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SISTEMA DE
GESTÃO AMBIENTAL

• Sistema de Gestão Ambiental
(Parte 1)

• Vídeos

• Textos explicativos

• Questões para discutir e refletir



Primeira noção de SGA

���� SGA 1

http://www.youtube.com/watch?v=_hUrHCueslU

���� SGA 2

http://www.youtube.com/watch?v=F8gs-MPTVBw

���� SGA 3

http://www.youtube.com/watch?v=DbgJRei67E4



Então, em sua 

opinião, o que é SGA?



Primeiras definições...

O Sistema de Gestão Ambiental é um 
processo voltado a resolver, mitigar 

e/ou prevenir os problemas de 
caráter ambiental, com o objetivo de 
desenvolvimento sustentdesenvolvimento sustentdesenvolvimento sustentdesenvolvimento sustentáááávelvelvelvel.

http://www.universoambiental.com.br/novo/artigos_ler.php?
canal=6&canallocal=10&canalsub2=28&id=65



O Sistema de Gestão Ambiental, 
segundo a NBR ISO 14001, é a parte 

do sistema de gestão que 
compreende a estrutura 

organizacional, as responsabilidades, 
as práticas, os procedimentos, os 
processos e recursos para aplicar, 
elaborar, revisar e manter a política 

ambiental da empresa.



O processo de implementação de um Sistema 
de Gestão Ambiental consta de 4 fases:

1 - Definição e comunicação do projeto (gera-
se um documento de trabalho que irá

detalhar as bases do projeto para 
implementação do SGA);

2 - Planejamento do SGA (realiza-se a 
revisão ambiental inicial, planejando-se o 

sistema);

3 - Instalação do SGA (realiza-se a 
implementação do SGA);

4 - Auditoria e certificação.



Uma vez implementado o SGA, 
pode-se tramitar sua 

certificação.

Qualquer empresa pode 

implementar o SGA.



Os Sistemas de Gestão Ambiental permitem às 
empresas, de forma imediata:

• Segurança, na forma de redução de riscos de 
acidentes, de sanções legais etc.; 

• Qualidade dos produtos, serviços e processos; 
• Economia e/ou redução no consumo de matérias-

primas, água e energia; 
• Mercado, com a finalidade de captar novos clientes; 

• Melhora na imagem; 
• Melhora no processo; 

• Possibilidade de futuro e a permanência da 
empresa; 

• Possibilidade de financiamentos, devido ao bom 
histórico ambiental. 



Para discutir (1)...









�SGA_ISO_14000.pdf

�http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido
=conteudo.monta&idEstrutura=178

Para discutir (2)...


