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As questões ambientais desempenham um papel cada vez mais importante na gestão dos negócios de mineração 

no Brasil e em todo o mundo. Este fato indica que o conceito de sustentabilidade deve estar presente em todas as 

etapas do empreendimento mineral desde a fase da exploração, através do projeto, implantação, operação e 

descomissionamento das instalações. A incorporação deste conceito em cada uma destas etapas exige a adoção 

de tecnologias limpas, minimização do consumo de matérias primas e energia, minimização da geração de 

efluentes e maximização da satisfação social durante todo o ciclo de vida do empreendimento. De forma a medir 

os ganhos ou perdas de sustentabilidade obtidos com a introdução de cada nova tecnologia pela indústria, é 

fundamental o uso de indicadores. Neste contexto, o trabalho apresenta e discute de forma sucinta o processo da 

construção de indicadores ambientais e sua aplicação em particular na indústria mineral, e de que maneira estes 

indicadores podem ser utilizados como ferramentas nos processos de tomada de decisão com relação ao meio 

ambiente. 
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Área temática: Mineração e meio ambiente 
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INTRODUÇÃO 

Alguus dos elementos metodológicos do que hoje é denominado análise de desempenho ambiental de 

uma organização são identificáveis em trabalhos desenvolvidos na América do Norte e Europa pela indústria 

química e petroquímica já na década de 80 e pela indústria mineral nos anos 90. (Sott, 200; Hope C. et ai 1992). 

O conceito, no entanto, ganhou as características atuais principalmente a partir da segunda metade da década de 

90 o que coincide com a tentativa de estabelecer metodologias de análise universalmente aplicáveis a diferentes 

organizações e com a publicação, em 1999, das primeiras normas da série ISO 14030 que tratam especificamente 

do assunto(!). 

A ferramenta central de uma análise de desempenho ambiental - ADA é o indicador. O uso de 

indicadores atende a diferentes demandas. A nível gerencial pode orientar ao processo de tomada de decisão 

quanto às conseqüências ambientais do emprego de uma determinada estratégia de projeto ou tecnologia de 

produção. Ao nível do consumidor, pode orientar decisões de consumo que levam em conta aspectos ambientais 

como. por exemplo. a preferência por produtos fabricados com menor impacto ambiental ou que incorporam em 

seu projeto e na fabricação a possibilidade de reutilização ou reciclagem. Pode servir ainda para comunicar o 

desempenho ambiental da organização às partes interessadas, ("stakeholders ") entre estas os acionistas, os 

fornecedores, a sociedade civil organizada e os órgãos de fiscalização governamentais. 

Algumas das principais funções do uso de indicadores no âmbito de uma análise de desempenho 

ambiental são: 

• Acompanhar alterações de desempenho ambiental ao longo do tempo 

• Detectar oportunidades de melhoria; 

• Identificar e estabelecer metas ambientais; 

• Avaliar comparativamente o desempenho ambiental entre organizações ("benchmarking"); 

• Ser\'ir de instrumento para comunicação de resultados; 

• Servir de instrumento para informação e motivação de colaboradores e parceiros; 

• Fornecer subsídios à implementação de Sistemas de Gestão ambiental- SGAs. 

Nos itens a seguir são apresentados e discutidos de maneira sucinta, principalmente com base na norma 

ISO 14031:1999, alguns elementos metodológicos para a seleção e o desenvolvimento de indicadores de forma a 

atender a estas múltiplas funções, 

ANÁLISE DE DESEMPENHO AMBIENTAL 

No âmbito da ADA, os indicadores devem ser selecionados de forma a refletir os aspectos ambientais 

mais relevantes da atividade de uma organização e aqueles que, estando sob sua governabilidade, podem ser 

influenciados e medidos de forma a permitir a percepção de alterações com o passar do tempo e a 

implementação de ações preventivas ou corretivas. Desta forma, devem relacionar-se aos objetivos de negócio e 

estratégias da organização. 
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• O processo de seleção e desenvolvimento do elenco de indicadores mais adequado a uma organização 

pode ser orientado pelo uso dos vários sistemas propostos para classificação destes índices. A Academia, a 

indústria e organizações internacionais como a ISO - lnternational Organization for Standardization ou a EMAS 

- Eco-management and Audit Scheme tem propostas diferentes com este objetivo (Scott 2000; ISO, 1999; EEC, 

1993). A classificação da ISO, sobre o qual nos deteremos no presente trabalho, tem como base principal o 

denominado sistema operacional e considera o indicador como parte do processo de análise de desempenho 

ambiental que deve ser repetido ao longo do tempo como preconizado por um ciclo PDCA (Plan - Do - Check -

Act) processo característico de gestão da qualidade. 

Segundo este ciclo, a ADA e a seleção e desenvolvimento de indicadores iniciam-se com a etapa de 

planejamento (plan). O trabalho sistemático de levantamento dos aspectos ambientais da organização é parte 

integrante desta seleção. Este levantamento é também uma das atividades de implantação de um Sistema de 

Gestão Ambiental - SGA, caso a organização já tenha este Sistema em funcionamento o trabalho de seleção 

poderá ser abreviado. Caso contrário, será necessário iniciar a seleção com o levantamento dos aspectos 

ambientais. A etapa de Planejamento deverá ainda ser complementada pela identificação das exigências de 

desempenho às quais a organização está submetida segundo as partes interessadas internas ( direção, gerencias, 

acionistas, etc) e externas (órgãos reguladores, sociedade, etc). 

Segue-se a coleta de dados, análise e conversão destes em indicadores e comparação com metas pré -

estabelecidas (do) . A sistematização dos métodos de coleta e a verificação dos procedimentos de geração dos 

dados coletados é fundamental para a qualidade da análise a ser realizada nesta etapa. 

A conversão de dados em indicadores pode ser executada basicamente através de processos de 

padronização e de agregação (Oisthoorn et ai 2001 ). Estes processos contribuem para facilitar a comparação 

entre indicadores em séries temporais ou entre indicadores de diferentes unidades em uma mesma organização 

ou ainda entre organizações do mesmo tipo que operam em locais diferentes. A padronização pode ser obtida 

através da normalização de quantidades. Por exemplo: se uma dada instalação opera consumindo x metros 

cúbicos de água, é geralmente mais útil reportar este consumo para efeito de análise de desempenho ambiental 

como um Indicador de Desempenho Operacional (IDO) resultante da razão entre x e y sendo este último a 

produção de toneladas de produto em um dado período de tempo. Assim, o indicador razão normalizado seria 

igual axly. 

A agregação por outro lado dá origem a indicadores que oferecem usualmente uma perspectiva menos 

detalhada da operação analisada. Um exemplo de agregação é o praticado para cálculo de índices que exprimem 

o potencial de efeito estufa de gases emitidos pela queima de combustíveis fósseis. Neste cálculo, as quantidades 

de metano e dióxido de carbono são ponderadas com o uso de fatores específicos que refletem diferentes 

contribuições destes gases para o efeito estufa, e agregadas em um único índice. 

Após a etapa de análise, os resultados obtidos - níveis dos indicadores - deverão ser comunicados 

interna e externamente à organização. Internamente a nível gerencial e dos colaboradores envolvidos diretamente 

com a produção, a informação deverá ser comunicada com o objetivo de orientar a adoção de medidas corretivas 

se necessárias. 

Finalmente as oportunidades de aperfeiçoamento da análise de desempenho ambiental são avaliadas 

através da comparação entre os resultados obtidos e aqueles esperados (check). Nesta etapa alguns indicadores 
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previamente selecionados podem necessitar aperfeiçoamento, enquanto outros podem ser incluídos ou alguns até 

mesmo abandonados (act) . 

Reinicia-se então o ciclo com uma nova etapa de planejamento. O processo pode ser representado peio 

diagrama da Figura I: 

Planejamento da ADA 
""-,. Levantamento de aspectos 

Seleção de indicadores 

'( 

Coleta e análise de dados 
~ 

Comunicação 
Cálculo de indicadores de resultados 

'~ 
Avaliação dos resultados 

.J 

da ADA ""' 

' 
.J 

Alteração de Procedimentos e 
"" ajuste 

do elenco de Indicadores 
------------

Figura 1: Processo de análise de desempenho ambiental e o uso de indicadores 

INDICADORES NO CONTEXTO DA ANÁLISE DE DESEMPENHO AMBIENTAL 

Características gerais 

Um indicador é fundamentalmente uma ferramenta para a avaliação e comunicação dos impactos das 

atividades de uma organização em pleno funcionamento sobre o meio ambiente, e uma forma de medir se ela 

está alcançando seus objetivos ambientais. Neste sentido, um elenco de indicadores deve ser capaz de refletir os 

resultados obtid"s pela Jrganização na gestão de seus aspectos ambientais o que, em outras palavras, é o seu 

desempenho ambiental. UI.. denco de indicadores pode integrar um Sistema de Gestão Ambiental - SGA que 

estabeleça os objetivos ou padrões em relação aos quais deverá ser medido o desempenho ambiental. A pré 

existência deste Sistema, no entanto, não é condição indispensável para uso de um elenco de indicadores, como 

será visto adiante. 

A norma 14031 aponta como critérios de orientação para a seleção de um elenco de indicadores no 

âmbito de uma ADA. Inicialmente eles deverão ser comparáveis o que implica na capacidade de inferir 

mudanças no desempenho ambiental ao longo do tempo ou entre áreas ou organizações diferentes . Deverão ter 

continuidade, o que facilita comparação temporal. Possuir freqüência, a ser estabelecida de forma a permitir, 

caso necessário, a intervenção e mudança no desempenho da organização. Ter balanceamento para refletir os 

aspectos positivos e negativos da operação. Ser de fácil compreensão e orientados à finalidade o que significa 
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atender as demandas das partes interessadas e fornecer informações úteis sobre os aspectos que estejam sob a 

govemabilidade da organização. 

Certamente, a coleta de informações necessárias ao desenvolvimento e manutenção de indicadores 

envolve necessariamente custos. Desta forma, além das características citadas, estes deverão ter custo compatível 

com o tamanho e natureza do negócio para os quais foram desenvolvidos. 

Tipos de indicadores 

O sistema ISO sugere que os indicadores desenvolvidos como parte de uma análise de desempenho 

ambiental possam ser organizados segundo três categorias gerais. Na primeira encontram-se os indicadores 

referentes à gestão ambiental da organização, na segunda aqueles que se referem à sua operação e na terceira os 

indicadores que refletem o estado ou condição ambiental na área de influência da organização. 

Os Indicadores de Gestão ou de Desempenho da Gestão Ambiental - IGA devem exprimir informação 

sobre os elementos gerenciais da organização com relação ao meio ambiente e o grau de avanço em relação a 

metas pré-estabelecidas. Investimentos em meio ambiente, políticas, procedimentos, assim como registros de 

multas, ocorrências e documentação de medidas preventivas e corretivas e de consultas às partes interessadas 

fazem parte desta categoria. 

Os indicadores operacionais ou indicadores de desempenho ambiental operacional - IDO, referem-se 

aos balanços de massa e energia e a emissão de resíduos e efluentes característicos das instalações físicas da 

organização. Estes balanços, como citados anteriormente, podem ser entendidos como a base primária para a 

análise de desempenho ambiental, uma vez que refletem diretamente a interface da organização com o meio 

ambiente. 

Os !indicadores de estado ou Condição Ambiental - ICA, por sua vez, descrevem tensões e impactos 

sobre o meio ambiente refletindo as condições da água, ar e solo assim como da biota na área de influência 

ambiental da organização. Os estudos de análise de risco podem contribuir para o estabelecimento de ICAs, por 

exemplo, identificando áreas de influência ambiental da organização onde os níveis de exposição a agentes 

deletérios à saúde humana e ao meio ambiente estejam superiores aos toleráveis. 

É importante notar que um elenco de Indicadores de Desempenho e Condição Ambiental relacionem-se 

fortemente e, na prática, é muitas vezes difícil evitar completamente a redundância de informações que fornecem 

às partes interessadas. 

INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL NA INDÚSTRIA MINERAL 

Cada minério, jazida e tipo de operação exige um levantamento específico dos aspectos ambientais que 

orienta a análise de desempenho ambiental e o estabelecimento de indicadores operacionais, de gestão e da 

condição do meio ambiente. Porém, as características gerais de algumas operações podem ser consideradas 

comuns a um grande número de empreendimentos minerais e dessa fonna usadas para efeito de ilustração do uso 

de indicadores no presente trabalho. 

Desta fom1a, é razoável supor que são usualmente desenvolvidas, às vezes simultaneamente e em 

pontos diferentes de um empreendimento mineral, as operações de exploração, remoção de vegetação, remoção e 
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disposição de estéril, lavra, processamento mineral , disposição de rejeitos, descomissionamento de instalações e 

equipamentos e recuperação ambiental. 

A Tabela I apresenta exemplos de alguns dos possíveis indicadores associados ao processo de análise 

de desempenho ambiental em uma instalação com estas características. 

Na etapa de exploração mineral , a remoção de vegetação em áreas de mineração, por exemplo, pode 

implicar na alteração do habitat de animais, perda de espécies vegetais, mudança nos padrões de erosão, emissão 

de material particulado para o ar e a água, etc. Os indicadores estabelecidos para este caso devem refletir estas 

alterações. Um possível Indicador de Desempenho Ambiental associado a esta atividade, no domínio 

operacional, seria a quantidade de árvores removidas por hectare durante a exploração. Associado a este, um 

Indicador Gerencial poderia exprimir a meta de reduzir a quantidade de árvores removidas. Um indicador da 

condição ambiental, por sua vez, refletiria o número de hectares de mata natural perdida. 

A remoção e a di sposição de material estéril relacionam-se com as mudanças na paisagem, no habitat 

natural de animais silvestres, alterações nos corpos hídricos superficiais e subterrâneos entre outros aspectos 

ambientais. De forma a captar e refletir estas alterações podem ser propostos Indicadores Operacionais estão 

relacionados, por exemplo, às emissões aéreas pela queima de combustíveis fósseis em uma operação 

mecanizada. A estes, podem ser associados indicadores de gestão relativos ao investimento de recursos na 

redução da energia empregada na operação. Indicadores do estado do meio ambiente podem referir-se à 

qualidade do ar na área da operação. 

A lavra pode ter vários aspectos ambientais em comum com a operação de remoção de estéril como a 

geração de efluentes aquosos, alterações das características de aqüíferos, alterações da quantidade de sólidos em 

suspensão na água, poeira, ruído, alterações estéticas na paisagem, perda de solo agrícola, alterações na biota, 

etc. Entre os possíveis indicadores operacionais dessa etapa pode ser proposto, no domínio operacional, o 

número de hectares de área agrícola ou de pasto perdidos. Como indicador de gestão, o investimento realizado 

para reduzir alterações no nível do aqüífero resultantes da operação de lavra ou o número de reclamações dos 

usuários de águas subterrâneas que foram afetados pela operação. Quanto à condição do meio ambiente poderia 

ser refletida entre outros, por um indicador que registrasse a alteração do nível do aqüífcro, na área adjacente, 

aos limites da propriedade mineira. 

Na etapa de processamento mineral, os aspectos ambientais usualmente associam-se ao consumo e 

contaminação de água, consumo de energia, geração de efluentes, emissões aéreas, contaminação do solo, 

geração de ruído, poeira e geração de rejeitas sólidos entre outros. A geração de resíduos sólidos, em geral, tem 

grande importância ambiental nesta etapa, uma vez que estes apresentam potencial na alteração da paisagem, 

contaminação de corpos hídricos , geração de poeira e de riscos à biota e às populações a jusante do 

empreendimento, entre outros aspectos. Os indicadores associados devem refletir estes aspectos. A concentração 

de contaminantes nos efluentes aquosos da etapa de processamento é um exemplo de indicador operacional 

característico desta etapa. Indicadores de gestão associados a estas emissões podem estabelecer uma redução 

segundo um dado percentual. Um indicador de estado do meio ambiente por outro lado, poderia ser a 

concentração de contaminantes no corpo hídrico que recebe os efluentes do processamento mineral a jusante do 

empreendimento. 

O descomissionamento envolve remoção de edificações e equipamentos das áreas onde não são mais 

necessários, assim como, se este for o caso, a preparação para o abandono das instalações não removíveis . 

300 

(I 
! 

i 
I 

,i 
I 

i 
( I 

! 

,. 

( 



• 

• 

• 

• 

Indicadores de desempenho associados a esta etapa podem refletir a geração de resíduos sólidos resultantes do 

desmonte de instalações e o destino dado a estes. Desta forma, um possível indicador de desempenho ambiental 

operacional seria a quantidade de resíduo sólido convertido em material vendável. Por outro lado, um indicador 

de gestão seria o investimento na busca de soluções para reutilização do resíduo sólido gerado e um indicador da 

condição ambiental seria a área posta à disposição de novos usos com o descomissionamento. 

A recuperação ambiental das áreas mineradas é um processo que em condições ideais ocorre 

simultaneamente à lavra e ao processamento mineral. Dessa forma vários dos indicadores de desempenho 

ambiental usualmente associados às operações de disposição de rejeitas sólidos e ao tratamento de efluentes, 

relativos às etapas de lavra e processamento mineral, podem também ser considerados indicadores da 

recuperação ambiental de áreas mineradas. Um exemplo de indicador operacional deste processo é o número de 

hectares de área revegetada de uma mineração a céu aberto após a recomposição topográfica. Um indicador de 

desempenho da gestão ambiental seria o valor do investimento realizado nas operações de revegetação. Um 

indicador de estado do meio ambiente, a medida da recomposição do habitat para os animais silvestres, o que 

poderia ser quantificado pelo número de espécies animais que passaram a habitar a área recuperada. 

Tabela I : Exemplos de indicadores associados à análise de desempenho ambiental em uma instalação de 

extração e processamento mineral (adaptada de CETEM, 2001) 

Indicador de Desempenho Indicador de Desempenho Indicador de Condição 

Processo da Gestão Ambiental Ambiental Operacional Ambiental 

Exploração % de redução do número de Número de árvores removidas Número de hectares perdidos 

árvores removidas de mata nativa 

Remoção e disposição de Investimentos na redução do Emissões aéreas de Qualidade do ar na área da 

estéril consumo de energia particulados e gases operação 

Lavra 
Investimentos para redução Hectares de pasto ou área Alteração local do nível do 

de impactos nos aquíferos agrícola perdidos aquíferos 

Processamento mineral 
% de redução do consumo de m3 de água por tonelada . de Redução local da 

água minério processada disponibilidade de recursos 

hídricos 

Disposição de rejeitas % de redução de Concentração de Concentração de 

contaminantes nos efluentes contaminantes nos efluentes contaminantes a jusante 

Descomissionamento Investimento p;:.. , a colocação Quantidade de resíduo Área posta à disposição após 

de sucatas no mercado vendável descomissionamento 

Recuperação Ambiental de Investimento em recuperação Área revegetada Número de espécies animais 

áreas mineradas habitando a área 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

Embora seja possível a aplicação de pnncíp10s gerais ú seleção de Indicadores de Desempenho 

Ambiental, esta aplicação deve ser precedida pelo levantamento dos aspectos ambientais especí fícos da 

organização. Este levantamento estimula a organização a conhecer e analisar suas interações com o meio 

ambiente e auxilia a implantação de procedimentos de aperfeiçoamento da gestão ambiental. 

A nível mais geral, os dados gerados pelo uso de indicadores ambientais cm cada organização podem 

auxiliar o estabelecimento de indicadores ambientais setoriais e de bases de dados úteis à formulação de políticas 

governamentais relacionadas ao meio ambiente. 

A disseminação de informações que contribuam para a melhoria da imagem do setor mineral junto à 

sociedade pode ser instrumentalizada pelo uso de indicadores ambientais como vem sendo feito por empresas 

nacionais e internacionais do setor. Entre estas iniciativas, recentemente, os relatórios corporativos de 

desempenho ambiental na área de mineração passaram a incluir além dos aspectos ambientais, também os 

econômicos e sociais, predominando o contexto da sustentabilidade. Nestes documentos são reportados outros 

indicadores, além dos ambientais, que buscam captar de forma mais ampla os efeitos do empreendimento 

mineral em sua área de influência, em particular aqueles sobre a comunidade, no que diz respeito à qualidade de 

vida, níveis de emprego e renda, educação e saúde. 
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