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Escopo de auditoria interna ambiental  
e de saúde e segurança 
A PwC tem vasta experiência na condução de auditorias ambientais e de saúde e segurança 
para verificação da conformidade legal, nas quais avaliamos de forma independente os 
procedimentos adotados pela empresa em relação a questões. Também identificamos 
contingências potenciais ou existentes nas operações que acarretem ou possam acarretar 
despesas financeiras.        

Nossa atuação
Análise documental e visitas em unidades 
selecionadas para verificar a conformidade das 
atividades com a legislação ambiental brasileira 
vigente, normas regulamentadoras de saúde e 
segurança e procedimentos internos.

Abordagem
Condução das auditorias internas ambientais 
e de saúde e segurança com foco na 
identificação de riscos e não conformidades.

Experiência
Nossos profissionais têm amplo conhecimento 
da legislação ambiental e de saúde e 
segurança, além de experiência em auditoria, 
visitas a campo e análise de documentação.
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Verificação de documentos e 
processos sobre vários temas 

• Licenças e demais autorizações 
ambientais;

• Gerenciamento de recursos 
hídricos, efluentes, emissões 
atmosféricas, odores, ruídos e 
resíduos sólidos;

• Atendimento às regulamentações 
referentes às áreas protegidas;

• Passivos ambientais;
• Termos de Ajustamento de 

Conduta (TAC), autuações e 
multas ambientais;

• Verificação de documentação e 
práticas relacionadas à saúde e 
segurança do trabalhador.

Visitas in loco

• Visitas nas unidades da 
empresa para analisar 
aspectos e impactos 
ambientais e de saúde 
e segurança a fim de 
identificar possíveis  
não conformidades  
e oportunidades  
de melhoria.  

Relatório final

• Documento detalhado com 
as observações da equipe e 
os resultados das análises de 
campo e documental;

• Lista de não conformidades 
e pontos de melhoria 
com base na legislação 
vigente e em normas 
regulamentadoras;

• Elaboração de plano de ação 
indicando as atividades 
necessárias para sanar as 
não conformidades e  
os riscos.

Nossa equipe 
Para realizar um trabalho de alta qualidade, 
dispomos de profissionais experientes em 
auditorias ambientais e de saúde e segurança, 
práticas de gerenciamento e controles 
socioambientais e diagnóstico de processos 
ambientais e de saúde e segurança. 

Eles atuam há mais de oito anos em projetos de 
auditorias de conformidade e demais projetos 
relacionados a meio ambiente, sustentabilidade e 
saúde e segurança.

Para reforçar esse time, contamos também com 
especialistas em gestão ambiental, saúde e segurança 
com vasto conhecimento da legislação vigente e com 
experiência em visitas em campo.

O processo de verificação é executado nas seguintes etapas:
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