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Introdução 

Alcançar o equilíbrio entre meio ambiente, sociedade e economia é essencial para um 

desenvolvimento que atenda às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de atender às suas. O desenvolvimento sustentável como um fim é baseado 

no equilíbrio desses três pilares. 

As expectativas da sociedade para o desenvolvimento sustentável, transparência e 

responsabilidade evoluíram com legislação mais forte e maiores pressões sobre o meio 

ambiente devido à poluição, uso ineficiente de recursos, gestão inadequada de resíduos, 

mudança climática, degradação do ecossistema e perda da biodiversidade.uit les organismes à 

adopter une approche systématique du management environnemental par la mise en œuvre 

de systèmes de management environnementaux dans le but de contribuer au pilier 

environnemental du développement durable. 

Isso tem levado as organizações a adotarem uma abordagem sistemática da gestão ambiental 

através da implementação de sistemas de gestão ambiental com o objetivo de contribuir para 

o pilar ambiental do desenvolvimento sustentável. 

O objetivo desta Norma é fornecer uma estrutura para que as organizações protejam o meio 

ambiente e respondam às mudanças nas condições ambientais, levando em consideração as 

necessidades socioeconômicas. Ele especifica requisitos que permitem que uma organização 

alcance os resultados esperados que definiu para seu sistema de gestão ambiental. 

Uma abordagem sistemática da gestão ambiental pode fornecer informações à gestão para 

alcançar o sucesso a longo prazo e criar opções para contribuir para o desenvolvimento 

sustentável por meio de: 

- proteger o meio ambiente eliminando ou mitigando os impactos ambientais negativos; 

- limitar o potencial efeito negativo das condições ambientais sobre o organismo; 

- ajudar a organização a cumprir as obrigações de conformidade; 

- fortalecimento do desempenho ambiental; 

- controlar ou influenciar a forma como os produtos e serviços da organização são 

projetados, fabricados, distribuídos, consumidos e descartados por meio da adoção de 

uma perspectiva de ciclo de vida, a fim de evitar que impactos ambientais sejam 

acidentalmente transferidos para outras fases do ciclo de vida; 

- obter benefícios financeiros e operacionais que podem resultar da implementação de 

alternativas ambientalmente corretas que fortaleçam a posição da organização no 

mercado; 

- comunicar informações ambientais às partes interessadas relevantes. 

Esta Norma, como outras Normas Internacionais, não se destina a adicionar ou modificar os 

requisitos legais de uma organização. 
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Escopo 

Esta Norma especifica os requisitos para um sistema de gestão ambiental que pode ser usado 

por uma organização para melhorar seu desempenho ambiental. Esta Norma é destinada ao 

uso por organizações que desejam gerenciar suas responsabilidades ambientais de uma forma 

sistemática que contribua para o pilar ambiental do desenvolvimento sustentável. 

Esta Norma Internacional ajuda uma organização a alcançar os resultados esperados de seu 

sistema de gestão ambiental, que agregam valor ao meio ambiente, à própria organização e às 

partes interessadas. Em linha com a política ambiental da organização, os resultados 

esperados de um sistema de gestão ambiental incluem: 

- melhoria do desempenho ambiental; 

- cumprimento das obrigações de conformidade; 

- cumprimento dos objetivos ambientais. 

Esta Norma é aplicável a organizações de todos os tamanhos, tipos e naturezas, e se aplica 

aos aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços que a organização determina 

e que ela tem os meios para controlar ou influenciar, levando em consideração um perspectiva 

do ciclo de vida. Esta Norma Internacional não estabelece critérios específicos para 

desempenho ambiental. 

Esta Norma pode ser usada no todo ou em parte para melhorar sistematicamente a gestão 

ambiental. No entanto, as declarações de conformidade com esta Norma não são aceitáveis a 

menos que todos os seus requisitos sejam incorporados ao sistema de gestão ambiental de 

uma organização e sejam atendidos, sem exclusão. 


