ISO 14001 2004 – 3.5 Meio
Ambiente
Em um Sistemade Gestão Ambiental, entende-se meio ambiente como sendo toda a
vizinhança da empresa, até os limites de sua interferência.
Os limites de interferência de uma empresa, dependem muito das suas condições e
ramo de atividade. Uma lavanderia industrial que derrama seus efluentes em um
córrego, tem os seus limites de influência estendidos por onde passar o mesmo.
Quando digo vizinhança da empresa, não digo apenas às pessoas que vivem nas
proximidades da organização, refiro-me também:
aos animais;
aos vegetais;
ao solo;
às águas, superficiais e subterrâneas;
ao ar;
aos seres humanos;
às condições físicas e químicas necessárias para os seres vivos, como:
Temperatura;
Umidade;
Radiação ionizante ou não;
Sons;
Iluminação; etc.
Com uma breve consulta à literatura, encontramos uma série de ótimas definições
para meio ambiente. Vamos a elas:
Segundo o Dicionário Aurélio, meio ambiente significa:

Ambiente. 1.Que cerca ou envolve os seres vivos ou as
coisas, por todos os lados; envolvente:
Meio ambiente. 1. O conjunto de condições naturais e de
influências que atuam sobre os organismos vivos e os
seres humanos.

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente realizada em Estocolmo,
em 1972, o meio ambiente foi descrito da seguinte forma:

O meio ambiente é o conjunto de componentes físicos,
químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos
diretos ou indiretos, em um prazo curto ou longo, sobre
os seres vivos e as atividades humanas.

A Política Nacional do Meio Ambiente, define meio ambiente como sendo:

O conjunto de condições, leis, influências e interações
de ordem física, química e biológica, que permite, abriga
e rege a vida em todas as suas formas.

Veja o que a ISO 14001:2004 nos tem a dizer:

Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo
ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres
humanos e suas inter-relações.
NOTA – Neste contexto, circunvizinhança estende-se do
interior de uma organização para o sistema global.

