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Objetivos do treinamento   
Este treinamento é dirigido a todos os profissionais e empresas que querem conhecer os 
requisitos da norma NBR ISO 14001 e adquirir os conhecimentos necessários para implantar e 
manter um sistema de gestão de meio ambiente adequado e eficaz, conforme os requisitos 
desta norma, trazendo benefícios como a redução ou eliminação de seus impactos ambientais, 
por meio de controles, metas e monitoramentos adequados à organização. 
Durante o treinamento você irá conhecer os conceitos e fundamentos de aspectos e impactos 
ambientais, compreendendo esses impactos que ocorrem na terra, água e ar; terá noções 
básicas de tecnologias utilizadas para minimizar os impactos ambientais; conhecerá a evolução 
das normas de sistemas de gestão ambiental, compreendendo seus princípios, controles e 
objetivos; conhecerá o processo de certificação colocando em prática os conceitos 
apresentados por meio de exercícios.  
 
Conteúdo Programático   
Você tem como programa deste treinamento: a história das normas de gestão ambiental, da 
organização ISO e do sistema brasileiro de certificação, além do processo de certificação 
ambiental; conceitos de aspectos e impactos ambientais com exercícios, conceitos de 
identificação, registros, avaliação de significância de aspectos e impactos ambientais, bem 
como a análise de risco e controles; tecnologias existentes para minimizar impactos no ar, solo 
e água, como: tratamento de resíduos, entendimento e aplicação dos requisitos da NBRISO 
14001; modelos para formulários de análise de risco ambiental, identificação de aspectos e 
impactos, planos de emergência, comunicação, com aplicação de exercícios ao longo do 
conteúdo.   
 
Público-alvo   
Administradores, Gerentes, Profissionais de Empresas envolvidos no planejamento, 
implementação e manutenção de Sistema de Gestão Ambiental com base na norma ISO 14001 
e/ou que tenham relacionamento com Órgãos Ambientais, ou que necessitem capacitar-se 
como auditor interno em Sistema de Gestão Ambiental.  
 
Carga Horária   
16 horas 
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