mudança institucional estão de acordo com as necessidades atuais e futuras. O 

Relatório aborda os vários vieses do desenvolvimento sustentável: população e 

recursos humanos, segurança alimentar (manutenção do potencial), espécies e 

ecossistemas (como recursos para o desenvolvimento), energia, indústria e o desafio 

urbano. No capítulo sobre indústrias e o meio ambiente, a Comissão afirma que ao 

lidar com poluição e deterioração de recursos, é essencial que a indústria, o governo 

e o público em geral tenham pontos de referência bem definidos. Essas referências 

viriam na forma de leis, regulamentos e padrões (standards) (CMMD, 1988).  

 

O Relatório Nosso Futuro Comum foi referência e base importante para os 

debates que aconteceram na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, ou Rio 92, pois foi realizada no Rio de Janeiro, em 1992 (DIAS, 

2011). Diante das decisões tomadas na Rio 92, no que diz respeito à responsabilidade 

dos setores produtivos na crise ambiental, a ISO tomou a iniciativa de criar as normas 

de gestão ambiental com a criação do grupo consultivo SAGE, já mencionado, e do 

ISO/TC 207, responsável pela normalização internacional relacionada a esse tema. 

 

2.2. NORMALIZAÇÃO 

 

A Normalização, como atividade relacionada à tecnologia, existe desde que a 

sociedade necessitou produzir bens que fossem intercambiáveis. É uma atividade que 

pode ser entendida como a organização sistemática das atividades pela aplicação de 

regras comuns (CNI, 2002). Thiago (2011) ressalta a importância dessa função da 

Tecnologia Industrial Básica para que o desenvolvimento de normas obedeça a 

critérios que conduzam a resultados consistentes com o que há de melhor no 

conhecimento humano, envolvendo no processo, os atores apropriados. 

 

No entanto, os altos custos de manter uma delegação representativa nas 

diversas reuniões simultâneas no Comitê, pode prejudicar a participação de todas as 

partes interessadas no processo de normalização (SUMMERS, 2003). 
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A definição de normalização estabelecida pela ISO e adotada também pela 

ABNT é “atividade que estabelece, em relação a problemas existentes ou potenciais, 

prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva, para que se obtenha um grau 

ótimo de ordem, em um determinado contexto”. A normalização é executada por 

organismos que contam com a participação de todas as partes interessadas 

(produtores, consumidores, universidades, laboratórios, centros de pesquisas e 

Governo). Tais organismos podem ser internacionais, como a ISO e o IEC, regionais, 

como a AMN ou nacionais, como, no caso do Brasil, a ABNT. 

 

Segundo a CNI (2002), são benefícios da Normalização: organizar o mercado; 

reduzir desperdício; otimizar estoque; aumentar a qualidade de bens e serviços; 

orientar as concorrências públicas; aumentar a produtividade, com consequente 

redução dos custos de bens e serviços; contribuir para o aumento da economia do 

país; desenvolver/consolidar a tecnologia; reduzir litígios; evitar a concorrência 

desleal; e atender às expectativas do cliente e aos requisitos legais. 

 

Segundo o SEBRAE (2012), para as empresas, em especial, a Normalização 

traz benefícios internamente: utilizar soluções existentes nas normas, as quais foram 

bem pensadas e consensadas; alinhar seus procedimentos com o que é normal em 

outras empresas; trabalhar de modo mais eficiente, utilizando sempre a mesma 

solução; utilizar requisitos reconhecidos, por exemplo, no campo da qualidade e 

segurança. Externamente: colocar no mercado produtos que atendam às exigências 

legais e de mercado; e gerar confiança aos clientes, e consequentemente melhor 

aceitação dos produtos. 

 

As normas internacionais, de adoção voluntária, são elaboradas pela 

Organização Internacional de Normalização (ISO), que é uma organização privada, 

sem fins lucrativos, fundada em 1947 e tem sua sede em Genebra, na Suíça. A ISO é 

composta por Organismos Nacionais de Normalização (ONN), como por exemplo, a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Atualmente tem membros de 163 

países e 3.368 organismos técnicos que participam da normalização.  

 

Em seu trabalho de normalização, a ISO busca o consenso na elaboração de 

normas internacionais por meio da conciliação dos interesses dos fornecedores, 
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consumidores, governo, comunidade científica e demais representantes da sociedade 

civil organizada. A participação brasileira nos trabalhos de normalização da ISO é 

efetuada pela ABNT. Todo esse trabalho é feito por representantes de setores da 

sociedade (empresas, consumidores, centros de pesquisa, órgãos oficiais, 

organizações não governamentais etc). 

 

O Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) reconhece o uso de normas internacionais como a base de normas 

nacionais voluntárias ou regulamentos técnicos obrigatórios com o intuito de evitar a 

criação de barreiras técnicas ao comércio, o que torna, portanto, a função da ABNT 

fundamental para o comércio externo brasileiro (LEMOS, 2004). 

 

A ISO está organizada em Comitês Técnicos (ISO/TC). Estes comitês são 

constituídos pelos ONN que neles se inscrevem como participantes (membros – P) ou 

observadores (membros – O). Os membros – P assumem a obrigação de participar 

dos trabalhos e de votar todos os documentos. As decisões nos Comitês são tomadas 

pelos membros – P. Os membros – O recebem as informações do andamento dos 

trabalhos, mas não têm a obrigação de votar os documentos. Cada Comitê tem uma 

secretaria técnica, que é assumida por um ONN, dentre os membros – P do Comitê. 

Este organismo é que arca com os custos do secretariado do Comitê, que deve atuar 

de forma neutra e desvinculado da sua representação nacional. 

 

Os Comitês podem se subdividir em Subcomitês (ISO/SC), com escopo 

específico no âmbito do escopo do Comitê. Cada Subcomitê também conta com 

membros – P e membros – O, não necessariamente os mesmos, e uma secretaria 

técnica. Por fim, são estabelecidos grupos de trabalho (WG – working groups), 

compostos de especialistas designados pelos membros – P, no âmbito dos ISO/TC e 

ISO/SC, com o propósito de desenvolver tarefas específicas, inclusive de elaborar as 

primeiras minutas das normas internacionais. 

 

2.3. A NORMALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL  

 

Na década de 1990, quando as normas da série ISO 14000 começaram a ser 

elaboradas, existia, por parte dos profissionais da área ambiental, a expectativa de 
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que elas tinham potencial para revolucionar as práticas de gestão ambiental em uma 

escala mundial. Por outro lado, Apsan (1995) ponderava que a publicação dessas 

normas poderia não ter um efeito tão marcante. Segundo o autor já havia muitos 

programas consagrados de rotulagem ambiental e de avaliação do ciclo de vida de 

produtos. Segundo o autor, o que as normas possibilitariam seria alguma uniformidade 

e consistência em uma base global. Cabe ressaltar que é justamente esse o objetivo 

de uma norma internacional. Já Miles et al. (1997) anteciparam que grandes 

corporações multinacionais iriam aderir às normas ISO 14000, em resposta às 

crescentes pressões de governos, consumidores e investidores relacionadas à 

sustentabilidade ambiental e que passariam a exigir que seus fornecedores também 

aderissem às normas, em um efeito cascata. 

  

O ISO/TC 207 é dividido em subcomitês, cada um com a missão de elaborar 

normas de diferentes abordagens da gestão ambiental, de acordo com as sugestões 

feitas pelo SAGE. A seguir são apresentadas as normas que fazem parte dessa 

pesquisa e os subcomitês responsáveis pela sua elaboração, sendo que os títulos em 

português correspondem às normas publicadas no Brasil: 

 

- Subcomitê 1 - Sistema de gestão ambiental  

- ABNT NBR ISO 14004 Sistemas de gestão ambiental - Diretrizes gerais sobre 

princípios, sistemas e técnicas de apoio 

- ABNT NBR ISO 14005 Sistemas de gestão ambiental - Diretrizes para 

implementação em fases de um sistema de gestão ambiental, incluindo o uso 

da avaliação do desempenho ambiental 

- ISO 14006 Environmental management systems - Guidelines for incorporating 

ecodesign 

 

- Subcomitê 2 Auditorias ambientais  

- ABNT NBR ISO 14015 Gestão ambiental - Avaliação ambiental de locais e 

organizações (AALO) 

 

- Subcomitê 3 Rotulagem ambiental 

- ABNT NBR ISO 14020 Rótulos e declarações ambientais - Princípios Gerais 
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- ABNT NBR ISO 14021 Rótulos e declarações ambientais – Autodeclarações 

ambientais (Rotulagem do tipo II) 

 

- Subcomitê 4 Avaliação do desempenho ambiental 

- ABNT NBR ISO 14031 Gestão ambiental – Avaliação de desempenho 

ambiental - Diretrizes 

- ISO/TS 14033 Environmental management – Quantitative environmental 

information – Guidelines and examples 

 

- Subcomitê 5 Avaliação do ciclo de vida 

- ABNT NBR ISO 14040 Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida Princípios 

e estrutura 

- ABNT NBR ISO 14044 Gestão ambiental – Avaliação do ciclo de vida 

Requisitos e orientações 

- ISO 14045 Environmental management – Ecoefficiency assessment of product 

systems - Principles, requirements and guideline 

- ISO 14046 Environmental management – Water footprint - Principles, 

requirements and guidelines 

- ISO/TR 14047 Environmental management – Life cycle assessment – 

Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to impact assessment 

situations 

- ISO/TS 14048 Environmental management – Life cycle assessment – Data 

documentation format 

- ABNT ISO/TR 14049 Gestão ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Exemplos 

ilustrativos de como aplicar a ABNT NBR ISO 14044 à definição de objetivo e 

escopo e à análise de inventário 

- ISO TS 14071 Environmental management – Life cycle assessment – Critical 

review processes and reviewer competencies: Additional requirements and 

guidelines to ISO 14044 

 

- Subcomitê 7 Gestão de gases do efeito estufa e atividades relacionadas 

- ABNT NBR ISO 14064-1 Gases de efeito estufa – Parte 1: Especificação e 

orientação a organizações para quantificação e elaboração de relatórios de 

emissões e remoções de gases de efeito estufa 
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- ABNT NBR ISO 14064-2 Gases de efeito estufa – Parte 2: Especificação e 

orientação a projetos para quantificação, monitoramento e elaboração de 

relatórios das reduções de emissões ou da melhoria das remoções de gases 

de efeito estufa  

- ISO/TS 14067 Greenhouse gases – Carbon footprint of products – 

Requirements and guidelines for quantification and communication 

- ISO/TR 14069 Greenhouse gases – Quantification and reporting of greenhouse 

gas emissions for organizations – Guidance for the application of ISO 14064-1 

 

- Normas sob responsabilidade direta da Secretaria do TC 207 

- ABNT NBR ISO 14051 Gestão ambiental – Contabilidade dos custos de fluxos 

de material – Estrutura geral 

- ABNT ISO/TR 14062 Gestão ambiental – Integração de aspectos ambientais 

no projeto e desenvolvimento do produto 

- ABNT NBR ISO 14063 Gestão ambiental — Comunicação ambiental — 

Diretrizes e exemplos 

 

2.4. A CONTRIBUIÇÃO DA SÉRIE ISO 14000 EM UM SGA 

 

Segundo ISO (2009), as normas da série ISO 14000 foram concebidas tendo 

em vista a estrutura proposta na ISO 14001 para o sistema de gestão ambiental, ou 

seja, o ciclo Plan (Planejar) – Do (Executar) - Check (Verificar) - Act (Agir) (PDCA). Os 

processos do SGA, descritos na ISO 14001, podem ser organizados da seguinte 

maneira na estrutura do PDCA (entre parênteses são indicados os itens relativos da 

ISO 14001) (adaptado pela a autora, de acordo com a ISO 14001:2004): 

 

- Planejar: estabelecer os objetivos e processos necessários para atingir os 

resultados em concordância com a política ambiental da organização. 

- Desenvolvimento e a adoção de uma política ambiental (item 4.2), à qual a 

alta administração está comprometida. 

- Identificação e avaliação dos aspectos ambientais (item 4.3.1),  

- Identificação de requisitos legais e outros (item 4.3.2) 

- Estabelecimento de objetivos, metas e programas de gestão ambiental 

(item 4.3.3) 
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- Executar: implementar os processos. 

- Estabelecimento de funções, responsabilidades e autoridades das pessoas 

envolvidas no SGA (item 4.4.1) 

- Estabelecimento das competências relacionadas a cada função e 

programas de treinamento e conscientização ambiental (item 4.4.2)  

- Formatação de um procedimento de comunicação interna e externa 

relacionada às questões ambientais da organização (item 4.4.3) 

- Estruturação da documentação do SGA (item 4.4.4) 

- Estabelecimento de um procedimento para controle da documentação do 

SGA (item 4.4.5) 

- Estabelecimento de procedimentos de controle operacional das atividades 

que possuem aspectos ambientais significativos (item 4.4.6) 

- Estabelecimento de procedimentos para identificação e controle de 

aspectos ambientais relacionados às situações de emergência (item 4.4.7) 

- Verificar: monitorar e medir os processos em conformidade com a política 

ambiental, objetivos, metas, requisitos legais e outros, e relatar os resultados. 

- Estabelecimento de procedimentos de monitoramento e medição de 

indicadores ambientais relacionados aos aspectos ambientais significativos 

(item 4.5.1) 

- Verificação periódica do atendimento aos requisitos legais e outros 

requisitos (item 4.5.2) 

- Estabelecimento de procedimentos de identificação de não conformidades 

reais e potenciais e de aplicação de ações corretivas e preventivas (item 

4.5.3) 

- Estabelecimento de um sistema controle de registros ambientais, para 

comprovar o atendimento aos requisitos (item 4.5.4) 

- Estabelecimento de um procedimento de auditoria interna para verificar a 

eficácia do SGA (item 4.5.5) 

- Agir: Agir para melhorar continuamente o desempenho do sistema de gestão 

ambiental.  

- Estabelecimento de um processo de análise crítica pela alta administração 

da eficácia e adequação do SGA e tomadas de decisões que levem à 

melhoria contínua do sistema e do desempenho ambiental (item 4.6) 
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A figura 01 ilustra resumidamente a estrutura do PDCA, aplicado aos processos 

de ISO 14001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Modelo do PDCA aplicado ao SGA segunda a ISO 14001 

 

Sendo assim, as normas podem ser implementadas por organizações que 

possuem o SGA, com a finalidade de torná-los mais eficientes. Segundo a ISO (2009) 

as normas da série ISO 14000, publicadas até aquele ano, são aplicáveis da em um 

SGA como apresentado na tabela 01: 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Política ambiental 

4.3 Planejamento 

4.3.1 Aspectos ambientais 

4.3.2 Requisitos legais e outros 

4.3.3 Objetivos, metas e 
programa(s) 

4.4 Implementação e operação 

4.4.1 Recursos, funções, 
responsabilidades e autoridades 

4.4.2 Competência, Treinamento e 
conscientização 

4.4.3 Comunicação 

4.4.4 Documentação 

4.4.5 Controle de documentos 

4.4.6 Controle operacional 
4.4.7 Preparação e resposta a 
emergências 

4.6 Análise crítica pela 
administração 

4.5 Verificação e monitoramento 

4.5.1 Monitoramento e medição 

4.5.2 Avaliação do atendimento a 
requisitos legais e outros  
4.5.3 Não-conformidade, ações 
corretiva e preventiva 

4.5.4 Registros 
4.5.5 Auditoria do SGA 

Melhoria contínua 

C 

A P 

D 
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Tabela 01 – Aplicação das normas da série ISO 14000 no PDCA do sistema de 
gestão ambiental. (modificado de ISO, 2009) 

Planejar (P) Executar (D) Verificar (C) Agir (A) 

Implementação do 
sistema de gestão 

ambiental 

Conduzir avaliação do 
ciclo de vida e gerenciar 

aspectos ambientais 

Conduzir auditorias e 
avaliar o desempenho 

ambiental 

Comunicar e usar 
declarações ambientais 

ABNT NBR ISO 14004 ABNT NBR ISO 14040 ABNT NBR ISO 14015 ABNT NBR ISO 14020 

ABNT NBR ISO 14005 ABNT NBR ISO 14044 ABNT NBR ISO 14031 ABNT NBR ISO 14021 

 ISO 14045  ISO/TS 14033 

Abordagem de ISO 14046   

aspectos ambientais ISO/TR 14047   

em produtos ISO/TS 14048   

ISO 14006 ABNT ISO/TR 14049   

ABNT ISO/TR 14062 ABNT NBR ISO 14051   

 ABNT NBR ISO 14063   

 ISO/TS 14071   

 Gestão de gases   

 do efeito estufa   

 ABNT NBR ISO 14064-1   

 ABNT NBR ISO 14064-2   

 ISO/TS 14067   

 ISO/TR 14069   

    

 

2.5. AS NORMAS DA SÉRIE ISO 14000 E A PRODUÇÃO CIENTÍFICA  

 

Apesar de todo o esforço e recursos despendidos para elaboração dessas 

normas, pouco foi feito em termos de estudos científicos sobre a pertinência de sua 

utilização no contexto de um SGA. Foram realizadas buscas por artigos na base de 

dados Scopus e por teses no Banco de Teses da Capes, utilizando-se como palavra 

chave os códigos de cada norma da série que fazem parte do estudo. O resultado da 

busca é apresentado na tabela 02. 
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Tabela 02 – Número de artigos e teses que citam as normas da série ISO 14000 
(Pesquisa realizada na Base de Dados Scopus e no Banco de Teses da Capes em 

07/10/2014) 

Norma ou projeto de norma Citações em artigos 
Banco de Teses da 

Capes 

ISO 14001 886 38 

ISO 14004 9 2 

ISO 14005 0 0 

ISO 14006 6 0 

ISO 14015 0 0 

ISO 14020 4 0 

ISO 14021 1 0 

ISO 14031 20 1 

ISO/TS 14033 0 0 

ISO 14040 199 8 

ISO 14044 73 3 

ISO 14045 0 0 

ISO 14046 0 0 

ISO/TR 14047 1 0 

ISO/TS 14048 4 0 

ISO/TR 14049 1 0 

ISO 14051 4 0 

ISO/TR 14062 4 0 

ISO 14063 1 0 

ISO 14064-1 
24 1 

ISO 14064-2 

ISO/TS 14067 9 0 

ISO/TR 14069 0 0 

ISO/TS 14071 0 0 

 

Como já mencionado anteriormente, a ISO 14001 não faz parte do escopo 

dessa pesquisa. Mas, como é a norma mais amplamente divulgada da série ISO 

14000, por ser base para certificação de SGA, optou-se por incluí-la na tabela 02, para 

que possa ser usada como termo de comparação.  

 

A maioria das pesquisas acadêmicas realizadas com as normas da série ISO 

14000 é relacionada à ISO 14001. Nesse caso, os temas mais abordados são a 

difusão da norma no mundo, a adesão de setores específicos da economia e à 

credibilidade da certificação. 
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As demais normas aparecem em uma quantidade substancialmente menor. E 

a abordagem é semelhante à da ISO 14001. Poucos são os casos em as normas são 

citadas como suporte à implementação, manutenção e melhoria do SGA. 

 

Rezaee et al. (2000) apresenta um processo de 15 passos para implantação 

de um SGA baseado na ISO 14001 e reconhece a importância de considerar as 

demais normas da família nesse processo. No entanto, estabelece o 12º passo para 

utilizar as orientações das normas, quando na verdade esse deveria ser um dos 

primeiros passos de planejamento do sistema. 

 

A seguir as normas que fazem parte da pesquisa são apresentadas com breve 

resumo do conteúdo e se e como vêm sendo abordadas na literatura científica. 

 

2.5.1. Normas sobre sistema de gestão ambiental 

 

2.5.1.a) ABNT NBR ISO 14004 Sistemas de Gestão ambiental – Diretrizes gerais 

sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio. 

 

 Essa é a norma mais conhecida depois da ABNT NBR ISO 14001. Seu objetivo 

“fornecer assistência a organizações que desejem implementar ou aprimorar um 

sistema de gestão ambiental e, por consequência, aprimorar seu desempenho 

ambiental”. Da mesma forma que a ABNT NBR ISO 14001, ela pode ser utilizada por 

organizações de todo os tipos, tamanhos e níveis de maturidade e em todos os setores 

e localizações geográficas. Também vale ressaltar que necessidades especiais de 

pequenas e médias empresas foram levadas incorporadas à norma. O estudo dessa 

norma evitaria muitos problemas que ocorrem nas organizações durante a 

implantação do SGA devido a interpretações equivocadas da ISO 14001. 

 

 Enquanto a ISO 14001 estabelece os requisitos de um SGA, ou seja, O QUE 

os processos do SGA têm que apresentar para estar em conformidade com a ISO 

14001, a ISO 14004 fornece recomendações sobre COMO estabelecer, implementar, 

manter ou aprimorar o SGA. É uma norma orientativa, onde as equipes de implantação 

e gestão dos SGA inicialmente encontram testos importantes para a interpretação da 
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ISO 14001 e posteriormente ajudas práticas para a implementação e melhoria de cada 

um dos processos descritos da ISO 14001. O próprio texto da norma é estruturado de 

forma a facilitar seu uso, organizando os itens em uma parte explicativa e outra, em 

caixas de texto separadas, contendo as ajudas práticas.  

 

Como a ISO 14004 é um documento orientativo, que não tem o propósito de 

ser usada como referência para avaliação da conformidade ou auto declarações, ela 

pode ser usada no todo ou em parte. Segundo sua Introdução: 

 

“A escolha dependerá de fatores, tais como 

- os objetivos de uma organização, 

- a maturidade dos sistemas de gestão da organização (ou seja, se a organização 

possui um sistema de gestão que seja capaz de apoiar a inclusão de 

preocupações ambientais), 

- as possíveis vantagens e desvantagens, conforme determinado por fatores tais 

como a posição de mercado atual e desejável de uma organização, sua 

reputação, relações externas e os pontos de vista das partes interessadas, 

- o porte da organização.” 

 

Segundo a experiência da autora em implementação de sistemas de gestão 

ambiental, a forma ideal de se usar a ISO 14004 é interpretá-la em paralelo com a ISO 

14001, da seguinte maneira: 

 

- Primeiro, lendo e entendendo o requisito mandatório da ISO 14001. 

- Depois lendo e entendendo o texto correspondente do Anexo A da ISO 14001. 

- Finalmente, lendo e entendendo os textos explicativos e as ajudas práticas 

correspondentes na ISO 14004. 

 

A introdução da ISO 14004 contém orientações importantes sobre o que é e 

quais os benefícios de um SGA. Essas informações são fundamentais para que a alta 

administração da organização tome decisões sobre a necessidade de se implantar ou 

não um SGA, e se a decisão for implantar, podem ser tomadas decisões quanto ao 

cronograma, equipe responsável, partes interessadas externas e internas a serem 

consultadas e/ou consideradas, abrangência do SGA etc. 
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 O item seguinte da ISO 14004, o de definições, trás definições de quatro termos 

fundamentais para o entendimento dos processos do SGA. O primeiro é o termo 

“correção” importante para o processo de tratamento de não conformidades. Os 

demais são “indicador de desempenho ambiental”, “indicador de desempenho de 

gestão” e “indicador de desempenho operacional”, importantíssimos para o 

entendimento dos processos de monitoramento e medição ambiental e objetivos e 

metas ambientais. Os três últimos termos são também definidos na ISO 14031. 

 

 No seu item 4, a ISO 14004 fornece as orientações sobre os processos do SGA 

descritos na ISO 14001. Inicialmente descreve com detalhes o modelo PDCA, suas 

vantagens e como os processos descritos na ISO 14001 se encaixam no modelo. 

Depois reforça a importância do comprometimento da alta administração no SGA. 

 

 Uma atividade importante para o SGA, que na ISO 14001 só é brevemente 

mencionado no anexo A, de caráter informativo, é a análise ambiental inicial. Esta 

análise tem por propósito principal identificar a posição da organização em relação ao 

meio ambiente e compreende o que a norma chama de “ áreas-chave”, que são, entre 

outras, as seguintes: 

 

- Identificação de aspectos ambientais (situação normal de operação, paradas e 

partidas de equipamentos, situações de emergência etc) 

- Identificação de requisitos legais e outros requisitos importantes para a organização 

- Exame de práticas e procedimentos de controle ambiental já em andamento 

- Avaliação de situações de emergência e acidentes ocorridos no passado. 

 

A seguir, os processos do SGA são descritos e interpretados, sempre no 

modelo explicação-ajuda prática. 

 

 Por fim, o Anexo A (informativo) da ISO 14004 contém exemplos valiosos sobre 

o processo de identificação de aspectos e impactos e sobre o desdobramento dessas 

informações nos demais processos do sistema. 

 

 A primeira versão dessa norma foi elaborada ao mesmo que a primeira versão 

da ISO 14001 foi elaborada. Portanto, foi publicada antes de as organizações 
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começarem a implementar os SGA. Como resultado, a ISO 14004 foi vista por muitos 

como tendo pouco a oferecer às organizações, pois apresentava uma abordagem 

rudimentar da gestão ambiental (BLOCK, 2002). Mesmo assim, a importância desta 

norma como fonte de informação complementar para implementação do SGA 

segundo a ISO 14001 é reconhecida na literatura, como no caso de Põder (2006) que 

ressaltou a importância de levar em consideração as diretrizes da ISO 14004 no 

processo de identificação de aspectos e avaliação de impactos ambientais, que 

representa a base para estruturação do SGA. O mesmo autor ressalta que a ISO 

14004 é uma norma que promove a adoção de boas práticas, de forma que a estrutura 

e o desempenho do SGA atingirão níveis que vão além dos requisitos mínimos de 

certificação, como no processo de identificação de aspectos ambientais e avaliação 

de impactos ambientais. 

 

 Fryxell et al. (2004) discute uma abordagem singular da ISO 14004 relacionada 

à credibilidade das certificações. Os autores acreditam que as diretrizes da ISO 

14004, assim como os anexos informativos da ISO 14001, são referências importantes 

para os auditores de certificação, já que fornecem uma interpretação oficial da norma 

de referência das certificações de SGA. Dessa forma, discutem os autores, a 

utilização da ISO 14004 e outras normas de diretrizes da série ISO 14000 garantiria 

que as certificações de SGA podem trazer reais benefícios ao desempenho ambiental 

das organizações.  

 

2.5.1.b) ABNT NBR ISO 14005 Sistemas de gestão ambiental – Diretrizes para a 

implementação em fases de um sistema de gestão ambiental, incluindo o 

uso de avaliação de desempenho 

 

Uma das normas da série, a ISO 14005, como a ISO 14004, abrange todo o 

SGA. É uma norma elaborada para todas as organizações, particularmente as 

pequenas e média empresas, pois fornece orientação para desenvolvimento, 

implementação, manutenção e melhoria do SGA em fases. Ao aplicar essa norma, a 

organização pode gerenciar seus aspectos ambientais a fim de resolver um problema 

específico, como a mitigação de um impacto ambiental em particular, ou atender um 

requisito de cliente, ou buscar conformidade legal, ou elaborar um estudo de impacto 

ambiental ou inventário de gases de efeito estufa etc. Por outro lado a organização 
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pode utilizar a abordagem de implementação do SGA em fases para gerenciar a 

totalidade de seus aspectos ambientais, a fim de cumprir a todos dos requisitos da 

ISO 14001. 

 

A implementação e manutenção de cada um dos processos do SGA é descrita 

em quatro ou cinco passos, sempre considerando o planejamento, implementação, 

verificação e análise do processo de implementação, ou seja, descreve um PDCA 

aplicável à implementação de cada processo do SGA. 

 

Segundo a introdução da norma o enfoque em fases tem algumas vantagens. 

As organizações que o utilizam podem: 

 

- avaliar o quanto têm retorno para a organização os recursos financeiros e 

de tempo que são destinados à implementação dos processos; 

- identificar com clareza o quanto as melhorias ambientais ajudam a reduzir 

custos, a melhorar suas relações com a comunidade, a demonstrar a 

conformidade a requisitos legais e outros requisitos e também ajudam a 

atender às expectativas do cliente; 

- dar mais eficiência ao processo de implementação do SGA, pois é possível 

acompanhar os benefícios do SGA enquanto implementam seu sistema 

passo a passo, acrescentando ou expandindo elementos à medida que 

agregam valor à organização. 

A norma propõe a implantação dos processos de um SGA em passos 

predefinidos. Tais processos são agrupados em: 

 

a) processos que suportam a implementação e a manutenção do SGA (descritos na 

seção 5 da norma): comunicações ambientais; recursos, papéis, 

responsabilidades e autoridades; competência, treinamento e conscientização; 

registros; documentação; e controle de documentação. 

b) processos relacionados ao desenvolvimento e implementação do SGA (descritos 

na seção 6 da norma): identificação dos aspectos significativos da organização; 

identificação dos requisitos legais e outros requisitos; avaliação da conformidade 

com requisitos legais e outros requisitos; preparação e implementação da política 

ambiental; definição de objetivos, metas e programas ambientais; controle 
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operacional; planejamento e resposta a emergências; avaliação do desempenho 

ambiental, inclusive monitoramento e medição de indicadores; auditorias internas; 

identificação e tratamento de não-conformidades; análise crítica pela Direção. 

 

A norma aborda em seus anexos exemplos de para utilização da abordagem 

de implementação do SGA por fases. Vale ressaltar que a norma apresenta no Anexo 

E, uma tabela de referência que relaciona cada processo a ser implementado com as 

normas ISO 14001, ISO 14004 e ISO 14031. 

 

Não foram identificadas pesquisas acadêmicas sobre a ISO 14005. 

 

2.5.1.c) ISO 14006 Environmental management systems - Guidelines for 

incorporating ecodesign 

 

 Essa norma, ainda não publicada no Brasil, fornece orientações para ajudar as 

organizações a estabelecer, documentar, implementar, manter e melhorar 

continuamente sua gestão de ecodesign como parte de um SGA. No âmbito de um 

SGA suas disposições aplicam-se aos aspectos ambientais relacionados com os 

produtos e serviços, que a organização pode controlar e aqueles que ela possa 

influenciar. 

 

 A ISO 14006 integra as três áreas de conhecimento necessárias para a 

implementação do ecodesign nos processos do SGA, a saber: 

 

- a avaliação dos impactos ambientais dos produtos e serviços;  

- a identificação de medidas de ecodesign apropriadas para reduzir os efeitos 

adversos dos impactos ambientais;  

- o processo de projeto e desenvolvimento e uma compreensão de como um 

processo de ecodesign e sua gestão se adequam a um SGA. 

 

 A ISO 14001 relaciona os processos de gestão de uma organização com seus 

impactos ambientais, mas não inclui processos de projeto e desenvolvimento. Já a 

ISO 9001 abrange o processo de projeto e desenvolvimento do produto, mas não 

cobre explicitamente as questões ambientais a esse processo. A ABNT ISO/TR 
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14062, ajuda na incorporação da avaliação de aspectos e impactos ambientais no 

processo de projeto e desenvolvimento, mas não aborda como isso pode ser 

incorporado na estrutura do SGA. A ISO 14006 vem para atender essa necessidade. 

A figura 02 abaixo demonstra como essas normas se relacionam. 

 

 

Figura 02 – Relacionamento das normas nos processos de ecodesign (Fonte: 

ISO 14006, modificado) 

 

A pouca bibliografia encontrada sobre a ISO 14006, analisa o uso da norma 

espanhola UNE 150301:2003 Gestion ambiental del proceso de diseno y desarrollo 

nos setores de arquitetura, construção e indústria de elevadores, além de ressaltar o 

uso dessa norma como base para a elaboração da norma internacional (ARANA-

LANDIN et al., 2011; ARANA-LANDIN et al., 2012a; ARANA-LANDIN et al., 2012b.  

 

 Embora as disposições da ISO 14006 sejam aplicáveis a todos os processos 

de um SGA, elas tornam uma norma útil principalmente para estruturação e execução 

dos processos de identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais e 

controle operacional. 
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2.5.2. Norma sobre auditoria 

 

2.5.2.a) ABNT NBR ISO 14015 Gestão ambiental – Avaliação ambiental de locais e 

organizações (AALO) 

 

 Essa norma é destinada a organizações interessadas em compreender as 

questões ambientais associadas às suas instalações e atividades ou aquelas com 

potencial de aquisição. Descreve um método de coleta e avaliação de informações 

que visa formular conclusões relativas às consequências nos negócios, associadas 

aos aspectos e às questões ambientais. Os usuários dessa norma são: antigos, atuais 

e futuros usuários de instalações, ou organizações com interesse financeiro na 

indústria ou instalação, por exemplo, bancos, seguradoras, investidores, proprietários 

etc. 

 

 Apesar de a norma estabelecer o contrário no item “Escopo”, se consideradas 

com o devido rigor técnico, suas orientações podem ser usadas no processo de 

implantação e manutenção do SGA nas seguintes fases: análise crítica ambiental 

inicial realizada para o planejamento do SGA, auditorias ambientais, avaliação de 

impactos ambientais e avaliação de desempenho ambiental. Isso porque fornece 

ajudas práticas e disposições que se aplicam a qualquer atividade que envolva coleta 

e avaliação de informações relacionadas ao meio ambiente, inclusive orientações 

importantes sobre os assuntos e abordagens que devem ser considerados, como o 

que se deve levar em consideração para: 

 

- determinar o escopo da avaliação 

- identificar os critérios da avaliação (requisitos legais, exigências ambientais do 

cliente e de outras partes interessadas, considerações tecnológicas etc) 

- elaboração do plano de avaliação 

- procedimentos de coleta de informações (identificação de informações relevantes, 

de  fontes de informações e de métodos de coleta) 

 

Não foi encontrada qualquer referência sobre essa norma na literatura 

científica. 
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2.5.3. Normas sobre rotulagem e declarações ambientais 

 

A série ISO 14000 possui duas normas sobre rótulos e declarações ambientais 

que podem ser utilizadas diretamente no SGA de uma organização, a fim de melhorar 

o processo de comunicação com os clientes, consumidores e outras partes 

interessadas externas, como órgãos de fiscalização ambiental, agentes de 

financiamento, entre outros. 

 

As normas da subsérie ISO 14020 são muitas vezes citadas em artigos que 

relacionam as declarações e rotulagens ambientais com a metodologia de avaliação 

do ciclo de vida (MUNGKUNG et al., 2006; FINKBEINER et al., 2006 e STEVENSON, 

et al., 2012). Ou simplesmente são citadas em artigos que sobre declarações 

ambientais e eco-rotulagem em si, relacionando com setores industriais específicos, 

como em Mungkung et al. (2006) que descreve um estudo de caso sobre a utilização 

da avaliação do ciclo de vida aplicado à rotulagem ambiental na aquacultura de 

camarões na Tailândia. 

 

Não foi encontrada referência de pesquisas científicas sobre sua utilização em 

um SGA, apesar de os rótulos ambientais serem instrumentos importantes de 

comunicação com partes interessadas externas. 

 

2.5.3.a) ABNT NBR ISO 14020 Rótulos e declarações ambientais – Princípios 

gerais 

 

Essa norma estabelece os princípios gerais dos rótulos e declarações 

ambientais de produtos. Tais rótulos e declarações fornecem informações sobre um 

produto ou serviço em termos de suas características ambientais gerais, ou de um ou 

mais aspectos ambientais específicos. Tais rótulos são importantes instrumentos de 

comunicação da empresa com seus clientes (consumidores e potenciais 

consumidores), pois se espera que possam influenciar a decisão de compra. Dessa 

forma, promovendo a demanda e o fornecimento de produtos ou serviços que causem 

menor impacto ambiental, estimulando assim, o potencial de uma melhoria ambiental 

contínua, ditada pelo mercado. 
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A ISO 14020 estabelece princípios orientadores para o desenvolvimento e uso 

de rótulos e declarações ambientais, que são listados a seguir: 

 

- Princípio 1 - Rótulos e declarações ambientais devem ser precisos, verificáveis, 

relevantes e não-enganosos 

- Princípio 2 - Procedimentos e requisitos para rótulos e declarações ambientais não 

devem ser elaborados, adotados ou aplicados com intenção de, ou efeito de, criar 

obstáculos desnecessários ao comércio internacional. 

- Princípio 3 - Rótulos e declarações ambientais devem basear-se em metodologia 

científica que seja suficientemente cabal e abrangente para dar suporte às 

informações, e que produza resultados precisos e reproduzíveis. 

- Princípio 4 - As informações referentes aos procedimentos, metodologias e 

quaisquer critérios usados para dar suporte a rótulos e declarações ambientais 

devem estar disponíveis e ser fornecidas a todas as partes interessadas sempre 

que solicitadas. 

- Princípio 5 - O desenvolvimento de rótulos e declarações ambientais deverá 

considerar todos os aspectos relevantes do ciclo de vida do produto. 

- Princípio 6 - Os rótulos e declarações ambientais não devem inibir inovações que 

mantenham ou tenham o potencial de melhorar o desempenho ambiental. 

- Princípio 7 - Quaisquer requisitos administrativos ou demandas de informações 

relacionadas a rótulos e declarações ambientais devem ser limitados àqueles 

necessários para estabelecer a conformidade com os critérios e normas aplicáveis 

dos rótulos e declarações ambientais. 

- Principio 8 - Convém que o processo de desenvolvimento de rótulos e declarações 

ambientais inclua uma consulta participatória e aberta às partes interessadas. 

Convém que sejam feitos esforços razoáveis para chegar a um consenso no 

decorrer do processo. 

- Princípio 9 - As informações sobre os aspectos ambientais dos produtos e serviços 

relevantes a um rótulo ou declaração ambiental devem ser disponibilizadas aos 

compradores e potenciais compradores junto à parte que faz o rótulo ou declaração 

ambiental. 

 

Os nove princípios se aplicam a qualquer tipo de rotulagem e declarações 

ambientais sobre produtos e serviços.  
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2.5.3.b) ABNT NBT ISO 14021 Rótulos e declarações ambientais – 

Autodeclarações ambientais (Rotulagem do tipo II) 

 

As rotulagens ambientais do tipo II, ou autodeclarações ambientais, podem ser 

feitas por fabricantes, importadores, distribuidores, varejistas ou por qualquer pessoa 

que possa se beneficiar delas. Dentre outras características, difere da rotulagem do 

tipo I1, que é um rótulo de produto concedido por um organismo independente de 

terceira parte. 

 

Os objetivos da ISO 14021 são: 

 

- Promover declarações ambientais precisas, verificáveis e que não sejam 

enganosas. 

- Aumentar o potencial para que as forças de mercado estimulem melhorias 

ambientais na produção, nos processos e nos produtos. 

- Prevenir ou minimizar o uso de declarações não garantidas. 

- Reduzir distorções no mercado. 

- Facilitar o comércio internacional. 

- Aumentar a oportunidade de que consumidores e usuários de produtos e serviços 

façam suas escolhas baseados em informações adicionais. 

 

A ISO 14021 especifica os requisitos para autodeclarações ambientais, 

incluindo textos, símbolos e gráficos, e descreve como aplicar termos mais 

comumente usados em autodeclarações ambientais e fornece qualificação para seu 

uso. Os termos abordados são os seguintes: 

 

- Compostável 

- Degradável 

- Projetado para desmonte 

- Vida útil prolongada 

- Energia recuperada (utilizada na produção do produto) 

                                                           
1 Os critérios aplicáveis ao rótulo do tipo I são abordados na ABNT NBR ISO 14024 Rótulos e 
declarações ambientais - Rotulagem ambiental do tipo l - Princípios e procedimentos, aplicáveis a um 
organismo independente que desenvolve um programa de rotulagem ambiental de terceira parte, 
portanto não se aplica a essa pesquisa. 
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- Reciclável 

- Conteúdo reciclado (material pré-consumo, material pós-consumo, material 

reciclado, material recuperado) 

- Redução de consumo de energia (no uso do produto) 

- Redução no uso de recursos 

- Redução no consumo da água 

- Reutilizável e recarregável (aplicado a produtos e embalagens utilizados no 

transporte de outros produtos) 

- Redução de resíduos 

 

2.5.4. Normas sobre avaliação do desempenho ambiental 

 

2.5.4.a) ISO 14031 Gestão ambiental – Avaliação de desempenho ambiental - 

Diretrizes 

A avaliação de desempenho ambiental (ADA) é uma ferramenta de gestão 

planejada para determinar se o desempenho ambiental de uma organização está 

adequado aos critérios estabelecidos pela administração da organização. Para isso, 

a ADA leva em consideração informações confiáveis e verificáveis, em base contínua. 

Segundo a norma, a ADA pode auxiliar na: 

 

“- Identificação de ações necessárias para atingir seus critérios de desempenho 

ambiental 

- Identificação dos aspectos ambientais significativos. 

- Identificação de oportunidades de melhoria da gestão dos aspectos ambientais. 

- Identificação tendências em desempenho ambiental. 

- Melhoria da eficácia e eficiência da organização. 

- Identificação de oportunidades estratégicas” 

 

A norma é rica em exemplos e ajudas práticas sobre todo o processo da ADA, 

inclusive uma extensa lista dos vários tipos de indicadores ambientais. Uma das 

abordagens dessa norma é a comunicação dos resultados da ADA às partes 

interessadas. A norma também chama a atenção para o fato de que a ADA e as 

auditorias ambientais ajudam as organizações a avaliar o estado de seu SGA e a 

identificar áreas onde melhorias são necessárias. Portanto, essa norma pode ser 
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usada nas fases de planejamento, verificação e ação para melhoria do PDCA de um 

SGA. 

A ISO 14031 é citada em artigos principalmente devido à estrutura de 

indicadores de desempenho ambiental que podem ser utilizados por organizações de 

setores industriais específicos. Como por exemplo, Pinto (2011) que utilizou as 

orientações da ISO 14031 para propor um indicador de qualidade no sistema de 

gestão ambiental de aterros industriais com o objetivo de utiliza-lo na avaliação de tais 

aterros quanto à eficácia da gestão ambiental. 

 

Jasch (2000) ressalta a importância do uso da ISO 14031 no estabelecimento 

de indicadores e de um processo de avaliação do desempenho ambiental no contexto 

da gestão ambiental. A autora chama a atenção para os possíveis usos de indicadores 

consistentes. A tabela 03 apresenta os papéis de indicadores listados por Jasch 

(2000), relacionando-os com os processos do SGA. 

 

Tabela 03 – Lista dos possíveis usos de indicadores nos processos de um 
SGA (Baseado em Jasch (2000)). 

Papéis dos Indicadores Ambientais Processo do SGA (item da ISO 14001) 

Comparação do desempenho ambiental ao 
longo do tempo 

Monitoramento e medição (4.5.1) 

Destaque dos potencias de melhoria Política ambiental (4.2) e Análise pela 
administração (4.6) 

Estabelecimento e atendimento de metas 
ambientais 

Objetivos, metas e programas (4.3.3) e 
monitoramento e medição (4.5.1) 

Identificação de oportunidades de negócio e 
potenciais de redução de custos 

Análise pela administração (4.6) 

Avaliação de desempenho ambiental entre 
organizações (benchmarking) 

Análise pela administração (4.6) 

Ferramentas de comunicação em relatórios 
ambientais 

Comunicação (4.4.3) 

Instrumento de feedback e informação e 
motivação para a força de trabalho 

Comunicação (4.4.3) e Capacitação, 
treinamento e conscientização (4.4.2) 

Suporte técnico para avaliação de 
atendimento a requisitos legais e outros. 

Avaliação do atendimento a requisitos legais 
e outros 

 
Sanandra (2004) propõe um modelo de avaliação do desempenho ambiental 

baseado na aplicação de uma lista de verificação a ser aplicada nos resultados de 

auditorias de SGA, usando como estudo de caso, um terminal terrestre de 
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movimentação de petróleo. Uma de suas conclusões o autor aponta a ISO 14031 

como uma possível fonte de orientações importantes para a melhoria do método 

proposto. 

 

Comoglio et al. (2012) realizou uma pesquisa em empresas com SGA 

certificado da indústria automobilística italiana para verificar se os indicadores são 

capazes de comprovar a melhoria contínua do desempenho ambiental. Uma das 

principais conclusões é a recomendação de que as organizações integrem a 

ISO 14031 na definição dos indicadores ambientais que medem o desempenho 

ambiental da organização, um dos passos para a implementação do processo de 

medição e monitoramento do SGA. 

 

2.5.4.b) ISO/TS 14033 Environmental management – Quantitative environmental 

information – Guidelines and examples 

 

Esta Especificação Técnica aborda as questões gerais de qualidade de dados, 

fornecendo orientações claras sobre como adquirir e fornecer informações ambientais 

quantitativas de forma estruturada. As orientações vão desde o planejamento, 

definição e aquisição de dados quantitativos, à execução de processamento 

matemático. E podem ser usadas para estabelecer rotinas de inventário e apoiar a 

tomada de decisões relacionadas a políticas e estratégias ambientais, visando em 

particular a comparação de informações ambientais quantitativas. As informações 

estão relacionadas a organizações, atividades, instalações, tecnologias ou produtos. 

 

São abordados alguns critérios que devem ser considerados na aquisição e 

análise de dados: 

- Relevância 

- Credibilidade 

- Consistência 

- Comparabilidade 

- Transparência 

- Completeza 

- Acurácia 

- Pertinência 

Não foi identificada na literatura científica qualquer pesquisa sobre essa norma. 
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2.5.5. Normas sobre avaliação do ciclo de vida 

 

As normas da subsérie ISO 14040, de avaliação do ciclo de vida (ACV), são de 

longe as mais citadas em artigos, depois da própria ISO 14001, por ser essa 

metodologia uma das mais estudadas na área ambiental e também por ser 

amplamente difundida nos setores produtivos. São normas que contêm orientações 

que se consideradas no SGA da organização podem fornecer informações 

importantes para identificação de aspectos e avaliação de impactos ambientais. Além 

disso podem ser usadas para tomada de decisões que levam à melhoria do 

desempenho ambiental, baseadas em informações quantitativas e comprováveis. 

 

A grande maioria dos artigos analisados versam sobre a utilização das normas 

dessa sub-série em estudos setoriais e/ou de comparação do desempenho ambiental 

de produtos similares. Os artigos são concentrados em analisar o uso e o impacto da 

metodologia em setores industriais específicos ou para comparação de produtos 

similares. 

 

Pryshlakivsky (2013) chama a atenção para o fato de que a literatura científica 

sobre as normas de subsérie é fortemente desagregada, embora compartilhe algumas 

características. O autor aponta três tipos de estudos. O primeiro é composto por uma 

parcela considerável da literatura disponível, que consiste em estudos que fazem um 

ou dois breves comentários em relação a ISO 14040. Um segundo grupo é composto 

por estudos realizados em setores específicos e que também citam brevemente as 

normas da ISO. Um terceiro grupo é composto por estudos dedicados à discussão de 

questões específicas em curso no campo da avaliação do ciclo de vida, tais como a 

alocação, resenhas críticas, sustentabilidade, comparações de produtos, melhores 

práticas, benchmarking, incerteza e pegada de carbono. O próprio autor é breve e não 

se aprofunda quando reconhece que as orientações da subsérie ISO 14040 são 

importantes como ferramenta metodológica para o processo contínuo de identificação 

de aspectos ambientais no âmbito de um SGA e para garantir o processo de melhoria 

contínua mencionado nas políticas ambientais de organizações que possuem SGA.  

 

Zobel et al. (2002) propõe um método para identificação e avaliação de 

aspectos e impactos que utiliza os passos da ACV descritas nas normas da subsérie 



49 
 

ISO 14040. Segundo os autores, esse método garante a reprodutibilidade e a 

transparência necessárias para o processo. Os autores ponderam que inicialmente o 

método pode trazer o aumento da quantidade de trabalho. No entanto, garantem que 

após um pico inicial na carga de trabalho, esta tende a cair. Afirmam que esta carga 

de trabalho inicial deve ser vista como um investimento, pois muito desse trabalho 

está ligado à reunião e documentação de informações, o que no futuro, pode trazer 

benefícios, quanto à credibilidade e transparência do sistema e da organização.  

 

Essas também são as normas mais estudadas no Brasil (PIEKARSKI et al., 

2013; WILLERS et al., 2013). Willers et al. (2013) faz um detalhado estudo 

bibliográfico da sobre o assunto nas bases científicas nacionais. No estudo os autores 

identificaram 80 artigos, a maioria dos quais de instituições do sul e do sudeste do 

país. Dezessete artigos versaram sobre a aplicação da metodologia ACV em um 

estudo de caso, sendo que 11 utilizaram a metodologia para avaliar processo 

produtivo e seis para comparar materiais ou processos. Além de ser com frequência 

relacionada com declarações ambientais e eco rotulagem, como já foi visto, a ACV 

também é relacionada com a ABNT ISO/TR 14062, a norma de projeto e 

desenvolvimento de produtos levando em consideração critérios ambientais 

(FINKBEINER et al., 2006). 

 

Zocche (2014) identificou as barreiras na implantação da ACV no setor 

produtivo brasileiro, sob a ótica das pesquisas acadêmicas. Em seu estudo, a autora 

conclui que há um grande interesse em estudos de ACV na área acadêmica, ao 

mesmo tempo em que existe uma grande dificuldade para concretizar parceria com 

empresas para a aplicação desta metodologia, devido fortemente à falta de 

informações ambientais nacionais. 

 

2.5.5.a) ABNT NBR ISO 14040 Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida 

Princípios e estrutura 

 

Essa norma descreve os princípios e a estrutura de uma avaliação do ciclo de 

vida (ACV), incluindo: 

 

- Definição do escopo e objetivo da ACV 
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- Fase de análise de inventário do ciclo de vida (ICV) 

- Fase da avaliação do impacto do ciclo de vida (AICV) 

- Fase da interpretação do ciclo de vida 

- Comunicação e análise crítica da ACV 

- Limitações da ACV 

- Relação entre as fases da ACV 

- Condições para o uso de escolha de valores e de elementos opcionais 

 

A utilização dos procedimentos de ACV pode ser muito útil na fase de 

planejamento do SGA, a partir do momento em que realiza a identificação dos 

processos elementares, entradas e saídas de matéria e energia desses processos 

elementares. Esses são passos fundamentais para a identificação de aspectos 

ambientais, uma das etapas do planejamento do SGA. Outra etapa importante da ACV 

é a coleta de dados quantitativos para a avaliação dos impactos ambientais, também 

fundamental para a fase de planejamento do SGA. 

 

Não foi encontrado qualquer artigo sobre a utilização da ISO 14040 em 

sistemas de gestão de organizações. 

 

2.5.5.b) ABNT NBR ISO 14044 Gestão ambiental – Avaliação do ciclo de vida 

Requisitos e orientações 

 

Segundo essa norma, a ACV pode subsidiar: 

 

- A identificação de oportunidades para a melhoria do desempenho ambiental de 

produtos em diversos pontos do seu ciclo de vida 

- O nível de informação dos tomadores de decisão na indústria e nas organizações 

governamentais ou não governamentais (visando, por exemplo, o planejamento 

estratégico, a definição de prioridades ou o projeto ou reprojeto de produtos e 

processos). 

- A seleção de indicadores de desempenho ambiental relevantes, incluindo técnicas 

de medição. 

- Marketing (por exemplo, na implementação de um esquema de rotulagem 

ambiental ou na apresentação de declaração ambiental). 
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Não foi encontrado qualquer artigo sobre a utilização da ISO 14040 em 

sistemas de gestão de organizações. 

 

2.5.5.c) ABNT NBR ISO 14045 Gestão ambiental – Avaliação da ecoeficiência de 

sistemas de produto – Princípios, requisitos e orientações  

 

A avaliação da ecoeficiência é uma avaliação do desempenho ambiental de um 

sistema de produtos em relação ao seu valor. O valor de um sistema de produtos é 

entendido como a valia ou desejabilidade atribuída a um sistema de produto, como 

por exemplo, o brilho de um dispositivo de iluminação, a durabilidade de um telefone 

celular etc. O resultado da avaliação da ecoeficiência refere-se ao sistema de produto 

e não ao produto em si. Segundo a norma, um produto não pode ser ecoeficiente, pois 

esta é uma propriedade que só pode ser definida para o correspondente sistema de 

produto, que inclui a produção, uso e disposição final do produto, isto é seu ciclo de 

vida completo. A ecoeficiência é um conceito relativo e um sistema de produto pode 

ser apenas classificado como mais ou menos ecoeficiente em relação a outro sistema 

de produto. 

 

A norma descreve princípios, requisitos e orientações para a avaliação da 

ecoeficiência de sistemas de produto, incluindo: 

 

- A definição de objetivo e escopo da avaliação da ecoeficiência. 

- A avaliação ambiental. 

- A avaliação do valor do sistema de produto. 

- A quantificação da ecoeficiência. 

- Interpretação (incluindo garantia da qualidade). 

- Comunicação. 

- Análise crítica da avaliação da ecoeficiência. 

 

Os anexos da norma possuem vários exemplos que podem auxiliar no seu 

entendimento, além de apontar algumas oportunidades de melhoria de SGA, 

principalmente nos processos de identificação e avaliação de aspectos e impactos 

ambientais, comunicação e tomada de decisões sobre ações de melhoria. 
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Não foram identificados trabalhos acadêmicos baseados nessa norma. 

 

2.5.5.d) ISO 14046 Environmental management – Water footprint - Principles, 

requirements and guidelines 

 

Essa norma especifica princípios, requisitos e orientações relacionadas com a 

avaliação da pegada hídrica de produtos, processos e organizações com base na 

avaliação do ciclo de vida (ACV). 

 

A avaliação de pegada hídrica pode ajudar a:  

 

- Avaliar a magnitude dos potenciais impactos ambientais relacionados com a água.  

- Identificar oportunidades para reduzir os potenciais impactos ambientais 

relacionados com a água associados aos produtos em diferentes fases do seu ciclo 

de vida, bem como processos e organizações.  

- Proporcionar a gestão estratégica de riscos relacionados com a água.  

- Facilitar o uso eficiente da água e a otimização da sua gestão em produtos, 

processos e organizações.  

- Informar tomadores de decisão em organizações industriais, governamentais ou 

não-governamentais de seus potenciais impactos ambientais relacionados com a 

água (por exemplo, com o propósito de planejamento estratégico, definição de 

prioridades, design de produto ou processo ou redesenhar, as decisões sobre 

investimentos de recursos);  

- Fornecimento de informações consistentes e confiáveis, baseadas em evidências 

científicas para relatar os resultados da pegada de água. 

 

As disposições dessa norma podem ser úteis para melhorar a identificação e 

avaliação de aspectos e impactos ambientais relacionados à pegada hídrica da 

organização, além da comunicação com partes interessadas e tomada de decisões. 

 

Não foram encontrados trabalhos científicos sobre essa norma. 

2.5.5.e) ISO/TR 14047 Environmental management – Life cycle assessment – 

Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to impact assessment 

situations 



53 
 

 

O objetivo deste relatório técnico é fornecer exemplos para ilustrar a prática 

atual de avaliação de impacto do ciclo de vida de acordo com a ISO 14044. Estes 

exemplos são apenas uma amostra dos exemplos possíveis que poderiam satisfazer 

as disposições da ISO 14044. Eles oferecem um "modo" ou "modos" ao invés do 

"modo único" de aplicação ISO 14044. Eles refletem os elementos-chave da avaliação 

de impacto do ciclo de vida (AICV), uma das fases da avaliação do ciclo de vida (ACV).  

 

São dados vários exemplos relacionados a vários tipos de produto. Esse 

relatório técnico pode auxiliar o entendimento da ISO 14044, facilitando seu uso em 

SGA. 

 

Dissanayake et al. (2009) utiliza as categorias ambientais listadas na 

ISO/TR 14047 para a avaliação de impacto do ciclo de vida em um estudo comparativo 

entre fibras naturais e fibras de vidro, quando usadas como reforço para os compostos 

poliméricos. 

 

2.5.5.f) ISO/TS 14048 Environmental management – Life cycle assessment – Data 

documentation format 

 

Essa especificação técnica estabelece os requisitos e a estrutura para 

documentação de dados utilizados para a documentação e troca transparente e 

inequívoca de dados de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) e Inventário de Ciclo de 

Vida (ICV), permitindo assim a documentação consistente de dados, elaboração de 

relatórios de coleta de dados, cálculo de dados e qualidade de dados, especificando 

e estruturação de informação relevante. 

 

Embora destinado principalmente para documentação de dados de ciclo de 

vida, o formato de documentação de dados também pode ser utilizado para a gestão 

de dados ambientais de outros processos do SGA, por exemplo, para geração de 

relatórios, avaliação de desempenho e benchmarking. 

Carlson et al. (2001) apresenta um sistema de informação, chamado Integrated 

Business Environmental Information Management (IBEIM). Segundo os autores, esse 

sistema foi estruturado de acordo com a ISO/TS 14048, que na época da publicação 
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do artigo estava em nível de committee draft (ver Apêndice A). Os autores ressaltam 

a importância de se normalizar os sistemas de informação dos SGA, a fim de ajudar 

a garantir sua sustentabilidade econômica. E citam a ISO/TS 14048 como um dos 

padrões a serem seguidos. 

 

Frischknecht et al. (2005a), Frischknecht et al. (2005b) e Heijungs (2005) 

descrevem bases de dados com informações úteis para o inventário do ciclo de vida, 

cujas entradas e saídas se adequam às orientações da ISO/TS 14048. 

 

2.5.5.g) ABNT ISO/TR 14049 Gestão ambiental – Avaliação do ciclo de vida – 

Exemplos ilustrativos de como aplicar a ABNT NBR ISO 14044 à definição 

de objetivo e escopo e à análise de inventário 

 

Esse relatório técnico fornece exemplos sobre práticas para a condução de 

uma análise de inventário do ciclo de vida (ICV) como meio de se satisfazer algumas 

disposições da ISO 14044. Portanto, esse documento é importante para a utilização 

plena da ISO 14044. 

 

 Essa norma foi citada em uma publicação, sobre ACV no setor de energia 

renovável na Polônia (GÓRALCZYK, 2002). No entanto, a pesquisa referencia todas 

as normas da subsérie ISO 14040, como modelos adotados no trabalho. 

 

2.5.5.h) ISO TS 14071 Environmental management – Life cycle assessment – Critical 

review processes and reviewer competencies: Additional requirements and 

guidelines to ISO 14044:2006 

 

Essa especificação técnica fornece especificações adicionais para utilização da 

ISO 14040 e ISO 14044. Ela fornece requisitos e orientações para a realização de 

uma análise crítica de qualquer tipo de estudo ACV e as competências necessárias 

para a análise.  
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Esta Especificação Técnica fornece:  

 

- Detalhes de um processo de análise crítica, incluindo esclarecimentos sobre a ISO 

14044.  

- Diretrizes para executar o processo de análise crítica necessária, vinculada ao 

objetivo da ACV e sua utilização prevista. 

- O conteúdo e os resultados do processo de análise crítica.  

- Diretrizes para melhorar a consistência, transparência, eficiência e credibilidade do 

processo de análise crítica. 

- As competências necessárias para a equipe que realiza a análise crítica  

 

Essa norma e sua aplicação no SGA não foram exploradas especificamente 

em qualquer publicação acadêmica. 

 

2.5.6. Normas sobre gestão de gases do efeito estufa e atividades relacionadas 

 

Quanto às normas de gases do efeito estufa, a maioria das citações se refere 

ao uso da metodologia em políticas públicas, mercado de carbono ou em setores 

econômicos específicos e não em organizações, como acontece com as normas de 

ACV. Podem ser citados alguns exemplos a seguir. 

 

RANKIN et al. (2011) utilizam a teoria governança institucional para explicar 

relatórios empresariais voluntários de gases de efeito estufa (GEE) no âmbito de um 

sistema de governança ditado pelo mercado, na ausência de políticas públicas 

relacionadas à mudança climática. As autoras concluíram que as empresas 

australianas que voluntariamente divulgam os inventários de GEE têm SGA, 

certificado ou não, maior qualidade da governança corporativa e tendem a ser grandes 

corporações de setores industriais de energia e mineração.  

 

Brianezi et al. (2014) aplicaram as orientações da ISO 14064-1 para realizar o 

balanço das emissões e remoções de Gases de Efeito Estufa (GEE) do campus-sede 

da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, ressaltando a importância de 

que universidades se mantenham na vanguarda dessas iniciativas. 
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Bastianoni et al. (2014) mostram como a utilização da metodologia do IPCC de 

2006 e a da ISO 14064-1, bem como a cooperação entre as organizações 

acadêmicas, legislativas e administrativas, são pontos importantes para a gestão 

sustentável de uma região, no caso a província de Siena, localizada na Toscana, Itália, 

fornecendo efeitos ambientais positivos. Os resultados da série histórica, 

inventariados entre os anos de 2006 e 2010 para a província de Siena apontam que 

as políticas de gestão ambiental executadas levaram a uma redução significativa das 

emissões de gases de efeito estufa. 

 

2.5.6.a) ABNT NBR ISO 14064-1 Gases de efeito estufa – Parte 1: Especificação e 

orientação a organizações para quantificação e elaboração de relatórios de 

emissões e remoções de gases de efeito estufa 

 

Essa norma detalha os princípios e requisitos para planejar, desenvolver, 

gerenciar e relatar inventários de gases de efeito estufa (GEE) em organizações. Inclui 

exigências para determinar os limites de fontes de emissão de GEE, quantificando as 

fontes e as remoções de GEE e identificando ações específicas ou atividades que 

aperfeiçoem o gerenciamento dos GEE. Também define requisitos e orientações 

sobre a qualidade do gerenciamento do inventário, elaboração de relatórios, auditoria 

interna e as responsabilidades da organização na verificação de atividades. 

 

Na sua introdução, a norma tem enumerados os objetivos da ABNT NBR ISO 

14064, que são aplicáveis às demais partes da norma: 

 

“Especificamente o uso da ABNT NBR ISO 14064 pode 

- melhorar a integridade da quantificação de GEE em relação ao meio ambiente; 

- aumentar a credibilidade, a consistência e a transparência da quantificação, do 

monitoramento e da elaboração de relatórios de GEE, que incluem reduções de 

emissões e melhorias de remoções de projetos de GEE; 

- facilitar o desenvolvimento e a implementação do gerenciamento de estratégias e 

planos de GEE de uma organização; 

- facilitar o desenvolvimento e implementação de projetos de GEE 

- facilitar a capacidade de acompanhar o desempenho e o progresso na redução de 

emissões de GEE e/ou aumento nas remoções de GEE; e 

- facilitar a concessão e negociação de créditos de reduções de emissão ou de 

melhorias de remoção de GEE.” 
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2.5.6.b) ABNT NBR ISO 14064-2 Gases de efeito estufa – Parte 2: Especificação e 

orientação a projetos para quantificação, monitoramento e elaboração de 

relatórios das reduções de emissões ou da melhoria das remoções de gases 

de efeito estufa  

 

Essa parte da norma ABNT NBR ISO 14064 especifica princípios e requisitos, 

e oferece orientação para elaboração de projetos para a quantificação, monitoramento 

e relato de atividades de redução de emissões ou melhoria da remoção de gases de 

efeito estufa. Inclui requisitos para o planejamento de um projeto de GEE, 

identificando e selecionando fontes, sumidouros e reservatórios de GEE relevantes 

para o projeto e o cenário de referência, monitorando, qualificando, documentando e 

relatando o desempenho de projetos de GEE e administrando a qualidade dos dados. 

  

2.5.6.c) ISO/TS 14067 Greenhouse gases – Carbon footprint of products – 

Requirements and guidelines for quantification and communication 

 

Esta especificação técnica detalha princípios, orientações e requisitos técnicos 

para a quantificação e comunicação da pegada de carbono dos produtos (PCP), 

incluindo bens e serviços, com base nas emissões e remoções de GEE ao longo do 

ciclo de vida do produto. A comunicação do PCP para o público-alvo é baseada em 

um relatório de estudo que fornece uma representação precisa, pertinente e justo do 

tema. 

 

A norma chama atenção2: 

 

Especificamente, usando análise de ciclo de vida de acordo com esta especificação 

técnica com a mudança climática como a categoria de impacto único pode oferecer 

benefícios, através de:  

- Fornecer os requisitos para os métodos a serem adotados na avaliação do PCP;  

- Facilitar o acompanhamento do desempenho na redução das emissões de GEE;  

- Contribuir para a criação de procedimentos eficazes e consistentes para fornecer 

informações às partes interessadas;  

- Fornecer um melhor entendimento da PCP, onde podem ser identificadas 

oportunidades de redução de gases de efeito estufa;  

                                                           
2 Tradução não-oficial, feita pela autora. 
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- Fornecer informações da PCP para incentivar mudanças de comportamento dos 

consumidores, que poderiam contribuir para a redução das emissões de GEE 

através da melhoria na aquisição, uso e decisões de fim de vida do produto;  

- Proporcionar uma comunicação correta e coerente da PCP que suporta 

comparabilidade dos produtos em um mercado livre e aberto;  

- Aumentar a credibilidade, consistência e transparência da quantificação, relato e 

comunicação da PCP;  

- Facilitar a avaliação de opções alternativas de projeto, métodos de produção e 

transformação, de escolha das matérias-primas, opções de reciclagem e outros 

processos de destinação;  

- Facilitar o desenvolvimento e implementação de estratégias de gestão de GEE e 

planos em todos as etapas do ciclo de vida dos produtos. 

 

Meinrenken et al. (2012) ressaltam que a aplicação da pegada de carbono de 

grandes portfólios de produtos e serviços distintos é representa uma demanda intensa 

de recursos. Mesmo se calculada, muitas vezes deixa de informar as estratégias de 

redução de carbono de toda a empresa, pois os dados da pegada são desconexos ou 

não cobrem todo o portfólio. Os autores introduzem uma nova abordagem para 

calcular a pegada de carbono de forma compatível com as orientações da ISO/TS 

14067 para empresas com grandes portfólios em uma fração do tempo e experiência 

anteriormente exigidos. 

 

Wu et al. (2014) avaliam a relação entre a ISO/TS 14067 e outras normas de 

pegada de carbono com diversos tipos de rotulagem ambiental no setor de construção 

civil. Em uma revisão sistemática os autores mostraram que os padrões de GEE 

internacionais têm evoluído ao fornecerem orientações adicionais sobre comunicação 

e comparação, embora apresentem menos flexibilidade no uso de rótulos ambientais. 

Ao mesmo tempo, os sistemas de rotulagem têm evoluído no que diz respeito à 

normalização e benchmarking.  

 

Garcia et al. (2014) também realizaram a comparação de normas de pegada 

de carbono, inclusive a ISO/TS 14067, mas o fizeram aplicando as normas a painéis 

de madeira aglomerada em Portugal. Os autores enumeram as diferenças 

encontradas e ressaltam cuidados que devem ser tomados no futuro, no caso de 

regras para cálculo de pegadas de carbono para produtos específicos, como 

aglomerados de madeira.  
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2.5.6.d) ISO/TR 14069 Greenhouse gases – Quantification and reporting of 

greenhouse gas emissions for organizations – Guidance for the application 

of ISO 14064-1 

 

Este Relatório Técnico tem como objetivo auxiliar os usuários na aplicação da 

norma ABNT NBR ISO 14064-1, com orientações e exemplos e dar transparência na 

quantificação das emissões de GEE e sua comunicação.  

 

Este Relatório Técnico permite, entre outras coisas, que uma organização:  

 

- Aumente a transparência e a coerência das emissões de GEE relatados, 

estabeleça uma classificação de categorias para todas as emissões, especialmente 

as emissões indiretas, e recomendar essa classificação para todas as ISO 14064-1;  

- Escolha ou desenvolva um método de cálculo das emissões de GEE;  

- Relate as emissões e remoções de GEE, utilizando um formato simplificado para 

tornar o relatório mais fácil de entender. 

 

Não foram identificados trabalhos científicos sobre essa norma. 

 

2.5.7. Normas sob responsabilidade direta da secretaria do ISO/TC 207 

 

2.5.7.a) ABNT NBR ISO 14051 Gestão ambiental – Contabilidade dos custos de 

fluxos de material – Estrutura geral 

 

O objetivo dessa norma é oferecer a estrutura geral para a contabilidade dos 

custos de fluxos de material (CCFM). A CCFM é uma ferramenta de gestão que pode 

ajudar as organizações a compreender melhor as consequências potencias 

ambientais e financeiras das suas práticas de uso de materiais e energia, e procurar 

oportunidades para conseguir tanto melhorias ambientais quanto financeiras. 

 

Segundo a norma, os objetivos da CCFM são os seguintes: 

 

- Aumentar a transparência do fluxo de materiais e uso de energia, os custos 

associados a aspectos ambientais. 
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- Prover apoio para decisões organizacionais em áreas como engenharia de 

processos, planejamento da produção, controle de qualidade, projeto de produtos 

e gerenciamento de cadeia de suprimentos. 

- Melhorar a coordenação e comunicação sobre o uso de energia e materiais dentro 

de uma organização. 

 

A ISO 14051 é citada em dois artigos que descrevem a importância do método 

de CCFM forma geral e referencia a importância que a norma tem em divulgar e 

harmonizar o método (BAUTISTA-LAZO et al., 2013 e BURRIT, 2011). 

 

2.5.7.b) ABNT ISO/TR 14062 Gestão ambiental – Integração de aspectos ambientais 

no projeto e desenvolvimento do produto 

 

O objetivo desse relatório técnico é descrever conceitos e práticas usuais 

relativas ao projeto de produto e seu desenvolvimento, onde “produto” é entendido 

como bens e serviços. 

 

A integração de aspectos ambientais no projeto e desenvolvimento do produto 

tem como objetivo a redução dos impactos ambientais adversos do produto por todo 

o seu ciclo de vida. O atendimento a esse objetivo se relaciona a vários processos do 

SGA e leva a vários benefícios para a organização: 

 

- Redução de custos, pela otimização do uso de materiais e energia, processos mais 

eficientes, redução da disposição de resíduos (ao fim da vida do produto). 

- Estímulo à inovação e à criatividade. 

- Identificação de novos produtos, por exemplo, a partir de materiais descartados. 

- Atingir ou superar as expectativas dos clientes (e outras partes interessadas). 

- Melhoria da imagem da organização e/ou marca. 

- Incremento na fidelidade do cliente. 

- Atração de financiamento e investimento. 

- Aumento da motivação de empregados. 

- Incremento do conhecimento sobre o produto. 

- Redução de infrações legais por meio da redução de impactos ambientais. 

- Redução de riscos. 
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- Melhoria das relações com agências reguladoras. 

- Melhoria das comunicações internas e externas. 

 

Foram identificadas três publicações científicas sobre essa norma. Um estudo 

foi publicado em duas partes por pesquisadores na Polônia, apresentando o 

procedimento de ecodesign desenvolvido de acordo com as orientações da ISO 

14062. A primeira parte apresenta a descrição do procedimento e de seus elementos 

mais importantes (LEWANDOWSKA et al., 2010). A segunda parte aborda os 

aspectos práticos e apresentam um exemplo da metodologia proposta aplicada ao 

projeto e desenvolvimento de freezeres (KURCZEWSKI et al., 2010).  

 

Athakorn et al. (2011) propuseram uma estrutura de apoio à decisão para o 

desenvolvimento de ecodesign na fase de projeto conceitual do produto baseado na 

ISO/TR 14062. Segundo os autores, modelo pode facilitar o processo de tomada de 

decisão e melhorar a apresentação do novo produto para as partes interessadas. 

Também apresentados um estudo de caso, recomendações e limitações. No entanto, 

os autores não fazem nenhuma consideração direta sobre a utilização do método em 

um SGA. 

  

2.5.7.c) ABNT NBR ISO 14063 Gestão ambiental — Comunicação ambiental — 

Diretrizes e exemplos 

 

Essa norma fornece as diretrizes sobre princípios gerais, política, estratégias e 

atividades relacionadas com a comunicação ambiental, tanto interna quanto externa. 

A aplicação de suas orientações torna o processo de comunicação mais amplo e 

eficaz do que se a organização considerar somente os requisitos obrigatórios da ISO 

14001 relacionados à comunicação. 

 

Segundo a ABNT NBR ISO 14063, o processo de comunicação ambiental 

frequentemente resulta em benefícios, tais como: 

 

- Auxiliar as partes interessadas a entenderem os compromissos, políticas e 

desempenhos ambientais da organização. 
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- Prover informações/sugestões para a melhoria do desempenho ambiental das 

atividades, produtos e serviços da organização e avanços rumo à sustentabilidade. 

- Melhorar o entendimento das necessidades e preocupações das partes 

interessadas para fomentar confiança e diálogo. 

- Promover as credenciais, conquistas e desempenho ambientais da organização. 

- Aumentar a importância e o nível da conscientização ambiental para apoiar cultura 

e valores ambientalmente responsáveis dentro da organização. 

- Tratar preocupações e reclamações das partes interessadas relacionadas aos 

perigos operacionais e emergenciais de caráter ambiental. 

- Aprimorar a percepção das partes interessadas sobre a organização. 

- Aumentar o apoio empresarial e a confiança dos acionistas. 

 

De todas as normas abrangidas nessa pesquisa, essa é a única que aborda 

exclusivamente um processo para o qual foram estabelecidos requisitos específicos 

na ISO 14001. No entanto, não foi encontrada na literatura qualquer pesquisa que 

avalie a aplicação dessa norma em organizações. 

 

A única publicação encontrada analisou a aplicabilidade da ISO 14063 como 

uma ferramenta para planejar a estratégia de comunicação ambiental de uma área 

territorial. Isto é conseguido através da realização de um estudo de caso relativo a três 

áreas naturais italianas e uma espanhola e demonstrou que a ISO 14063 pode 

fornecer orientações válidas para definir e implementar um plano de comunicação 

ambiental para uma área territorial (DADDI et al. 2011). 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

As pesquisas científicas podem ser classificadas de acordo com vários critérios. 

De acordo com a finalidade da pesquisa, Gil (1999) as classifica como: 

 

 pesquisa social, aquela motivada por razões investigativas de ordem 

puramente intelectual; 

 pesquisa pura, direcionada ao desenvolvimento científico, mas sem o 

objetivo específico de aplicações práticas; 

 pesquisa aplicada, que tem interesse específico na aplicação, utilização e 

consequências práticas dos conhecimentos. 

 

Ainda Gil (1999), citando Selltiz et al. (1967), as pesquisas podem ser 

classificadas nos seguintes níveis: 

 

 pesquisas exploratórias, aquelas que envolvem levantamentos 

bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de 

caso, com o objetivo de desenvolver, esclarecer e propor ideias, que 

possam originar a formulação de problemas objetivos e suscitar pesquisas 

posteriores; 

 pesquisas descritivas, que se utilizam da coleta de dados, para descrever 

características de um grupo populacional, de um fenômeno etc.; 

 pesquisas explicativas, que estão voltadas ao aprofundamento sobre as 

questões causais da ocorrência de determinados fenômenos.  

 

Já Vergara (2009) identifica os tipos de pesquisa em dois grupos: quanto aos 

fins e quanto aos meios. Para manter a objetividade, aqui destacamos alguns dos 

tipos. 
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Quanto aos fins: 

 

 a pesquisa exploratória é aquela realizada em área na qual há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado, não comportando hipóteses 

que, todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa. 

 a pesquisa aplicada é motivada pela necessidade de investigar e propor 

resoluções para problemas concretos, portanto, com fins práticos. 

 

Quanto aos meios de investigação:  

 

 pesquisa de campo é investigação empírica, realizada no local onde 

ocorreu o fenômeno de estudo ou que dispõe de elementos para explicá-

lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, e outros meios de 

coleta de dados.  

 pesquisa documental é realizado por meio da análise de documentos 

existentes em órgãos públicos e privados, ou ainda com pessoas que 

detenham, de alguma forma, registros documentados que sejam do 

interesse da pesquisa; 

 pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base 

em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto 

é, material acessível ao público em geral. 

 

Diante disso, esta é uma pesquisa aplicada, exploratória, de campo, 

documental e bibliográfica. É aplicada devido ao aspecto prático do trabalho que visa 

propor uma forma mais eficaz de divulgação das normas não certificáveis da série ISO 

14000. É exploratória, por se tratar de um tema técnico, já consagrado no mercado, 

que ainda não foi foco de estudos sistemáticos. É uma pesquisa de campo, por 

envolver o levantamento de dados em uma população definida (gestores de SGA 

certificados no Brasil) através de um instrumento estruturado para essa finalidade 

(questionário). É documental por utilizar informações disponíveis em fontes de 

organizações de classe como CNI e de normalização como ISO e ABNT. E, 

finalmente, é bibliográfica por envolver o levantamento de informações de literatura 

científica identificada no Portal de Periódicos CAPES. 
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3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

Universo estatístico ou população, segundo Vergara (2009), é um conjunto de 

elementos que possuem as características que serão objeto de estudo. No caso dessa 

pesquisa, o universo estatístico são os gestores de sistema de gestão ambiental de 

organizações certificadas, independentemente de setor econômico ou tamanho. Para 

limitar a pesquisa e torná-la mais objetiva, foi definido um universo estatístico restrito 

geograficamente ao território do Brasil. 

 

A população amostral ou amostra, segundo Vergara (2009), é parte do universo 

estatístico escolhido segundo algum critério de representatividade. A amostra tomada 

representa cerca de 2,7% dos 3.600 certificados emitidos e válidos no Brasil, segundo 

a ISO Survey 2013 (ISO, 2014). Como não se deseja nesse momento analisar critérios 

outros que não o nível de conhecimento das normas e a importância atribuída ao seu 

uso pelos SGA, a amostragem não considerou critérios como distribuição geográfica, 

tamanhos da empresa ou setor econômico. Por isso foi utilizado o cadastro de 

empresas certificadas pela ABNT e o cadastro de clientes da autora, formados por 

empresas de vários setores econômicos e abrangendo de micro e pequenas 

empresas até grandes grupos empresariais.  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados do Portal de 

Periódicos CAPES, com a finalidade de identificar outras pesquisas semelhantes e 

para conhecer as abordagens feitas, no meio científico, da aplicação das normas da 

série ISO 14000. Como já foi dito, foi realizada uma busca por artigos, utilizando-se 

como palavra chave os códigos de cada norma da série que fazem parte do estudo. 

A partir desse embasamento foi possível realizar a definição dos passos seguintes. 

 

Documentos técnicos da ISO, ABNT e CNI, sobre normalização, foram 

consultados, com o objetivo de descrever em detalhes os passos dos processos de 

normalização internacional e nacional. Nessa fase também foi utilizada a experiência 

da autora baseada em 20 anos de atuação como consultora e auditora de sistemas 
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de gestão, principalmente aqueles baseados na ISO 14001 e também a experiência 

em processos de normalização no âmbito do ABNT/CB-38. 

 

A pesquisa de campo foi realizada através de um questionário, elaborado na 

plataforma do site especializado em pesquisas, o SurveyMonkey e é dividido em 3 

partes, constituídas por perguntas fechadas, de fácil resposta e espaço para que o 

respondente possa se manifestar abertamente. As duas primeiras partes trazem as 

perguntas que levantarão as informações a serem analisadas e a terceira parte é de 

preenchimento opcional para identificação do respondente. O questionário completo 

utilizado nesta pesquisa e apresentado no Apêndice B. 

 

Para facilitar a tabulação dos dados, as duas primeiras partes do questionário 

foram estruturadas com opções de respostas em escala de avaliação, tipo Likert. Este 

tipo de escala permite detectar, em perguntas fechadas, níveis de comportamento, 

atitude, ou, no caso dessa pesquisa, o nível de conhecimento do público-alvo.  

 

A primeira parte, composta por um bloco de perguntas, visa definir o nível de 

conhecimento que o respondente tem sobre cada norma abrangida pela pesquisa. 

Cada pergunta reunia as normas de uma subsérie e, em seu enunciado, foi colocado 

somente o título de cada norma (figura 03). As perguntas foram estruturadas da 

seguinte forma: 

 

 

Figura 03 - Estrutura das perguntas da 1ª parte do questionário. 



67 
 

Os objetivos da segunda parte do questionário, composta por dois blocos de 

perguntas, foram identificar a percepção dos respondentes sobre a importância que 

cada norma da série ISO 14000 tem para a implementação, manutenção e melhoria 

contínua de um SGA e determinar o quanto cada uma delas foi considerada na 

estruturação do SGA da empresa. Para que os respondentes tivessem o mínimo de 

informações para fazerem seus julgamentos, mesmo que não conhecem as normas, 

foram descritos os objetivos de cada uma delas. Nesses dois blocos as perguntas 

também foram organizadas de acordo com as subséries das normas e foram 

estruturadas da seguinte maneira (figura 04):  

 

 

 

Figura 04 - Estrutura das perguntas da 2ª parte do questionário. 

 

Nos campos sobre a importância das normas foi colocado um menu tipo 

“dropdown” com as seguintes opções: “não tenho opinião formada”, “não é importante 

para um SGA” e “é importante para um SGA”. Nos campos sobre a utilização das 

normas em um SGA os respondentes escolheram em um menu tipo “dropdown”  as 

seguintes opções de resposta: “não usamos no SGA de minha empresa”, “usamos 
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alguns requisitos no SGA da nossa empresa” e “usamos integralmente no SGA de 

nossa empresa”. 

 

Inicialmente o questionário foi enviado para teste para três gestores de SGA, 

dos quais dois responderam e propuseram algumas mudanças de estrutura que foram 

acatadas, por serem pertinentes. As sugestões foram principalmente com relação aos 

textos explicativos das normas, e visaram facilitar a compreensão do questionário. 

 

O questionário foi enviado a 110 gestores de SGA, através da ferramenta de 

coleta de dados do SurveyMonkey, “new E-mail Invitation”, o que possibilitará um 

controle mais eficaz das respostas. Houve um retorno de 97 questionários 

respondidos. 

 

3.4 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS  
 

 
As respostas recebidas foram tabuladas pela ferramenta do SurveyMonkey 

para cada um dos três blocos do questionário, foram elaboradas duas tabelas. Uma 

com as frequências absolutas de cada resposta e outra com as frequências relativas. 

As frequências relativas foram plotadas em gráficos que permitiram identificar a 

percepção dos gestores em relação a cada norma, nos critérios conhecimento (1ª 

parte do questionário) e importância e utilização (2ª parte do questionário). 

 

Para facilitar a distinção das normas mais conhecidas e as menos conhecidas 

e quais as que são consideradas importantes e quais são efetivamente utilizadas 

pelas organizações certificadas foram estabelecidas linhas de corte, que dividiram os 

gráficos em duas áreas.  Com essas informações, foram avaliados qualitativamente 

os benefícios de cada norma para o SGA, em função de todo o esforço despendido 

pela sociedade, através da ISO e da ABNT, na elaboração dessas normas. 

 

Finalmente foi elaborado um gráfico comparando os comportamentos 

observados em cada bloco de respostas, visando identificar tendências e correlações 

que possam ser exploradas para melhorar a divulgação e a disseminação das normas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1. NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE AS NORMAS 

 
A seguir é apresentada a tabela 04 com os dados de frequência absoluta 

relacionados às perguntas que mediam o nível se conhecimento dos gestores dos 

SGA certificados a respeito das normas. 

 

Tabela 04 – Nível de conhecimento: Frequência absoluta de ocorrência das 
respostas. 

RESPOSTAS 

 

NORMAS 

Nunca 
ouvi falar 

Ouvi falar, 
mas não 
conheço 

Conheço 
pouco 

Conheço 
Conheço 
profunda-

mente 

ABNT NBR ISO 14004 13 13 34 30 8 

ABNT NBR ISO 14005 17 13 34 34 0 

ISO 14006 51 17 21 8 0 

ABNT NBR ISO 14015 34 25 25 13 0 

ABNT NBR ISO 14020 25 17 34 21 0 

ABNT NBR ISO 14021 25 21 42 8 0 

ABNT NBR ISO 14031 25 34 38 0 0 

ISO/TS 14033 55 30 13 0 0 

ABNT NBR ISO 14040 34 30 21 13 0 

ABNT NBR ISO 14044 34 30 21 13 0 

ISO 14045 55 30 13 0 0 

ISO 14046 67 21 8 0 0 

ISO/TR 14047 72 17 8 0 0 

ISO/TS 14048 72 17 8 0 0 

ISO/TR 14049 67 21 8 0 0 

ISO/NP TS 14071 72 17 8 0 0 

ABNT NBR ISO 14051 72 25 0 0 0 

ABNT ISO/TR 14062 51 42 4 0 0 

ABNT NBR ISO 14063 38 46 13 0 0 

ABNT NBR ISO 14064-1 38 30 8 17 4 

ABNT NBR ISO 14064-2 38 30 13 13 4 

ISO/TS 14067 63 21 8 4 0 

ISO/TR 14069 63 21 8 4 0 

      

Total de respostas 1080 565 392 177 17 
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Com os dados de frequência absoluta foi calculada a frequência relativa de 

cada resposta em relação ao total de respostas sobre o nível de conhecimento 

(tabela 05). 

Tabela 05 – Nível de conhecimento – Frequência relativa das respostas em relação 
ao total de respostas. 

RESPOSTAS 

(%) 

NORMAS 

Nunca 
ouvi falar 

Ouvi falar, 
mas não 
conheço 

Conheço 
pouco 

Conheço 
Conheço 
profunda-

mente 

ABNT NBR ISO 14004 13,04 13,04 34,78 30,43 8,70 

ABNT NBR ISO 14005 17,39 13,04 34,78 34,78 0,00 

ISO 14006 52,17 17,39 21,74 8,70 0,00 

ABNT NBR ISO 14015 34,78 26,09 26,09 13,04 0,00 

ABNT NBR ISO 14020 26,09 17,39 34,78 21,74 0,00 

ABNT NBR ISO 14021 26,09 21,74 43,48 8,70 0,00 

ABNT NBR ISO 14031 26,09 34,78 39,13 0,00 0,00 

ISO/TS 14033 56,52 30,43 13,04 0,00 0,00 

ABNT NBR ISO 14040 34,78 30,43 21,74 13,04 0,00 

ABNT NBR ISO 14044 34,78 30,43 21,74 13,04 0,00 

ISO 14045 56,52 30,43 13,04 0,00 0,00 

ISO 14046 69,57 21,74 8,70 0,00 0,00 

ISO/TR 14047 73,91 17,39 8,70 0,00 0,00 

ISO/TS 14048 73,91 17,39 8,70 0,00 0,00 

ISO/TR 14049 69,57 21,74 8,70 0,00 0,00 

ISO/NP TS 14071 73,91 17,39 8,70 0,00 0,00 

ABNT NBR ISO 14051 73,91 26,09 0,00 0,00 0,00 

ABNT ISO/TR 14062 52,17 43,48 4,35 0,00 0,00 

ABNT NBR ISO 14063 39,13 47,83 13,04 0,00 0,00 

ABNT NBR ISO 14064-1 39,13 30,43 8,70 17,39 4,35 

ABNT NBR ISO 14064-2 39,13 30,43 13,04 13,04 4,35 

ISO/TS 14067 65,22 21,74 8,70 4,35 0,00 

ISO/TR 14069 65,22 21,74 8,70 4,35 0,00 

      

Área do gráfico (%) 48,39 25,33 17,58 7,94 0,76 

 

Observando-se o gráfico 03, nota-se que cerca de 74% se concentra na área 

superior à linha, que corresponde a somas das respostas “nunca ouvi falar” e “ouvi 

falar, mas não conheço”, ou seja, respostas que correspondem à falta de 

conhecimento do conteúdo das normas. Por outro lado, somente 0,76% dos 
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respondentes declararam conhecer profundamente algumas normas, particularmente 

a ABNT NBR ISO 14004. 

 

 

Gráfico 03 – Nível de conhecimento – Frequência relativa das respostas 

 

A falta de conhecimento é particularmente notável quando se trata das normas 

ainda não publicadas no Brasil (gráfico 04), como a ISO 14006 sobre ecodesign, a 

ISO/TS 14033 sobre orientações e exemplos de uso de informações ambientais 

quantitativas, normas das sub-séries 14040 e 14060 sobre avaliação do ciclo de vida 

e gases do efeito estufa ainda não publicadas no Brasil. A única exceção é a ABNT 

NBR ISO 14051, talvez devido ao fato de ter sido publicada recentemente. 
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Gráfico 04 – Nível de conhecimento – Normas mais conhecidas 

 

A norma mais conhecida é a ISO 14004, que foi publicada na mesma época 

que a ISO 14001 e contém informações importantes para a interpretação dessa norma 

que serve de base para as certificações de sistema de gestão ambiental, além de 

informações valiosas para a implementação e manutenção eficazes do SGA. A seguir, 

aparecem as normas de ACV, ABNT NBR ISO 14040 e ABNT NBR ISO 14044. De 

fato, a ampla utilização da metodologia de ACV, fez dessas normas as mais utilizadas, 

depois da própria ISO 14001 e da ISO 14004. O que é confirmado pela quantidade de 

trabalhos científicos publicados sobre o assunto (tabela 01).  

 

4.2. NÍVEL DE PERCEPÇÃO DE IMPORTÂNCIA DAS NORMAS 

 

A tabela 06 apresenta os dados de frequência absoluta coletados nos 

questionários sobre a importância que os gestores de SGA conferem às normas. 
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Tabela 06 – Nível de importância para o SGA – Frequência absoluta de ocorrência 
das respostas. 

RESPOSTAS 

 

NORMAS 

Não tenho opinião 
formada 

Não tem 
importância para 

o SGA 

Tem importância 
para o SGA 

ABNT NBR ISO 14004 5 0 92 

ABNT NBR ISO 14005 32 5 59 

ISO 14006 70 0 27 

ABNT NBR ISO 14015 32 11 54 

ABNT NBR ISO 14020 49 5 43 

ABNT NBR ISO 14021 43 11 43 

ABNT NBR ISO 14031 38 11 49 

ISO/TS 14033 59 11 27 

ABNT NBR ISO 14040 32 0 65 

ABNT NBR ISO 14044 38 0 59 

ISO 14045 54 5 38 

ISO 14046 59 5 32 

ISO/TR 14047 65 5 27 

ISO/TS 14048 65 5 27 

ISO/TR 14049 65 5 27 

ISO/TS 14071 65 5 27 

ABNT NBR ISO 14051 59 11 27 

ABNT ISO/TR 14062 38 5 54 

ABNT NBR ISO 14063 38 5 54 

ABNT NBR ISO 14064-1 32 5 59 

ABNT NBR ISO 14064-2 32 0 65 

ISO/TS 14067 54 5 38 

ISO/TR 14069 49 5 43 

    

Total de respostas 1072 124 1035 

 

A partir dos dados de frequência absoluta foi calculada a frequência relativa de 

cada resposta em relação ao total de respostas (tabela 07). 
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Tabela 07 – Nível de Importância – Frequência relativa das respostas em relação ao 
total de respostas. 

RESPOSTAS 
(%) 

NORMAS 

Não tenho opinião 
formada 

Não tem 
importância para 

o SGA 

Tem importância 
para o SGA 

ABNT NBR ISO 14004 5,56 0,00 94,44 

ABNT NBR ISO 14005 33,33 5,56 61,11 

ISO 14006 72,22 0,00 27,78 

ABNT NBR ISO 14015 33,33 11,11 55,56 

ABNT NBR ISO 14020 50,00 5,56 44,44 

ABNT NBR ISO 14021 44,44 11,11 44,44 

ABNT NBR ISO 14031 38,89 11,11 50,00 

ISO/TS 14033 61,11 11,11 27,78 

ABNT NBR ISO 14040 33,33 0,00 66,67 

ABNT NBR ISO 14044 38,89 0,00 61,11 

ISO 14045 55,56 5,56 38,89 

ISO 14046 61,11 5,56 33,33 

ISO/TR 14047 66,67 5,56 27,78 

ISO/TS 14048 66,67 5,56 27,78 

ISO/TR 14049 66,67 5,56 27,78 

ISO/TS 14071 66,67 5,56 27,78 

ABNT NBR ISO 14051 61,11 11,11 27,78 

ABNT ISO/TR 14062 38,89 5,56 55,56 

ABNT NBR ISO 14063 38,89 5,56 55,56 

ABNT NBR ISO 14064-1 33,33 5,56 61,11 

ABNT NBR ISO 14064-2 33,33 0,00 66,67 

ISO/TS 14067 55,56 5,56 38,89 

ISO/TR 14069 50,00 5,56 44,44 

    

Área do gráfico (%) 48,07 5,56 46,38 

 

Observando-se o gráfico 05, pode ser percebido que quase a metade da área 

do gráfico, cerca de 48%, corresponde à resposta “não tenho opinião formada” quanto 

a importância das normas para o SGA. O gráfico 06 mostra que uma pequena parcela 

da amostra (5,56%) declarou que as normas não têm importância alguma para o SGA. 

Esses dois resultados abrem espaço para esforços de divulgação das normas, por 

parte de setores da sociedade interessados na melhoria da qualidade ambiental. 
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Gráfico 05 - Nível de importância – Frequência relativa das respostas 

 

 

Gráfico 06 - Nível de importância – Respostas “Não têm importância para o SGA” 
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Mais uma vez a ISO 14004 aparece como o maior número de respostas 

positivas (“tem importância para o SGA”), sendo seguida pelas normas de ACV e 

depois pelas de GEE (gráfico 07).  

 

Gráfico 07 - Nível de importância – Normas consideradas importantes para o SGA 

 

4.3. NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DAS NORMAS NOS SGA CERTIFICADOS 

 

A tabela 08 apresenta os dados de frequência absoluta de ocorrência coletados 

nos questionários sobre o quanto as normas são utilizadas nos SGA. 
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Tabela 08 – Nível de utilização das normas - Frequência absoluta de ocorrência das 
respostas. 

RESPOSTAS 

 

NORMAS 

Não usamos no 
SGA da empresa 

Usamos alguns 
requisitos no SGA 

da empresa 

Usamos 
integralmente no 
SGA da empresa 

ABNT NBR ISO 14004 32 43 22 

ABNT NBR ISO 14005 65 27 5 

ISO 14006 86 5 5 

ABNT NBR ISO 14015 59 32 5 

ABNT NBR ISO 14020 65 22 11 

ABNT NBR ISO 14021 65 22 11 

ABNT NBR ISO 14031 70 22 5 

ISO/TS 14033 92 0 5 

ABNT NBR ISO 14040 65 27 5 

ABNT NBR ISO 14044 75 16 5 

ISO 14045 86 5 5 

ISO 14046 81 11 5 

ISO/TR 14047 92 0 5 

ISO/TS 14048 92 0 5 

ISO/TR 14049 92 0 5 

ISO/TS 14071 92 0 5 

ABNT NBR ISO 14051 81 11 5 

ABNT ISO/TR 14062 65 27 5 

ABNT NBR ISO 14063 59 38 0 

ABNT NBR ISO 14064-1 59 27 11 

ABNT NBR ISO 14064-2 59 32 5 

ISO/TS 14067 86 5 5 

ISO/TR 14069 86 5 5 

    

Total de respostas 1703 377 151 

 

A partir dos dados de frequência absoluta foi calculada a frequência relativa de 

cada resposta em relação ao total de respostas (tabela 09). 
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Tabela 09 – Nível de utilização das normas – Frequência relativa das respostas em 
relação ao total de respostas. 

RESPOSTAS 

(%) 

NORMAS 

Não usamos no 
SGA da empresa 

Usamos alguns 
requisitos no SGA 

da empresa 

Usamos 
integralmente no 
SGA da empresa 

ABNT NBR ISO 14004 33,33 44,44 22,22 

ABNT NBR ISO 14005 66,67 27,78 5,56 

ISO 14006 88,89 5,56 5,56 

ABNT NBR ISO 14015 61,11 33,33 5,56 

ABNT NBR ISO 14020 66,67 22,22 11,11 

ABNT NBR ISO 14021 66,67 22,22 11,11 

ABNT NBR ISO 14031 72,22 22,22 5,56 

ISO/TS 14033 94,44 0,00 5,56 

ABNT NBR ISO 14040 66,67 27,78 5,56 

ABNT NBR ISO 14044 77,78 16,67 5,56 

ISO 14045 88,89 5,56 5,56 

ISO 14046 83,33 11,11 5,56 

ISO/TR 14047 94,44 0,00 5,56 

ISO/TS 14048 94,44 0,00 5,56 

ISO/TR 14049 94,44 0,00 5,56 

ISO/TS 14071 94,44 0,00 5,56 

ABNT NBR ISO 14051 83,33 11,11 5,56 

ABNT ISO/TR 14062 66,67 27,78 5,56 

ABNT NBR ISO 14063 61,11 38,89 0,00 

ABNT NBR ISO 14064-1 61,11 27,78 11,11 

ABNT NBR ISO 14064-2 61,11 33,33 5,56 

ISO/TS 14067 88,89 5,56 5,56 

ISO/TR 14069 88,89 5,56 5,56 

     

Área do gráfico (%) 76,33 16,91 6,76 

 

O gráfico 08 mostra que 75% da sua área corresponde à resposta “não usamos 

no SGA da empresa”.  
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Gráfico 08 – Nível de utilização – Frequência relativa das respostas 

 

O gráfico 09 mostra que mais uma vez a ABNT NBR ISO 14004 aparece como 

a norma que apresentou o maior número de respostas positivas.  A segunda norma 

mais utilizada é a ABNT NBR ISO 14015 de avaliação ambiental de locais e 

organizações (AALO), com cerca de 39%, mesmo não sendo das normas mais 

conhecidas como demonstrado no gráfico 04. A ela se seguem as normas de GEE, 

da subsérie ISO 14064 e depois as de ACV da subsérie ISO 14040.  
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Gráfico 09 – Nível de utilização – Normas mais utilizadas 

 

4.4. COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE CONHECIMENTO, IMPORTÂNCIA E 

UTILIZAÇÃO DAS NORMAS 

 

De uma forma geral, os três critérios pesquisados apresentaram 

comportamentos similares. Quanto mais conhecida a norma, maior a percepção de 

sua importância para o SGA e mais utilizada ela foi no SGA da empresa. Em se 

tratando de percepção da importância das normas, as frequências de respostas “tem 

importância para o SGA” foram mais altas que as frequências dos outros dois critérios, 

mostrando que existe um ambiente favorável para a divulgação e disseminação 

dessas normas (Gráfico 10).  
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Gráfico 10 - Comparação dos níveis de conhecimento, importância e utilização das 

normas 

No entanto, um olhar mais detalhado para o gráfico revela alguns detalhes 

interessantes. 

 

No caso das normas de rotulagem ambiental, a ISO 14021 de princípios gerais 

e a ISO 14021 de autodeclarações ambientais, os dados apontam para um 

comportamento diferente das demais normas (gráfico 11). Apesar de mais de 50% 

das respostas demonstrarem que os respondentes têm algum conhecimento sobre as 

normas, elas são consideradas importantes por um número menor de respondentes 

(45%) e utilizadas por uma quantidade menor ainda (35%). Esse comportamento é 

interessante, pois pode demonstrar a necessidade de se promover a conscientização 

do público para a importância de utilização dessas normas que tratam de um 

instrumento importante no processo de comunicação com clientes e consumidores. 
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Gráfico 11 - Comparação dos níveis de conhecimento, importância e utilização das 
normas – Oportunidade para conscientização para o uso das normas de rotulagem 

ambiental 

 

Outro ponto interessante a área das normas da subsérie 14040, de ACV, onde 

houve um descolamento pronunciado da percepção da importância das normas em 

relação ao conhecimento e utilização (gráfico 12). Cerca de 60% dos respondentes 

consideraram que as normas são importantes, no entanto os níveis de conhecimento 

e utilização não passou de 35%, podendo ter indicado que existe um grande potencial 

de utilização dessas normas, se for realizado um trabalho de divulgação sobre seus 

conteúdos e suas formas de uso. Cabe ressaltar que são justamente essas normas 

que apresentaram o maior número de trabalhos científicos publicados, indicando um 

possível distanciamento entre os ambientes corporativo e acadêmico, no que diz 

respeito a SGA. 
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Gráfico 12 - Comparação dos níveis de conhecimento, importância e utilização das 
normas – Distanciamento entre o uso de normas em ambientes acadêmicos e 

corporativos 

 

Finalmente, tomando-se os critérios de conhecimento e utilização, era de se 

esperar que os valores do primeiro critério fossem sempre maiores ou iguais aos do 

segundo. No entanto, analisando-se o gráfico 13 foi observado justamente o contrário. 

Nos resultados relativos às ISO 14046 (pegada hídrica) e ABNT NBR ISO 14064 

partes 1 e 2 (GEE), o nível de conhecimento é ligeiramente menor do que o nível de 

utilização. Cerca de 8 pontos percentuais para a primeira e 10 pontos percentuais para 

as normas de GEE. No caso das normas de GEE, isso pode ser devido ao fato de 

algumas empresas estarem sujeitas às novas legislações sobre a obrigatoriedade de 

elaborar inventários de GEE, independentemente de conhecerem as normas. 

Também processos de comunicação com partes interessadas Inventários de GEE e 

mercado de carbono 
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Gráfico 13 - Comparação dos níveis de conhecimento, importância e utilização das 
normas – Utilização de normas devido a obrigações de natureza legal 

 

No caso da ABNT NBR ISO 14051 (contabilidade dos custos de fluxos de 

material), da ABNT ISO/TR 14062 (integração de aspectos ambientais no projeto e 

desenvolvimento do produto) e da ABNT NBR ISO 14063 (comunicação ambiental) 

essa diferença aumenta para cerca de 30 pontos percentuais (gráfico 14). No caso da 

norma de comunicação ambiental isso pode ser devido ao fato de todas as empresas 

terem, por força de seus SGA certificados, um processo de comunicação ambiental, 

cujos requisitos correspondem minimamente às recomendações da ABNT NBR ISO 

14063. No caso das outras duas normas, os respondentes podem ter julgado que elas 

vêm sendo, de alguma forma, utilizadas nos SGA por serem importantes no processo 

de identificação e avaliação de aspectos ambientais. 
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Gráfico 14 - Comparação dos níveis de conhecimento, importância e utilização das 
normas – Utilização de normas devido a outros fatores 
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5. CONCLUSÃO 

 

Após a realização dessa pesquisa é possível chegar a algumas conclusões e 

recomendações. 

 

O levantamento bibliográfico realizado demonstrou que ainda existe uma 

carência de pesquisas acadêmicas sobre a utilização das normas da série ISO 14000 

na implantação, manutenção e melhoria do SGA. Existem muitas pesquisas 

realizadas com a ISO 14001 analisando as vantagens e benefícios de um SGA em 

empresas de setores econômicos específicos ou em países e regiões geográficas. 

Mas pouco se estudou sobre as outras normas da série. Mesmo as normas de ACV, 

as mais estudadas, têm como foco a análise do método de ACV em si, desvinculado 

do sistema de gestão ambiental. 

 

No entanto, o estudo das normas revela o quanto elas podem ser úteis para um 

SGA, confirmando a publicação da ISO (2009), que demonstra em que partes de um 

PDCA cada norma pode ser utilizada. O estudo mais detalhado realizado nessa 

pesquisa demonstrou que utilização das normas pode ser mais abrangente, cada 

norma contribuindo para vários processos do SGA (Tabela 10). Todas contribuem 

para o planejamento (Planejar) e tomada de ações para melhoria (Agir) em maior ou 

menor grau. As normas que trazem orientação para todos os processos do SGA, como 

a ABNT NBR ISO 14004 e a ABNT NBR ISO 14005 são normas importantes que 

devem ser divulgadas e disseminadas, pois podem trazer muitos benefícios, tais 

como: melhoria da gestão ambiental e do desempenho ambiental das organizações. 

Consequentemente podem melhorar a qualidade ambiental de uma forma geral e 

mesmo a qualidade e credibilidade das certificações de SGA (FRYXELL et al. 2004). 
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Tabela 10 – Contribuição das normas da série ISO 14000 para as partes de um 
PDCA de um SGA 

PDCA 

NORMAS 
P (Planejar) D (Executar) V (Verificar) A (Agir) 

ABNT NBR ISO 14004 X X X X 

ABNT NBR ISO 14005 X X X X 

ISO 14006 X X  X 

ABNT NBR ISO 14015 X  X X 

ABNT NBR ISO 14020 X X  X 

ABNT NBR ISO 14021 X X  X 

ABNT NBR ISO 14031 X  X X 

ISO/TS 14033 X  X X 

ABNT NBR ISO 14040 X X  X 

ABNT NBR ISO 14044 X X  X 

ISO 14045 X X  X 

ISO 14046 X X X X 

ISO/TR 14047 X X  X 

ISO/TS 14048 X X  X 

ISO/TR 14049 X X  X 

ABNT NBR ISO 14051 X X  X 

ABNT ISO/TR 14062 X X  X 

ABNT NBR ISO 14063 X X  X 

ABNT NBR ISO 14064-1 X X  X 

ABNT NBR ISO 14064-2 X X  X 

ISO/TS 14067 X X  X 

ISO/TR 14069 X X  X 

ISO/TS 14071 X X  X 

 

Algumas normas, mesmo quando têm objetivo de descrever ferramentas de 

gestão específicas como inventários de GEE, avaliação de ciclo de vida, avaliação de 

desempenho ambiental, contabilidade dos custos de fluxos de material, estabelecem 

orientações e especificações que podem ser utilizados em vários processos de um 

SGA estruturado de acordo com a ISO 14001. Deve ser ressaltado que quase todas 

essas normas que descrevem ferramentas de gestão preveem a comunicação de 

informações ambientais na forma de relatórios e contatos com partes interessadas. E 

também que essa comunicação pode ser feita de acordo com as orientações do ABNT 

NBR ISO 14063. 
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É necessário que sejam realizados estudos mais aprofundados sobre as 

normas, procurando exemplos práticos de sua utilização por organizações, para 

propor um método de implantação, manutenção e melhoria de um SGA que leve em 

consideração outras normas da série ISO 14000. 

 

A pesquisa realizada com gestores de SGA certificados revelou achados 

interessantes que podem servir de base para outras pesquisas, embora já sejam 

suficientes para a tomada de decisões para divulgação e disseminação das normas. 

Ressaltam-se os seguintes resultados: 

 

- As normas publicadas no Brasil pela ABNT são as mais conhecidas. Portanto é 

necessário que a sociedade, através da ABNT, se mobilize para intensificar o 

trabalho do Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental (ABNT CB-38) no processo de 

normalização nacional, visando publicar as normas brasileiras 

concomitantemente com as normas internacionais, como foi feito com as normas 

ABNT NBR ISO 14001, ABNT NBR ISO 14004 e as normas da subsérie ABNT 

NBR ISO 14064. 

- De uma forma geral os dados levantados na pesquisa indicam que quanto maior 

for a importância da norma percebida pelos gestores, mais ela é conhecida e mais 

ela é utilizada. Portanto, é necessário que se realizem esforços de divulgação das 

normas, através de seminários, publicação de manuais e outros tipos de 

atividades.  

- Nas normas em que o ponto anterior não se aplica, alguns ajustes na estratégia 

de divulgação e disseminação podem ser considerados, como no caso das 

normas da subsérie ISO 14020 de rotulagem ambiental, que apesar de 

razoavelmente conhecidas pelos respondentes, são consideradas importantes e 

são usadas por uma quantidade menor de respondentes, indicando que pode ser 

um problema maior do que a divulgação das orientações e recomendações de 

rotulagem. Pode indicar que são necessárias ações de conscientização sobre os 

benefícios dessa importante ferramenta de comunicação ambiental. 

- Por outro lado, as normas da subsérie ISO 14040 sobre ACV apesar de ser 

razoavelmente conhecidas, são pouco utilizadas em SGA, representando uma 
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oportunidade fantástica para disseminação das normas, já que parte significativa 

do público-alvo já as conhece, já sendo usuários potenciais.  

- E existem ainda as normas que foram consideradas pouco conhecidas pelos 

respondentes, mesmo que de alguma forma utilizadas nos SGA, provavelmente 

devido a pressões específica como requisitos legais programas voluntários de 

GEE. 

 

Finalmente, cabe fazer algumas recomendações com relação à continuidade dessa 

pesquisa. É necessário que sejam realizados estudos mais aprofundados sobre as 

normas que considerem: 

 

- Aumentar o número de questionários enviados às empresas, garantindo a 

representatividade da amostra em termos de setor econômico, tamanho e 

distribuição geográfica. 

- Considerar uma forma de identificar exemplos práticos da utilização das normas 

da série ISO 14000 nas empresas, para identificar boas práticas e propor um 

método de implantação, manutenção e melhoria de um SGA que leve em 

consideração as outras normas da série ISO 14000. 

- A fim de propor medidas mais efetivas de divulgação e disseminação das normas, 

realizar junto à ABNT o levantamento de informações relativas ao número de 

normas vendidas, identificação de tipos de clientes que compram as normas, 

casos de sucesso relacionados à divulgação de normas no Brasil e no exterior, 

práticas utilizadas em organismos estrangeiros de normalização para divulgação 

e disseminação de normas etc. 
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APÊNDICE A - PROCESSO DE NORMALIZAÇÃO 

 

A.1. PROCESSO DE NORMALIZAÇÃO INTERNACIONAL - ISO 

 

Normas Internacionais são desenvolvidas em um processo de seis etapas (CNI, 

2002), conforme sintetizado na figura A.1: 

 
- Fase de Proposição 
 

O primeiro passo no desenvolvimento de uma norma internacional é a 

confirmação de que ela é necessária. A nova proposta de item de trabalho (NP, sigla 

em inglês para new proposal) é submetida à votação dos membros do ISO/TC ou 

ISO/SC pertinente para determinar a inclusão do item de trabalho no programa de 

trabalho. 

 

A proposta é aceita se a maioria dos membros-P do ISO/TC e ISO/SC votarem 

a favor e se pelo menos cinco membros-P declararem seu compromisso de participar 

ativamente do projeto. Nesta fase, normalmente é designado um líder de projeto 

responsável pelo item de trabalho. 

 
- Fase preparatória 
 

O ISO/TC ou ISO/SC cria um grupo de trabalho formado de especialistas para 

a preparação de um documento de trabalho. Rascunhos sucessivos podem ser 

considerados até que o grupo de trabalho esteja convencido de que ele contém 

solução técnica mais adequada para o problema a ser abordado na futura norma. 

Nesta fase, o projeto será encaminhado ao TC ao qual pertence o grupo de trabalho 

para a fase de construção de consenso. 

 
- Fase de Comitê 
 

Assim que um primeiro documento de trabalho do comitê está disponível, ele é 

registrado pela Secretaria Central ISO e distribuído para comentário e, se necessário, 

para votação pelos membros-P do ISO/TC ou ISO/SC. Documentos de comitê 

sucessivos podem ser considerados até que seja atingido o consenso sobre o 

conteúdo técnico. Uma vez que o consenso foi alcançado, o texto é finalizado para 

apresentação de um projeto de Norma Internacional (DIS). 
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- Fase de Votação 
 

O projeto de Norma Internacional (DIS) é distribuído a todos os organismos 

membros da ISO pela Secretaria Central ISO para votação e comentários no prazo de 

cinco meses. Os comentários são discutidos no âmbito do ISO/TC. Aqueles 

pertinentes são inseridos no documento, que é a apresentado como um projeto final 

de Norma Internacional (FDIS), se uma maioria de dois terços dos membros-P do 

ISO/TC ou ISO/SC são a favor, e não mais de um quarto do número total de votos são 

negativos. Se os critérios de aprovação não forem satisfeitos, o texto será devolvido 

ao ISO/TC ou ISO/SC para um estudo mais aprofundado e um documento revisado 

voltará a ser difundido para votação e comentários como um projeto de Norma 

Internacional. 

 

- Fase de Aprovação 
 

O projeto final de Norma Internacional (FDIS) é circulado pela Secretaria 

Central ISO a todos os organismos membros da ISO para voto final Sim/Não, por um 

prazo de dois meses. Se comentários técnicos são recebidos durante este período, 

eles não são mais considerados, embora sejam considerados em uma futura revisão 

da Norma Internacional. O texto é aprovado como uma Norma Internacional se uma 

maioria de dois terços dos membros-P do ISO/TC ou ISO/SC é a favor, e não mais de 

um quarto do número total de votos são negativos. Se estes critérios de aprovação 

não forem satisfeitos, a norma é remetida ao TC originário/SC de reconsideração, 

tendo em conta as razões técnicas apresentadas em apoio dos votos negativos 

recebidos 

 
- Fase de Publicação 
 

Uma vez que o projeto final de Norma Internacional foi aprovado, apenas 

pequenas alterações editoriais, se e quando necessário, são introduzidas no texto 

final. O texto final é enviado para a Secretaria Central ISO que publica a Norma. 

 

Todas as normas internacionais são revisadas pelo menos a cada cinco anos 

por todos os organismos membros da ISO. A maioria dos membros-P do ISO/TC ou 

ISO/SC decide se uma norma internacional deve ser confirmada, revisada ou 

cancelada. 
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Figura A.1 – Processo de Elaboração de normas Internacionais (CNI, 2002) 
 

 

O tempo médio para a elaboração de uma norma internacional varia de 3 a 7 

anos (Tabela A.1), o que pode ser indesejavelmente longo, especialmente em setores 

de acelerada inovação tecnológica. Para fazer frente a esse desafio, a ISO (e também 

os demais organismos internacionais e regionais de normalização) vem 

desenvolvendo outros tipos de documentos que representam um nível de consenso 

menor, mas que são produzidos mais rapidamente (CNI, 2002). 

  

Demanda 

Inclusão no Programa 
de Normalização (TC) 

Discussão e Elaboração do 
Projeto de Trabalho – WD (WG) 

Preparo do Projeto de Norma 
Internacional – DIS (SC) 

Discussão e Elaboração do Proj. 
de Comitê Técnico – CD (TC/SC) 

– DIS (SC) 

Votação do Proj. de Norma 
Internac.  - DIS – Pelos Países 

Membros 

Análise dos votos – Consenso 
(WG) 

Preparo do Proj. de Norma 
Internacional – FDIS (Secr. ISO) 

Votação do Proj. Final de Norma 
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WG – Grupo de Trabalho  FDIS – Projeto Final de Norma Internacional 
WD – Projeto de Trabalho 
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Tabela A.1 – Evolução e prazos para elaboração de uma norma internacional 
(Modificado a partir de CNI (2002)) 

Fase 

Documentos 
resultantes (não 
disponibilizados 
publicamente) 

Documentos 
disponibilizados 
publicamente 

Prazo 
Grupo 

responsável 

Proposição 
New Proposal 

(NP) 
----- ---- 

Secretaria do 
TC 

Preparatória 
Working Draft 

(WD) 
----- 3 meses 

Grupo de 
Trabalho 

Específico 

Comitê 
Committee Draft 

(CD) 
ISO/PAS 6 meses 

Membros P do 
TC 

Votação 
Draft 

International 
Standard (DIS) 

ISO/TS 

ISO/TR 
2 anos 

Todos os 
membros da 

ISO 

Aprovação 
Final Draft 

International 
Standard (FDIS) 

---- 3 a 7 anos 
Todos os 

membros da 
ISO 

Publicação International Standard (IS) ---- 
Secretaria 

Central da ISO 

 

Além das normas internacionais, os seguintes documentos são publicados pela 

ISO: 

 

- ISO/PAS Especificação Disponível ao Público  
 

Documento normativo representando o consenso dentro do grupo de trabalho. 

Caso o ISO/TC ou ISO/SC decidir que um determinado item de trabalho deve resultar 

na publicação de um PAS, a decisão deve ser aprovada no início, ou seja, em 

simultâneo com a aprovação da nova proposta de Item de trabalho (NP). O texto é 

desenvolvido durante a fase preparatória pelo grupo de trabalho. No final desta fase, 

o texto será submetido à aprovação ou por correspondência ou em uma reunião para 

a publicação como um PAS. Aceitação do documento exige a aprovação por maioria 

simples dos membros-P do ISO/TC ou ISO/SC sob o qual o WG atua. 

Um PAS deve ser avaliado pelo menos a cada três anos para decidir se: é 

confirmado por mais três anos, ou se é revisado, ou se deve ser iniciado o processo 

de torná-lo uma especificação técnica ou uma norma internacional, ou ainda se o PAS 
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deve ser cancelado. Depois de seis anos, caso o PAS não for convertido em uma 

norma internacional deve ser cancelado. 

 
- Especificação Técnica ISO/TS 
 
 

É um documento normativo que representa o consenso técnico no âmbito de 

um comitê ISO. Sua publicação deve ser decidida na aprovação do novo item de 

trabalho. O texto é desenvolvido nas fases preparatória e de comitê e disponibilizado 

para votação pelos membros-P do comitê por um prazo de 3 meses. Aceitação do 

documento exige a aprovação por dois terços dos membros-P. Se o critério de 

aceitação é satisfeito, o documento será enviado à Secretaria Central para publicação 

como um padrão ISO/TS. 

 

Quando o comitê está elaborando uma norma internacional, mas ao longo do 

processo não há consenso suficiente para a publicação de uma norma, a comissão 

pode decidir, pelo processo acima, pela publicação do documento como uma 

especificação técnica. 

 

Esse tipo de documento permite diferentes soluções técnicas para o mesmo 

assunto, desde que não entrem em conflito com as normas internacionais já 

existentes.  

 

Uma especificação técnica deve ser avaliada pelo menos a cada três anos para 

decidir se: é confirmada por mais três anos, ou se é revisada, ou se deve ser iniciado 

o processo de torná-la uma norma internacional, ou ainda se deve ser cancelada. 

Depois de seis anos, caso a especificação técnica não for convertida em uma norma 

internacional deve ser cancelada. 

 
- ISO/TR Relatório Técnico 
 

Um documento informativo, que contém informações sobre um item de 

trabalho. Quando um comitê reúne informações de suporte ao item de trabalho, pode 

decidir, por votação de maioria simples dos membros-P, requerer que as informações 

sejam publicadas na forma de um relatório técnico. Cabe à Secretaria Geral da ISO a 

decisão final sobre a publicação do documento. 



103 
 

 

- Internacional Workshop Agreement (IWA) 
 

Um IWA é um documento produzido através um seminário da ISO e não através 

do processo de Comitê Técnico, mas podem ser usados como precursores de normas 

internacionais. Qualquer interessado pode propor um IWA. Um organismo membro da 

ISO será designado para organizar e executar o seminário que resultará no IWA. Os 

agentes de mercado e outros interessados participam diretamente da elaboração do 

IWA e não é necessário reunir uma delegação nacional, como na elaboração de outros 

documentos normativos.  

 

Este documento pode ser desenvolvido rapidamente, podendo ser publicado 

em menos de 12 meses, para tratar de uma necessidade do mercado em rápida 

expansão ou exigência de políticas públicas. Nesse caso, a marca ISO pode dar 

reconhecimento internacional e credibilidade ao trabalho da sua organização. 

 

A.2. PROCESSO DE NORMALIZAÇÃO NACIONAL – ABNT 

 

Fundada em 1940, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o 

órgão responsável pela normalização técnica no país, fornecendo a base necessária 

ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. 

 

É uma entidade privada, sem fins lucrativos, reconhecida como único Foro 

Nacional de Normalização através da Resolução n.º 07 do CONMETRO, de 

24/08/1992. 

 

A ABNT é a representante oficial no Brasil das seguintes entidades 

internacionais: ISO, IEC (International Eletrotechnical Commission); e das entidades 

de normalização regional COPANT (Comissão Panamericana de Normas Técnicas) e 

a AMN (Associação Mercosul de Normalização) (ABNT, 2014). 

 

Os Comitês Brasileiros de Normalização da ABNT (ABNT/CB) têm um escopo 

formalmente estabelecido, que identifica com clareza o âmbito da sua atuação. A sua 

organização consiste basicamente numa plenária dos membros do comitê (os 
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associados da ABNT nele inscritos), numa Secretaria Técnica e em Comissões de 

Estudo, que são os órgãos responsáveis pelo desenvolvimento dos textos das normas 

(CNI, 2002). 

 

Após um procedimento que envolve a análise da demanda para elaboração da 

norma, o ABNT/CB aprova um texto-base, o projeto de norma, que passará então por 

procedimentos de análise pelas Comissões de Estudo do ABNT/CB (CB/CE) e de 

consulta pública. 

 

Um resumo do processo de normalização (ABNT, 2014a) é apresentado a 

seguir (figura 01): 

 

Figura A.2– Fluxograma do processo de Normalização Nacional (ABNT, 2013a) 

DEMANDA 

PROGRAMA DE 
NORMALIZAÇÃO 

ELABORAÇÃO DO 
PROJETO DE NORMA 

CONSULTA 
NACIONAL 

ANÁLISE DO 
RESULTADO DA 

CONSULTA 
NACIONAL 

NORMA APROVADA? NÃO SIM 

PUBLICAÇÃO DA 
NORMA 

BRASILEIRA 
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É consenso de que as normas internacionais (que são aquelas elaboradas 

pelos organismos internacionais de normalização) constituem a referência para o 

comércio internacional. O Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio da 

Organização Mundial do Comércio (OMC) considera que as normas técnicas 

internacionais não constituem barreiras técnicas e recomenda que as normas 

internacionais sejam usadas como referência para os regulamentos técnicos e 

também adotadas como normas nacionais (CNI 2002). 

 

No caso de normas brasileiras baseadas em normas internacionais da ISO, 

como o caso das normas da série ISO 14000, o texto-base utilizado é a própria norma 

internacional traduzida. 

  

O processo de elaboração de normas tem estágios definidos, sendo 

estabelecido, para cada um, o prazo máximo a ser cumprido, buscando-se desta 

forma que as normas sejam concluídas num prazo máximo de dois anos. Os estágios 

e respectivos prazos são os que se seguem (CNI, 2002): 

 

Tabela A.2 – Estágios e prazos para a elaboração de normas brasileiras (Fonte: CNI 
(2002)) 

ESTÁGIO 
PRAZO (desde o 

início do processo) 
PRODUTO 

Proposição 3 meses Demanda ABNT/CB 

Elaboração 15 meses Texto base ABNT/CE 

Votação 18 meses Projeto de norma aprovada ABNT 

Aprovação 24 meses Projeto de norma aprovada ABNT/CE 

Publicação 25 meses ABNT NBR (Norma Brasileira) 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 

 

SÉRIE ISO 14000 - O QUE SE CONHECE DAS NORMAS QUE DEFINEM O 
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL? 

 
1ª parte - O quanto você conhece as normas da série ISO 14000? 

 
O objetivo das perguntas a seguir é verificar o quanto você conhece normas da série 
ISO 14000. É importante que você responda, baseado no conhecimento que você tem 
nesse momento. 
 
Fique a vontade para usar os espaços de comentários adicionais, inclusive para tirar 
dúvidas sobre as normas. 
 
1. O quanto você conhece sobre as normas de sistemas de gestão ambiental? 
 
ABNT NBR ISO 14004 Sistemas de gestão ambiental - Diretrizes gerais sobre  
princípios, sistemas e técnicas de apoio 
ABNT NBR ISO 14005 Sistemas de gestão ambiental - Diretrizes para implementação 
em fases de um sistema de gestão ambiental, incluindo o uso da avaliação do 
desempenho ambiental 
ISO 14006 Environmental management systems - Guidelines for incorporating 
ecodesign 
 

 
Não sabia 

da 
existência 

Ouvi falar, 
mas não 
conheço 

Conheço 
pouco 

Conheço 
Conheço 

profundamente 

ABNT NBR ISO 14004      

ABNT NBR ISO 14005      

ISO 14006      

 
Campo para seus comentários adicionais 
 
 
 
2. O quanto você conhece sobre as normas de auditoria ambiental? 
 
ABNT NBR ISO 14015 Gestão ambiental - Avaliação ambiental de locais e 
organizações (AALO) 
 

 
Não sabia 

da 
existência 

Ouvi falar, 
mas não 
conheço 

Conheço 
pouco 

Conheço 
Conheço 

profundamente 

ABNT NBR ISO 14015      

 
Campo para seus comentários adicionais 
 
 
 
3. O quanto você conhece sobre as normas de rotulagem ambiental? 
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ABNT NBR ISO 14020 Rótulos e declarações ambientais - Princípios Gerais 
ABNT NBR ISO 14021 Rótulos e declarações ambientais – Autodeclarações 
ambientais (Rotulagem do tipo II) 
 

 
Não sabia 

da 
existência 

Ouvi falar, 
mas não 
conheço 

Conheço 
pouco 

Conheço 
Conheço 

profundamente 

ABNT NBR ISO 14020      

ABNT NBR ISO 14021      

 
Campo para seus comentários adicionais 
 
 
 
4. O quanto você conhece sobre as normas de avaliação do desempenho ambiental? 
 
ABNT NBR ISO 14031 Gestão ambiental - Avaliação de desempenho ambiental - 
Diretrizes 
ISO/TS 14033 Environmental management - Quantitative environmental information - 
Guidelines and examples 
 

 
Não sabia 

da 
existência 

Ouvi falar, 
mas não 
conheço 

Conheço 
pouco 

Conheço 
Conheço 

profundamente 

ABNT NBR ISO 14031      

ISO/TS 14033      

 
Campo para seus comentários adicionais 
 
 
 
5. O quanto você conhece sobre as normas de avaliação do ciclo de vida? 
 
ABNT NBR ISO 14040 Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Princípios e 
estrutura 
ABNT NBR ISO 14044 Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Requisitos e 
orientações 
ISO 14045 Environmental management - Ecoefficiency assessment of product 
systems - Principles, requirements and guideline 
ISO/DIS 14046 Environmental management – Water footprint Principles, requirements 
and guidelines (em fase final de elaboração)3 
ISO/TR 14047 Environmental management – Life cycle assessment – Illustrative 
examples on how to apply ISO 14044 to impact assessment situations 
ISO/TS 14048 Environmental management – Life cycle assessment – Data 
documentation format 
ISO/TR 14049 Environmental management – Life cycle assessment Illustrative 
examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory 
analysis 

                                                           
3 A norma estava em fase de finalização na época do envio do questionário. 
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ISO/TS 14071 Environmental management – Life cycle assessment – Critical Review 
processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 
14044:2006 (projeto de norma) 
 

 
Não sabia 

da 
existência 

Ouvi falar, 
mas não 
conheço 

Conheço 
pouco 

Conheço 
Conheço 

profundamente 

ABNT NBR ISO 14040      

ABNT NBR ISO 14044      

ISO 14045      

ISO 14046      

ISO/TR 14047      

ISO/TS 14048      

ISO/TR 14049      

ISO/TS 14071      

 
Campo para seus comentários adicionais 
 
 
 
6. O quanto você conhece sobre a norma de contabilidade dos custos de fluxos de 
material? 
ABNT NBR ISO 14051 Gestão ambiental - Contabilidade dos custos de fluxos de 
material – Estrutura geral 
 

 
Não sabia 

da 
existência 

Ouvi falar, 
mas não 
conheço 

Conheço 
pouco 

Conheço 
Conheço 

profundamente 

ABNT NBR ISO 14051      

 
Campo para seus comentários adicionais 
 
 
 
8. O quanto você conhece sobre a norma de integração de aspectos ambientais no 
projeto e desenvolvimento do produto? 
 
ABNT ISO/TR 14062 Gestão ambiental - Integração de aspectos ambientais no 
projeto e desenvolvimento do produto 
 

 
Não sabia 

da 
existência 

Ouvi falar, 
mas não 
conheço 

Conheço 
pouco 

Conheço 
Conheço 

profundamente 

ABNT ISO/TR 14062      

 
Campo para seus comentários adicionais 
 
 
 
9. O quanto você conhece sobre a norma de comunicação ambiental? 
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ABNT NBR ISO 14063 Gestão ambiental – Comunicação ambiental – Diretrizes e 
exemplos 
 

 
Não sabia 

da 
existência 

Ouvi falar, 
mas não 
conheço 

Conheço 
pouco 

Conheço 
Conheço 

profundamente 

ABNT NBR ISO 14063      

 
Campo para seus comentários adicionais 
 
 
 
10. O quanto você conhece sobre as normas sobre gases de efeito estufa? 
 
ABNT NBR ISO 14064-1 Gases de efeito estufa – Parte 1: Especificação e orientação 
a organizações para quantificação e elaboração de relatórios de emissões e remoções 
de gases de efeito estufa 
ABNT NBR ISO 14064-2 Gases de efeito estufa Parte 2: Especificação e orientação 
a projetos para quantificação, monitoramento e elaboração de relatórios das reduções 
de emissões ou da melhoria das remoções de gases de efeito estufa 
ISO/TS 14067 Greenhouse gases – Carbon footprint of products – Requirements and 
guidelines for quantification and communication 
ISO/TR 14069 Greenhouse gases – Quantification and reporting of greenhouse gas 
emissions for organizations – Guidance for the application of ISO 140641 
 

 
Não sabia 

da 
existência 

Ouvi falar, 
mas não 
conheço 

Conheço 
pouco 

Conheço 
Conheço 

profundamente 

ABNT NBR ISO 14064-1      

ABNT NBR ISO 14064-2      

ISO/TS 14067      

ISO/TR 14069      

 
Campo para seus comentários adicionais 
 
 
 

2ª parte - Sobre a percepção da importância e o uso das normas 
 
Os objetivos das perguntas a seguir são identificar a sua percepção sobre a 
importância que cada norma da série ISO 14000 para a implementação, manutenção 
e melhoria contínua de um SGA e determinar o quanto cada uma delas foi considerada 
na estruturação do SGA de sua empresa. 
 
As opções aplicáveis ao critério “Importância” são: “Não tenho  opinião formada”, “Não 
é importante para um SGA” e “É importante para um SGA”. 
 
As opções aplicáveis ao critério “Utilização” são: “Não usamos no SGA da minha 
empresa”, “Usamos alguns requisitos no SGA da minha empresa” e “Usamos 
integralmente no SGA de minha empresa”. 
 

https://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=NceCnmmGSbLVfqWi3ZneLvFt%2f5UdpAiiDU0MzFNlwvjej64iko2aZw5oOAb%2bS1d%2f&TB_iframe=true&height=450&width=650
https://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=NceCnmmGSbLVfqWi3ZneLvFt%2f5UdpAiiDU0MzFNlwvjej64iko2aZw5oOAb%2bS1d%2f&TB_iframe=true&height=450&width=650
https://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=NceCnmmGSbLVfqWi3ZneLvFt%2f5UdpAiiDU0MzFNlwvjej64iko2aZw5oOAb%2bS1d%2f&TB_iframe=true&height=450&width=650
https://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=NceCnmmGSbLVfqWi3ZneLvFt%2f5UdpAiiDU0MzFNlwvjej64iko2aZw5oOAb%2bS1d%2f&TB_iframe=true&height=450&width=650
https://pt.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=NceCnmmGSbLVfqWi3ZneLvFt%2f5UdpAiiDU0MzFNlwvjej64iko2aZw5oOAb%2bS1d%2f&TB_iframe=true&height=450&width=650
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11. Qual sua percepção sobre a IMPORTÂNCIA de cada uma dessas normas para 
um sistema de gestão ambiental e qual o nível de UTILIZAÇÃO dos requisitos de cada 
norma no SGA de sua empresa? 
 
A ABNT NBR ISO 14004 fornece orientações sobre o estabelecimento, 
implementação, manutenção e melhoria de um sistema de gestão ambiental e sua 
coordenação com outros sistemas de gestão. 
 
A ABNT NBR ISO 14005 fornece orientações para todas as organizações, mas em 
especial para as pequenas e médias empresas, sobre as fases de desenvolvimento, 
implementação, manutenção e melhoria de um sistema de gestão ambiental. Ela 
também inclui conselhos sobre a integração e utilização de técnicas de avaliação de 
desempenho ambiental. 
 
A ISO 14006 fornece diretrizes para ajudar as organizações a estabelecer, 
documentar, implementar, manter e melhorar continuamente sua gestão de ecodesign 
como parte de um sistema de gestão ambiental (SGA), aplicando-se aos aspectos 
ambientais relacionados com o produto que a organização possa controlar e aqueles 
que possa influenciar. 
 

 Importância Utilização 

ABNT NBR ISO 14004 
  

ABNT NBR ISO 14005 
  

ISO 14006 
  

 
Campo para seus comentários adicionais 
 
 
 
12. Qual sua percepção sobre a IMPORTÂNCIA de cada uma dessas normas para 
um sistema de gestão ambiental e qual o nível de UTILIZAÇÃO dos requisitos de cada 
norma no SGA de sua empresa? 
 
A ABNT NBR ISO 14015 fornece orientação de como conduzir uma avaliação 
ambiental de locais e organizações por meio de um processo sistemático de 
identificação de aspectos e questões ambientais, e como determinar, se apropriado, 
suas consequências nos negócios. 
 

 Importância Utilização 

ABNT NBR ISO 14015 
  

 
Campo para seus comentários adicionais 
 
 
 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 
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13. Qual sua percepção sobre a IMPORTÂNCIA de cada uma dessas normas para 
um sistema de gestão ambiental e qual o nível de UTILIZAÇÃO dos requisitos de cada 
norma no SGA de sua empresa? 
 
A ABNT NBR ISO 14020 estabelece os princípios orientadores para o 
desenvolvimento e utilização de rótulos e declarações ambientais em geral. 
 
A ABNT NBR ISO 14021 especifica os requisitos para autodeclarações ambientais, 
incluindo textos, símbolos e gráficos, no que se refere aos produtos. Ela descreve, 
ainda, termos selecionados usados comumente em declarações ambientais (como 
"reciclável", "biodegradável" etc) e fornece qualificações para seu uso. Também 
descreve uma metodologia de avaliação e verificação geral para autodeclarações 
ambientais e métodos específicos de avaliação e verificação para as declarações 
selecionadas. 
 

 Importância Utilização 

ABNT NBR ISO 14020 
  

ABNT NBR ISO 14021 
  

 
Campo para seus comentários adicionais 
 
 
 
14. Qual sua percepção sobre a IMPORTÂNCIA de cada uma dessas normas para 
um sistema de gestão ambiental e qual o nível de UTILIZAÇÃO dos requisitos de cada 
norma no SGA de sua empresa? 
 

A ABNT NBR ISO 14031 fornece orientação para o projeto e uso da avaliação do 
desempenho ambiental em uma organização, que é um processo e ferramenta de 
gestão interna, planejada para prover uma gestão com informações confiáveis e 
verificáveis, em base contínua para determinar se o desempenho ambiental de uma 
organização está adequado aos critérios estabelecidos pela administração da 
organização. 
 
A ISO/TS 14033 apoia a aplicação de normas e relatórios sobre a gestão ambiental 
abordando questões relacionadas com a definição, coleta, processamento, 
interpretação e apresentação de informações ambientais quantitativas para fins 
internos e/ou externos. Ela fornece orientações sobre como estabelecer a precisão, a 
comprovação e confiabilidade para o uso pretendido. 
 

 Importância Utilização 

ABNT NBR ISO 14031 
  

ISO/TS 14033 
  

 
 
Campo para seus comentários adicionais 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 
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15. Qual sua percepção sobre a IMPORTÂNCIA de cada uma dessas normas para 
um sistema de gestão ambiental e qual o nível de UTILIZAÇÃO dos requisitos de cada 
norma no SGA de sua empresa? 
 
A ABNT NBR ISO 14040 descreve de forma geral os princípios e a estrutura para a 
avaliação de ciclo de vida (ACV), que aborda os aspectos ambientais e potenciais 
impactos ambientais durante todo o ciclo de vida do produto, desde a aquisição da 
matéria-prima até a produção, uso, tratamento, reciclagem e disposição final do 
produto, ou seja, do berço ao túmulo. 
 
A ABNT NBR ISO 14044 descreve os requisitos e provê orientações detalhadas para 
a avaliação de ciclo de vida (ACV). 
 
A ISO 14045 descreve os princípios, as exigências e as diretrizes para a avaliação da 
eco-eficiência para sistemas do produto que é uma ferramenta de gestão quantitativa 
que permite o estudo de impactos ambientais do ciclo de vida de um sistema de 
produto juntamente com seu valor do sistema de produto para uma parte interessada. 
 
A ISO/DIS 14046 fornecerá princípios, requisitos e orientações para conduzir e relatar 
uma avaliação de pegada hídrica como uma avaliação independente ou como parte 
de uma avaliação ambiental mais abrangente. 
 
A ISO/TR 14047 fornece exemplos para ilustrar a prática atual da avaliação de impacto 
do ciclo de vida (AICV) de acordo com ISO 14044. 
 
A ISO/TS 14048 fornece estrutura e requisitos para a documentação inequívoca de 
análise de dados de inventário de ciclo de vida (ICV), que é a fase da avaliação do 
ciclo de vida que envolve a compilação e quantificação de entradas e saídas de um 
sistema de produto ao longo de seu ciclo de vida. 
 
A ISO/TR 14049 fornece exemplos sobre práticas em realizar análise de inventário do 
ciclo de vida (ICV) como meio de satisfazer determinadas disposições da ISO 14044. 
 
A ISO/TS 14071 fornece requisitos e orientações para a realização de uma análise 
crítica de qualquer tipo de estudo de ACV e as competências necessárias para a 
revisão. 
 

 Importância Utilização 

ABNT NBR ISO 14040 
  

ABNT NBR ISO 14044 
  

ISO 14045 
  

ISO/DIS 14046 
  

ISO/TR 14047 
  

ISO/TS 14048 
  

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 
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ISO/TR 14049 
  

ISO/TS 14071 
  

 
Campo para seus comentários adicionais 
 
 
 
16. Qual sua percepção sobre a IMPORTÂNCIA dessa norma para um sistema de 
gestão ambiental e qual o nível de UTILIZAÇÃO dos seus requisitos no SGA de sua 
empresa? 
 
A ABNT NBR ISO 14051 fornece uma estrutura geral para o fluxo de contabilidade de 
custos de fluxo de material, onde os fluxos e estoques de materiais dentro de uma 
organização são identificados e quantificados em unidades físicas (por exemplo, 
massa, volume) e os custos associados a esses fluxos de materiais também são 
avaliados. 
 

 Importância Utilização 

ABNT NBR ISO 14051 
  

 
Campo para seus comentários adicionais 
 
 
 
18. Qual sua percepção sobre a IMPORTÂNCIA dessa norma para um sistema de 
gestão ambiental e qual o nível de UTILIZAÇÃO dos seus requisitos no SGA de sua 
empresa? 
 
A ABNT ISO/TR 14062 descreve conceitos e práticas usuais correntes relativas à 
integração de aspectos ambientais no projeto e desenvolvimento do produto, onde 
produto é entendido como bens e serviços. 
 

 Importância Utilização 

ABNT ISO/TR 14062 
  

 
Campo para seus comentários adicionais 
 
 
 
19. Qual sua percepção sobre a IMPORTÂNCIA dessa norma para um sistema de 
gestão ambiental e qual o nível de UTILIZAÇÃO dos seus requisitos no SGA de sua 
empresa? 
 
A ABNT NBR ISO 14063 dá orientação para uma organização sobre princípios gerais, 
política, estratégia e atividades relacionadas com a comunicação ambiental interna e 
externa. Ela utiliza abordagens comprovadas e bem estabelecidas para a 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 
▼ 
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comunicação, adaptadas às condições específicas que existem em comunicação 
ambiental. 
 

 Importância Utilização 

ABNT NBR ISO 14063 
  

 
Campo para seus comentários adicionais 
 
 
 
20. Qual sua percepção sobre a IMPORTÂNCIA de cada uma dessas normas para 
um sistema de gestão ambiental e qual o nível de UTILIZAÇÃO dos requisitos de cada 
norma no SGA de sua empresa? 
 
A ABNT NBR ISO 14064-1 especifica princípios e requisitos no âmbito de uma 
organização para a quantificação e para a elaboração de relatórios de emissões e 
remoções de gases de efeito estufa (GEE). Inclui determinações para projeto, 
desenvolvimento, gerenciamento, elaboração de relatórios e verificação de 
inventários de GEE. 
 
A ABNT NBR ISO 14064-2 especifica princípios e requisitos, e oferece orientação para 
a elaboração de projetos para quantificação, monitoramento e relato de atividades de 
redução de emissões ou melhoria da remoção de GEE. Inclui requisito para o 
planejamento de projeto de GEE, identificando fontes, sumidouros e reservatórios de 
GEE relevantes para o projeto e o cenário de referência, monitorando, qualificando, 
documentando e relatando o desempenho de projetos de GEE e administrando a 
qualidade dos dados. 
 
A ISO/TS 14067 especifica princípios, requisitos e orientações para a quantificação e 
comunicação da pegada de carbono de um produto (PCP), de acordo com 
procedimentos que garantem transparência e credibilidade. 
 
A ISO/TR 14069 descreve os princípios, conceitos e métodos relacionados com a 
quantificação e elaboração de relatórios de GEE diretos e indiretos. Ela fornece 
orientações para a aplicação da ISO 14064-1 para inventários de gases de efeito 
estufa. 
 

 Importância Utilização 

ABNT NBR ISO 14064-1 
  

ABNT NBR ISO 14064-2 
  

ISO/TS 14067 
  

ISO/TR 14069 
  

 
Campo para seus comentários adicionais 
 
 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 


