ISO 14001 2004 – 3. 8 Sistema
da Gestão Ambiental – SGA
Para se entender o que é um Sistema de Gestão Ambiental, vamos primeiramente
deixar claro o significado de cada palavra. Consultando o dicionário Michaelis,
encontramos a seguinte definição de sistema:
sistema
10 Método, combinação de meios, de processos destinados a produzir certo
resultado; plano.
Ou seja, sistema é uma combinação de várias ações orientadas a produzir um
determinado resultado, ou ainda, atingir um objetivo.
Voltando ao Michaelis, consultamos o verbete gestão. Veja o que encontramos:
gestão
1 Ato de gerir.
gerir
Ter gerência sobre; administrar, dirigir, gerenciar, governar, regular.
Sendo assim, podemos finalmente definir Sistema de Gestão Ambiental como sendo
uma metodologia usada para dirigir uma empresa, usando uma combinação de
processos, com o intuito de atender aos requisitos ambientais.
Um Sistema de Gestão Ambiental baseado na NBR ISO 14001 é realizado, a grosso
modo, seguindo os seguintes passos:
1.
2.
3.
4.
5.

Uma Política Ambiental é definida pela Direção;
Essa Política é dividida em Objetivos Ambientais;
Para acompanhar os Objetivos, são definidas Metas Ambientais específicas;
Para atingir as Metas, é estabelecido um Plano de Ação;
Para se medir o Desempenho Ambiental, são realizadas Auditorias, Medições e
Monitoramentos;
6. Quando as ações não são suficientes para atender a Política Ambiental,
então, é estabelecida uma Ação Corretiva;
7. Quando a Política está sendo atendida, se cria Ações de Melhoria.
Os itens descritos acima são constantemente revisados, a ponto de se tornar uma
rotina na empresa. Porém, para que um Sistema de Gestão Ambiental possa estar em
conformidade com as exigências da NBR ISO14001, aempresa deve assegurar que cada
um dos requisitos descritos no capítulo 4 da norma esteja sendo devidamente

atendido.
Veja o que a NBR ISO 14001:2004 nos tem a dizer sobre a definição de Sistema de
Gestão Ambiental:

A parte de um sistema da gestão de uma organização
utilizada para desenvolver e implementar sua política
ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais.
NOTA 1 – Um sistema da gestão é um conjunto de elementos
inter-relacionados utilizados para estabelecer a política
e os objetivos e para atingir esses objetivos.
NOTA 2 – Um sistema da gestão inclui estrutura
organizacional, atividades de planejamento,
responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e
recursos.

