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RESUMO 

 

Nas últimas décadas, nota-se a crescente preocupação da sociedade pela 

preservação do Meio Ambiente. Tal fato tem estimulado que as indústrias, sendo 

responsáveis pelo fornecimento de bens e serviços, adotem medidas para que seu 

desenvolvimento e exploração dos recursos naturais não comprometam as futuras 

gerações. O Relatório de Sustentabilidade, como medida da sustentabilidade 

empresarial, passou a ser bastante difundido e permitiu que as empresas 

apresentassem às partes interessadas, de forma padronizada, seus resultados nos 

âmbitos sociais, econômicos e ambientais. O setor de mineração carente pela 

melhoria de sua imagem investiu na divulgação de relatórios para que seus negócios 

passassem a ser vistos de forma mais positiva. O objetivo deste trabalho é analisar 

o desempenho ambiental apresentado por indústrias mineradoras a partir dos 

relatórios divulgados e avaliar se as práticas informadas contribuem efetivamente 

para a sustentabilidade. Foram considerados como relevantes e selecionados para 

análise comparativa, os aspectos referentes ao uso de água e energia, emissões e 

gestão de resíduos e efluentes de três empresas mineradoras. De modo geral, 

percebeu-se que as organizações têm monitorado seus parâmetros ambientais de 

forma mais criteriosa e estão em busca de estratégias mais nobres para diminuir e 

tratar os impactos de suas atividades.  Entretanto, pode ser constatado que alguns 

quesitos não foram abordados de forma transparente e completa, levando o público 

leigo a crer que muitas práticas descritas são voluntárias por considerarem o tema 

importante, mas na verdade são compulsórias para que as empresas mantenham 

sua licença de operação. Conclui-se então, que o Relatório de Sustentabilidade 

ainda é utilizado como estratégia e marketing. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Relatórios de Sustentabilidade. 

Relatórios de Sustentabilidade GRI. Mineração. Meio Ambiente. Impactos. 
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ABSTRACT 

 

In recent decades, the growing society’s concern about Environment’s preservation 

has been noted. This fact has stimulated industries, which are responsible for the 

supply of goods and services, to take measures to ensure that its development and 

natural resources’ exploitation do not jeopardize the future generations. The 

Sustainability Report, as a measure of corporate sustainability, became very 

widespread and allowed companies to present their results in a socially, 

economically and environmentally related way to the stakeholders in a standardized 

way. The mining sector lacking in the improvement of its image invested in the 

reports’ disclosure to make its businesses seen in a more positive way. The objective 

of this study is to analyze the environmental performance presented by mining 

industries based on the reports published and to evaluate if the reported practices 

contribute effectively to sustainability. The aspects related to the use of water and 

energy, emissions and waste and effluent management of three mining companies 

were considered relevant and selected for comparative analysis. In general, it has 

been observed that organizations have monitored their environmental parameters 

more carefully and are searching for nobler strategies to reduce and treat the impacts 

of their activities. However, it can be seen that some issues have not been 

addressed in a transparent and complete way, leading the lay public to believe that 

many of the practices described are voluntary because they consider the subject 

important, but in fact they are mandatory for companies to maintain their operating 

license. It is concluded that the Sustainability Report is still used as strategy and 

marketing. 

 

Keywords: Sustainable development. Sustainability Reports. GRI Sustainability 

Reports. Mining. Environment. Impacts. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Durante muito tempo, as empresas se preocuparam com seu crescimento 

embasado somente no desenvolvimento econômico. Aliado a expansão de produtos 

e bens de serviço, surgiu a preocupação com o Meio Ambiente e os impactos que o 

uso excessivo de seus recursos estava causando. 

No início da década 1980, intensificaram-se os debates sobre 

desenvolvimento e questões ambientais. Líderes mundiais e o público em geral 

promoveram audiências e discussões, tendo como resultado a publicação do 

Relatório de Brundtland (WORLD COMMISSION ENVIRONMENT AND 

DEVELOPMENT, 1991) que abordava criticamente o modelo de desenvolvimento 

praticado e propunha medidas e ações para aliar o crescimento econômico à 

questões sociais e ambientais. O relatório teve como abordagem principal o conceito 

de desenvolvimento sustentável, definido como “aquele que atende às necessidades 

do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às 

suas necessidades”. O desenvolvimento industrial passou então a levar em conta o 

uso de recursos naturais e a capacidade dos ecossistemas suportarem os impactos 

das atividades humanas. 

A forte difusão do novo modelo de desenvolvimento, fez com que as empresas 

percebessem que a prestação de contas de suas atividades e práticas ambientais 

recém-implantadas poderia promover uma valorização de sua imagem perante as 

partes interessadas. Estrategicamente, foram elaborados relatórios que eram 

disponibilizados para sociedade e apresentavam seu desempenho econômico, 

social, ambiental e sua governança, os chamados Relatórios de Sustentabilidade. 

Os dados consolidados a partir destes relatórios possibilitaram a identificação e 

mensuração dos impactos gerados, evidenciando assim os positivos e propondo 

medidas para mitigação dos negativos (TERREO e SILVEIRA, Entrevista). 

A fim de padronizar o que era descrito pelas empresas, foi criado a Global 

Reporting Initiative (GRI) que teve e tem como objetivo estabelecer diretrizes para 

que organizações pudessem relatar seu desempenho de forma transparente e 

responsável. Segundo Ernst Ligteringen e Nelmara Arbex, “as Diretrizes da GRI, 

criadas por ONGs, empresas e muitas outras organizações de diferentes 

continentes, fornecem uma ‘linguagem comum’ que permite o diálogo sobre a prática 

de negócios sustentáveis em todo o mundo”. No Brasil, a metodologia da GRI 



14 

 

 
 

passou a ser bastante adotada e fez crescer significativamente o número de 

relatórios divulgados.  

Desta forma, as indústrias do setor de mineração, representando uma parcela 

significativa de nossa economia e sendo pré-conceituadas pela sociedade como 

uma atividade de impactos potencialmente negativos, passou a investir em 

Relatórios de Sustentabilidade consistentes como forma de ganhar credibilidade 

perante a opinião pública. A atividade mineral, segundo relatório apresentado pelo 

Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM, 2013), “busca ir além das medidas 

ambientais legais, ou seja, entende a responsabilidade socioambiental como 

estratégica para o desempenho de suas atividades”.  

Atualmente, os Relatórios de Sustentabilidade apresentados por empresas 

mineradoras abordam no âmbito ambiental questões relacionadas à gestão de 

resíduos, uso de água, tratamento de efluentes, matriz energética e gestão de 

energia, emissões atmosféricas, preservação da natureza e acesso aos seus 

recursos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Este estudo tem como objetivo geral analisar comparativamente, no âmbito da 

gestão ambiental, Relatórios de Sustentabilidade versão G4 Essencial divulgados 

por empresas do setor de mineração no ano base de 2014. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i. Contextualizar desenvolvimento sustentável e sustentabilidade nas 

organizações; 

ii. Apresentar o Relatório de Sustentabilidade como método de divulgação e 

prestação de contas das atividades empresariais à sociedade; 

iii. Descrever o padrão de Relatórios de Sustentabilidade GRI como mensurador 

da sustentabilidade empresarial; 

iv. Expor os aspectos ambientais das Diretrizes GRI G4; 

v. Estabelecer relação entre a atividade mineral e o meio ambiente; 

vi. Analisar Relatórios de Sustentabilidade GRI G4 de indústrias mineradoras, 

avaliando como os aspectos ambientais relevantes ao setor são 

apresentados; 

vii. Identificar, nos relatórios analisados, práticas ambientalmente positivas. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

A visão consciente entre desenvolvimento industrial e o uso saudável dos 

recursos do planeta começou a ficar mais sólida no final da década de 1960. Em 

1972, a Organização Mundial das Nações Unidas (ONU) convocou em Estocolmo, 

na Suécia, a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. Durante a 

Conferência, houve a elaboração da Declaração da Conferência da ONU sobre o 

Meio Ambiente que estabeleceu princípios para a preservação e melhoria do meio 

ambiente a fim de garantir o bem-estar das gerações atuais e futuras (ONU, 201?). 

Em 1983, a ONU convidou a primeira-ministra da Noruega, GroHarlem 

Brundtland, para criar e presidir a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. Segundo GroHarlem, desenvolvimento “é o que todos fazemos ao 

tentar melhorar o que nos cabe neste lugar que ocupamos” e é no meio ambiente 

“que todos vivemos” (Nosso Futuro Comum, 1991, p. XIV) . Logo, seria impossível 

tratar das questões ambientais sem levar em conta as ações e ambições do ser 

humano suprir suas necessidades (WCED,1991).  

Após reuniões e audiências entre líderes mundiais e a sociedade em geral, 

formalizou-se em 1987, o resultado das discussões a partir da publicação do 

Relatório de Brundtland ou Nosso Futuro Comum. O relatório foi marcado pela 

conceituação do termo “desenvolvimento sustentável”, um modelo de 

desenvolvimento onde as necessidades humanas atuais eram atendidas dando a 

oportunidade, sem comprometimento, das futuras gerações serem atendidas da 

mesma forma. Além disso, citou os problemas ambientais gerados pelos altos níveis 

de industrialização e exploração dos recursos naturais e apresentou, nas diretrizes 

de sua política, medidas e ações a serem tomadas para garantir a eficácia do novo 

modelo (WCED,1991). 

Bossel (1999) afirma que o desenvolvimento sustentável deve ser adaptativo 

e acompanhar as mudanças da sociedade e do meio ambiente para que se 

mantenha viável. Segundo Sachs (2002), o conceito deve abranger as dimensões 

sociais, econômicas, culturais, ambientais, territoriais e políticas, além de apresentar 

equilíbrio entre si. 
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3.2. SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Segundo Visser (2009), a criação do Triple Bottom Line (TBL) em 1994 foi o 

marco da sustentabilidade empresarial. Tal modelo de desenvolvimento é baseado 

em três pilares: econômico, social e ambiental e idealizava que as organizações 

deveriam considerar em seu escopo não só o desempenho financeiro, mas também 

o social e ambiental (ELKINGTON, 1997). 

A partir de então, a estrutura organizacional das empresas deveria considerar 

sua responsabilidade social e ambiental e seu planejamento estratégico teria de 

incluir políticas, medidas e planos de ação direcionados para a sustentabilidade 

(DONAIRE, 1994). A preservação do meio ambiente passou a ser vista como base 

para proporcionar o desenvolvimento de novos processos e produtos, além de uma 

oportunidade de negócio levando em consideração as novas exigências do mercado 

(SANCHES, 2000). 

Estrategicamente, as organizações começaram analisar externamente o 

comportamento da sociedade e conduta seus concorrentes, o progresso tecnológico 

do seu setor de atuação e o nível de consciência dos consumidores (DONAIRE, 

1994). Estas ações tinham como objetivo gerar valor para seu produto/serviço a 

partir de considerações sociais e ambientais. Para isso, seria necessário melhorar 

sua visão e estratégia, seus processos internos, sua cultura e o relacionamento com 

seus stakeholders – todos aqueles que são envolvidos diretamente pela sua 

operação ou que mantêm algum tipo de relação, constituindo assim as partes 

interessadas de seu negócio: colaboradores, clientes, fornecedores, comunidades, 

ONGs e autoridades, (BENITES, 2013 apud CORREA, et al. 2010). 

A alta administração empresarial começou a adotar uma nova postura, 

enfatizando o gerenciamento ambiental, e assim, incluindo em suas atividades a 

avaliação da conformidade legal, proteção dos recursos naturais, implantação de 

programas de minimização de resíduos e prevenção à poluição (SANCHES, 2000). 

Segundo DONAIRE (DONAIRE, 1995), as indústrias passaram por três fases para 

se adequar à nova demanda externa:  

-Primeira Fase: controle ambiental nas saídas – constitui-se na 
instalação de equipamentos de controle da poluição nas saídas, 
como chaminés e redes de esgoto, mantendo a estrutura produtiva 
existente. (DONAIRE, 1995) 
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-Segunda Fase: integração do controle ambiental nas práticas e 
processos. O princípio básico passa a ser o da prevenção da 
poluição, envolvendo a seleção das matérias-primas, o 
desenvolvimento de novos processos e produtos, o reaproveitamento 
da energia, a reciclagem de resíduos e a integração com o meio 
ambiente. (DONAIRE, 1995) 
-Terceira Fase: integração do controle ambiental na gestão 
administrativa. A proteção ambiental deslocou-se uma vez mais, 
deixando de ser uma função exclusivamente da produção para 
tornar-se também uma função da administração. Contemplada na 
estrutura organizacional, interferindo no planejamento estratégico, 
passou a ser uma atividade importante na organização da empresa, 
seja no desenvolvimento das atividades de rotina, seja na discussão 
dos cenários alternativos e a consequente análise de sua evolução, 
gerando políticas ambientais, metas e planos de ação. (DONAIRE, 
1995)  

 

3.3. RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE GRI 

 

Segundo Perez (2008), a publicação de Relatórios de Sustentabilidade surgiu 

com a crescente pressão da sociedade para que as empresas apresentassem de 

forma transparente seus processos, resultados e impactos relativos à suas 

atividades. 

Inicialmente, os relatórios concentravam-se na divulgação do desempenho 

ambiental das empresas. A partir da década de 90, com a evolução do entendimento 

de desenvolvimento sustentável, os líderes globais trabalharam para divulgar juntos 

aos aspectos ambientais seu desempenho social e econômico, e assim, apresentar 

como a sustentabilidade estava integrada em todas as esferas e estratégias de 

negócio (SUSTAINABILITY/FBDS E UNEP, 2008).  

Gláucia Terreo, representante da Global Reporting Initiative (GRI) no Brasil, 

listou como benefícios da publicação do relatório: a confiança dos stakeholders, 

fortalecimento da reputação, criação de valor financeiro e capital favorável, 

manutenção da licença para operar, medição e acompanhamento de desempenho, 

melhoria contínua e dos sistemas de gestão, antecipação, alerta e gerenciamento de 

riscos e oportunidades, inovação e visão de futuro (TERREO, 2013). Sendo, 

portanto, um instrumento benéfico para empresa e as partes interessadas. 

O estudo Rumo à Credibilidade: uma pesquisa de relatórios de 

sustentabilidade no Brasil, publicado em 2010 pela SustainAbility em parceria com a 

Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS) e a UNEP, 

mostrou que o número de Relatórios de Sustentabilidade publicado por empresas 
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brasileiras cresceu expressivamente na década passada, como pode ser visto na 

Figura 01. 

 

 
Figura 01: Número de relatórios de sustentabilidade publicado por empresas entre 2003 e 

2009. Fonte: SUSTAINABILITY/FBDS E UNEP, 2010 p.11. 

 

A partir da necessidade de padronizar o que era relatado pelas empresas, em 

1997 foi criado pelo United Nations Environment Programme (UNEP) e pela ONG 

Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) a Global Reporting 

Initiative (GRI) (ENTREVISTA..., 201?). A GRI atua como uma organização sem fins 

lucrativos, formada por especialistas de países ao redor do mundo que tem como 

objetivo estabelecer diretrizes globais para elaboração de relatórios de 

sustentabilidade baseado no Triple Bottom Line (ENTREVISTA..., 201?). 

A primeira versão das diretrizes do relato GRI foi lançada em 1999 e 

disponibilizada em 2002 (GRI, 2011).  A versão mais recente, G4, foi lançada em 

2013 e já foi disponibilizada gratuitamente em português pela organização. Segundo 

Glaucia Terreo (TERREO, 2013) as principais características desta versão são: 

O fato de ser mais amigável; possui maior rigor técnico – os temas 
anticorrupção e emissões e energia foram revisados em 
profundidade para facilitar o uso por parte das empresas e alinhar 
com o Carbon Disclosure Project (CDP) e Greenhouse Gas (GHG) 
para emissões e energia; maior foco e prescritividade no processo de 
materialidade e determinação de limites de seu relato; e, ainda, há 
um foco maior em fornecedores e no processo de integração de 
relatos (ENTREVISTA..., 201?) 
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3.3.1. DIRETRIZES GRI G4: PRINCÍPIOS E CONTEÚDOS QUE CONSTITUEM O 

RELATO 

 

De acordo com a literatura, as diretrizes para a elaboração do relato GRI 

G4(GRI, 2015a) incluem princípios substanciais ao processo e segregam-se em dois 

grupos: Princípios para Definição do Conteúdo do Relatório e Princípios para 

Assegurar a Qualidade do Relatório. 

Os Princípios para Definição do Conteúdo do Relatório contêm 

orientações que auxiliam na seleção das informações prioritárias e relevantes às 

atividades e interesses das organizações, de modo a identificar o conteúdo a ser 

descrito no relatório, são eles: 

-INCLUSÃO DE STEAKHOLDERS: A organização deve identificar 
seus stakeholders (partes interessadas) e explicar no relatório as 
medidas que adotou para responder às expectativas e interesses 
razoáveis dessas partes. (GRI, 2015a p. 16) 
-CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE: O relatório deve descrever o 
desempenho da organização no contexto mais amplo da 
sustentabilidade. (GRI, 2015a p. 17) 
-MATERIALIDADE: O relatório deve abordar aspectos que reflitam os 
impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da 
organização ou possam influenciar, substantivamente, as avaliações 
e decisões de stakeholders. É o principal elemento para a elaboração 
do relato, já que define os aspectos mais relevantes que serão 
descritos. (GRI, 2015a p. 17) 
-COMPLETUDE: A cobertura de aspectos materiais e seus limites 
deve ser suficientemente ampla para refletir impactos econômicos, 
ambientais e sociais significativos e permitir que stakeholders 
avaliem o desempenho da organização no período analisado. A 
completude envolve principalmente as dimensões de escopo, limite e 
tempo. O conceito pode também ser usado para se referir a práticas 
de coleta de informações e verificar se a apresentação dos dados é 
razoável e adequada. (GRI, 2015a p. 17) 
 

Os Princípios para Assegurar a Qualidade do Relatório orientam como o 

conteúdo deve ser relatado, de modo a garantir sua qualidade para que as partes 

interessadas possam se posicionar adequadamente a partir da avaliação do seu 

desempenho, são eles: 

-EQULÍBRIO: O relatório deve refletir aspectos positivos e negativos 
do desempenho da organização, de modo a permitir uma avaliação 
equilibrada do seu desempenho geral. (GRI, 2015a p. 17) 
-COMPARABILIDADE: A organização deve selecionar, compilar e 
relatar as informações de forma consistente. As informações 
relatadas devem ser apresentadas de modo que permita aos 
stakeholders analisar mudanças no desempenho da organização ao 



21 

 

 
 

longo do tempo e subsidiar análises relacionadas a outras 
organizações. (GRI, 2015a p. 18) 
-EXATIDÃO: As informações devem ser suficientemente precisas e 
detalhadas para que os stakeholders possam avaliar o desempenho 
da organização relatora. (GRI, 2015a p. 18) 
-TEMPESTIVIDADE: A organização deve publicar o relatório 
regularmente e disponibilizar as informações a tempo para que os 
stakeholders tomem decisões fundamentadas. (GRI, 2015a p. 18) 
-CLAREZA: A organização deve disponibilizar as informações de 
forma compreensível e acessível aos stakeholders que usam o 
relatório. (GRI, 2015a p. 18) 
-CONFIABILIDADE: A organização deve coletar, registrar, compilar, 
analisar e divulgar as informações e processos usados na 
elaboração do relatório de uma forma que permita sua revisão e 
estabeleça a qualidade e materialidade das informações. (GRI, 
2015a p. 18) 

 

Quanto à estrutura, segundo a GRI G4 (GRI, 2015a), o relatório pode ser 

elaborado a partir da opção Essencial que dispõe os indicadores necessários para 

avaliar o desempenho social, ambiental, econômico e de governança e da opção 

Adicional, que além das informações relatadas na opção Essencial, inclui práticas 

relacionadas ao planejamento estratégico da organização.  A partir da definição de 

uma das opções, têm-se os conteúdos padrão que devem estar inseridos no relato. 

Os conteúdos padrão são divididos em Conteúdos Padrão Gerais, onde são 

abordados os temas: Estratégia e Análise, Perfil Organizacional, Aspectos Materiais 

Identificados e Limites, Engajamento de Steakholders, Perfil do Relatório, 

Governança, Ética e Integridade; e Conteúdos Padrão Específicos, que contém 

Informações sobre a Forma de Gestão e Indicadores e Informações de Gestão 

Relacionadas a Aspectos Específicos – Econômicos, Sociais e Ambientais, que 

podem ser observados na Tabela 01 (GRI, 2015a). 

Para alguns setores produtivos, como é o caso da Mineração o GRI lançou 

documento suplementar para abordar em um nível mais detalhado os aspectos 

relevantes de suas atividades. O desenvolvimento sustentável neste setor deve 

abranger desde o desenvolvimento do projeto até o fechamento e recuperação da 

área explorada (GRI, 2013). 
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Tabela 01: Categorias e Aspectos das Diretrizes GRI G4. Adaptado de: GRI, 2015a p. 

 

 

3.3.2. DIRETRIZES GRI G4: CATEGORIA AMBIENTAL E SEUS ASPECTOS  

 

Segundo a Diretriz GRI G4: 

 “A Categoria Ambiental abrange impactos relacionados a insumos 
(p. ex.: energia e água) e saídas (p. ex.: emissões, efluentes e 
resíduos). Ela abrange, também, impactos relacionados à 
biodiversidade, aos transportes e a produtos e serviços, bem como a 
conformidade com leis e regulamentos ambientais e gastos e 
investimentos na área ambiental” (GRI, 2015).  

 

Categoria   Econômica   Ambiental

Aspectos ��• Desempenho Econômico • ŸŸMateriais

��• Presença no Mercado ��• Energia

��• Impactos Econômicos Indiretos • ŸÁgua

��• Práticas de Compra ��• Biodiversidade

• ŸEmissões

•ŸŸ Efluentes e Resíduos

• ŸProdutos e Serviços

• ŸŸConformidade

• ŸŸTransportes

• ŸŸGeral

• ŸŸAvaliação Ambiental de Fornecedores

• ŸMecanismos de Queixas e Reclamações

  Relacionadas a Impactos Ambientais

Categoria   Social

  Práticas Trabalhistas e   Responsabilidade

  Trabalho Decente   pelo produto

Aspectos • ŸŸEmprego • Investimento • ŸŸComunidades Locais ��• Saúde e Segurança

• ŸŸRelações Trabalhistas ��• Não Discriminação • ŸŸCombate à Corrupção   do Cliente

• ŸŸSaúde e Segurança ��• Liberdade de Associação • ŸŸPolíticas Públicas • Cliente

  no Trabalho    e Negociação Coletiva • ŸŸConcorrência Desleal ��• Rotulagem de 

• ŸTreinamento e Educação ��• Trabalho Infantil • ŸŸConformidade   Produtos e Serviços

��• Diversidade e Igualdade ��• Trabalho Forçado • ŸŸAvaliação de   e Serviços

  de Oportunidades    ou Análogo ao Escravo   Fornecedores ��• Comunicações de

�• Igualdade de ��• Práticas de Segurança   em Impactos na   Marketing

  Remuneração entre ��• Direitos Indígenas   Sociedade ��• Privacidade do

  Homens e Mulheres ��• Avaliação • ŸŸMecanismos de   Cliente

��• Avaliação ��• Avaliação de   Queixas e ��• Conformidade

  Fornecedores em   Fornecedores em   Reclamações 

  Práticas Trabalhistas   Direitos Humanos   Relacionadas a

��• Mecanismos de Queixas ��• Mecanismos de Queixas   Impactos na

  e Reclamações   e Reclamações   na Sociedade

  Relacionadas a Práticas   Relacionadas

  Trabalhistas   a Direitos Humanos

Subcategorias   Direitos Humanos   Sociedade

CATEGORIAS E ASPECTOS DAS DIRETRIZES GRI G4
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A categoria em questão aborda onze aspectos cujos indicadores estão 

descritos na Tabela 02. Além desses indicadores padrões, para o setor Mineração e 

Metais, a Categoria Ambiental conta com mais três indicadores, presentes na Tabela 

03. 

 

Tabela 02: Indicadores de Desempenho Ambiental GRI G4. Fonte: GRI, 2015a 

INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL 

INDICADOR DESCRIÇÃO 

Aspecto: MATERIAIS 

G4-EN1 Materiais usados, discriminados por peso ou volume 

G4-EN2 Percentual de materiais usados provenientes de reciclagem 

Aspecto: ENERGIA 

G4-EN3 Consumo de energia dentro da Organização 

G4-EN4 Consumo de energia fora da Organização 

G4-EN5 Intensidade energética 

G4-EN6 Redução do consumo de energia 

G4-EN7 Reduções nos requisitos de energia relacionados a produtos e serviços 

Aspecto: ÁGUA 

G4-EN8 Total de água retirada por fonte 

G4-EN9 Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água 

G4-EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada 

Aspecto: BIODIVERSIDADE 

G4-EN11 
Unidades operacionais próprias, arrendadas ou administradas dentro ou nas 
adjacências de áreas protegidas e áreas de alto valor para a biodiversidade 
situadas fora de áreas protegidas 

G4-EN12 
Descrição de impactos significativos de atividades, produtos e serviços sobre 
a biodiversidade em áreas protegidas e áreas de alto valor para a 
biodiversidade situadas fora de áreas protegidas 

G4-EN13 Habitats protegidos ou restaurados 

G4-EN14 
Número total de espécies incluídas na lista vermelha da IUCN e em listas 
nacionais de conservação com habitats situados em áreas afetadas por 
operações da organização, discriminadas por nível de risco de extinção 

Aspecto: EMISSÕES 

G4-EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1) 

G4-EN16 
Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da 
aquisição de energia (Escopo 2) 

G4-EN17 Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 3) 

G4-EN18 Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

G4-EN19 Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

G4-EN20 Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio (SDO) 
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G4-EN21 Emissões de NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas 

Aspecto: EFLUENTES E RESÍDUOS 

G4-EN22 Descarte total de água, discriminado por qualidade e destinação 

G4-EN23 Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de disposição 

G4-EN24 Número total e volume de vazamentos significativos 

G4-EN25 
Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados 
considerados perigosos e percentual de resíduos transportados 
internacionalmente 

G4-EN26 
Identificação, tamanho, status de proteção e valor da biodiversidade de 
corpos d’água e habitats relacionados significativamente afetados por 
descartes e drenagem de água realizados pela Organização 

Aspecto: PRODUTOS E SERVIÇOS 

G4-EN27 Extensão da mitigação de impactos ambientais de produtos e serviços 

G4-EN28 
Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total 
de produtos vendidos, discriminado por categoria de produtos 

Aspecto: CONFORMIDADE 

G4-EN29 
Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não 
monetárias aplicadas em decorrência da não conformidade com leis e 
regulamentos ambientais 

Aspecto: TRANSPORTES 

G4-EN30 
Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte de produtos e 
outros bens e materiais usados nas operações da organização, bem como 
do transporte de seus empregados 

Aspecto: GERAL 

G4-EN31 
Total de investimentos e gastos com proteção ambiental, discriminado por 
tipo 

Aspecto: AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES 

G4-EN32 
Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios 
ambientais 

G4-EN33 
Impactos ambientais negativos significativos reais e potenciais na cadeia de 
fornecedores e medidas tomadas a esse respeito 

Aspecto: MECANISMOS DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES RELACIONADAS A 
IMPACTOS AMBIENTAIS 

G4-EN34 
Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos ambientais 
protocoladas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal 

 

Tabela 03: Indicadores de Desempenho Ambiental GRI G4 Específicos ao Setor de 
Mineração e Metais. Fonte: GRI, 2013 

INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL ESPECÍFICOS AO SETOR DE 
MINERAÇÃO E METAIS 

INDICADOR DESCRIÇÃO 

Aspecto: BIODIVERSIDADE 
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G4-MM1 
Quantidade de terras (próprias ou arrendadas, usadas para atividades 
produtivas ou extrativistas) alteradas ou reabilitadas 

G4-MM2 
Número e percentual de unidades operacionais que necessitam de planos 
de gestão da biodiversidade de acordo com critérios estabelecidos, e 
número (percentual) dessas  unidades com planos em vigência 

Aspecto: EFLUENTES E RESÍDUOS 

G4-MM3 Quantidades totais de estéril, rejeitos e lamas e seus riscos associados 

 

3.4. ATIVIDADE MINERAL E O MEIO AMBIENTE 

 

O estudo “Gestão para a sustentabilidade na mineração: 20 anos de história” 

publicado em 2013 pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) cita que “a 

mineração pode ser definida como o processo de extração de minerais, ou 

compostos minerais, de valor econômico para usufruto da humanidade”.  

A atividade mineral impacta diretamente no dia-a-dia da sociedade e, apesar 

de boa parte da população reconhecer somente os aspectos negativos do setor, 

apresenta um alto nível de contribuição para o crescimento de um país. A mineração 

é responsável pela maior parte dos insumos da cadeia produtiva – sendo matéria-

prima desde a construção civil à produtos de alta tecnologia, além de promover o 

desenvolvimento da área que permeia as jazidas exploradas, a partir das grandes 

obras de infraestrutura necessárias para o funcionamento da atividade – usinas e 

redes de transmissão de energia, estradas, ferrovias, portos (IBRAM, 2014). 

SKINNER (1970) classifica os minerais como: 

-Metálicos: 
a) Abundantes (ferro, manganês, alumínio, etc.) 
b) Escassos (ouro, prata, chumbo, zinco, etc.)  
-Não-metálicos: 
a) De usos químicos, fertilizantes e especiais (fosfatos, nitratos, 
enxofre, cloreto de sódio, etc.) 
b) Materiais de construção (cimento, areia, cascalho, gesso, amianto, 
etc.) 
c) Água (lagos, rios, lençóis subterrâneos, etc.) 

 

O Código de Mineração Brasileiro instituído em 1967 define alguns termos 

mais frequentes: (art. 4º) a jazida é “toda massa individualizada de substância 

mineral ou fóssil, aflorando à superfície ou existente no interior da terra, e que tenha 

valor econômico; e mina, a jazida em lavra, ainda que suspensa”. A lavra (art. 36º) é 

o “conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da 
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jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até o 

beneficiamento das mesmas”. 

O ciclo de vida de uma jazida abrange desde a pesquisa, mineração e 

transformação mineral, como é mostrado na Figura 02.  

 

 
Figura 02: Ciclo de Vida de uma jazida. Fonte: IBRAM, 2013 p.32 

 

Todas as etapas da atividade mineral geram um impacto no Meio Ambiente. 

Os mais relevantes relacionam-se ao uso da água, alteração da biodiversidade, 

emissões de gases de efeito estufa, geração de resíduos e efluentes. 

 

3.4.1. USO DE ÁGUA NA MINERAÇÃO 

  

A água é de suma importância para a atividade de mineração e é utilizada na 

maioria dos processos. Apesar de seu uso ser associado ao processo de lavra – 
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onde ocorre o aproveitamento industrial das jazidas, se estende desde o 

planejamento, incluindo a análise de viabilidade técnica e econômica de todo 

processo, até o fechamento da mina e sua recuperação (IBRAM, 2013). A Tabela 04 

apresenta a utilização de água em alguns processos de mineração. 

 

Tabela 04: Uso da água em processos de mineração. Adaptado de: IBRAM, 2013 p. 88 

USO DA ÁGUA EM PROCESSOS DE MINERAÇÃO 

Processo  Utilização da água 

Lavra 

• Desmonte hidráulico. 

• Aspersão de pistas e praças para controle de emissão 
de poeira. 

• Lavagem dos equipamentos. 

• Transporte de materiais. 

Barragens 

• As barragens de contenção de sedimentos: estruturas 
construídas com o objetivo de conter sedimentos 
carreados em períodos de chuva, garantindo a 
qualidade do efluente final. 

• As barragens de rejeitos: bacia de acumulação dos 
rejeitos gerados nas instalações de beneficiamento de 
minério e a acumulação da água a ser reutilizada no 
processo industrial. 

Pilhas de Estéril 

• Pilhas de estéril podem causar interferência do 
escoamento superficial, que pode vir a gerar, 
dependendo do tamanho e da forma, pequenos desvios 
de água. 

Rebaixamento do nível de água 
subterrânea 

• Exploração das águas subterrâneas para a 
viabilização da lavra a céu aberto ou subterrânea. 

Processo Mineral 

• Processo de flotação - processo físico-químico de 
superfície, usado na separação de minerais, que dá 
origem à formação de um agregado, partícula mineral e 
bolha de ar, o qual, em meio aquoso, flutua sob a forma 
de espuma. A composição química da água constitui um 
parâmetro de controle flotação. 

• Processos de lavagem - Etapas do tratamento de 
minérios que demandam utilização de elevados volumes 
de água para limpeza do minério. 

• Concentração gravítica - processo de separação que 
utiliza a proporção sólido/água para análise detalhada 
do balanço de água, bem como da densidade ótima de 
polpa para cada operação. 

• Processos hidrometalúrgicos - processos onde há 
reações de dissolução do metal de interesse em meio 
ácido ou a dissolução em meio alcalino. 
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Água como meio de transporte 

• A água é o meio de transporte mais utilizado no 
processamento mineral. Assim, é usado de forma 
intensa como meio de transporte nas mais variadas 
operações, tais como: na lavra como desmonte 
hidráulico; na lavagem de minérios e nos processos de 
concentração a úmido. 

 

Quanto à gestão dos recursos hídricos, as questões mais relevantes são as 

que envolvem a eficiência no uso da água procurando maximizar as ações de 

reciclagem/recirculação; gestão e tratamento dos efluentes gerados; aspectos 

legislativos associados à cobrança por seu uso e transparência perante as partes 

interessadas, com destaque para a comunidade que sofre impacto direto (IBRAM, 

2013).  

 

3.4.2. GESTÃO DA BIODIVERSIDADE NA MINERAÇÃO 

 

A gestão da biodiversidade em indústrias mineradoras está condicionada a 

requisitos legais, tendo como principais regulamentações a Política Nacional de 

Meio Ambiente, Lei nº 6.938/1981 e a Resolução Conama nº 01/1986 (IBRAM, 

2013). Através da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e do Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA) que são compulsórios para e obtenção e manutenção da Licença 

de Operação, pode-se conhecer as espécies que habitam a área de influência da 

organização e considerar as possíveis alterações causadas por suas atividades e 

como elas afetam o meio ambiente e a população que ali permeia (IBRAM, 2013). 

A conservação da biodiversidade garante que outros parâmetros ambientais 

como qualidade da água, solo e ar sejam preservados e alterações climáticas sejam 

minimizadas. 

Desta forma, a gestão da biodiversidade é um aspecto relevante o suficiente 

para ser considerado no planejamento estratégico das empresas, fazendo assim, 

com que a prevenção e mitigação de seus impactos seja efetiva.  

 

3.4.3. EMISSÕES E USO DE ENERGIA NA MINERAÇÃO 

 

A produção e utilização de energia estão diretamente associadas às emissões 

de Gases de Efeito Estufa (GEE), principalmente quando sua fonte de geração são 

combustíveis fósseis. No que se refere à energia, a matriz do setor de mineração é 
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composta em sua maioria por combustíveis não renováveis, embora o uso de fontes 

renováveis seja cada vez mais crescente (IBRAM, 2013). 

A partir da implementação da Política Nacional de Mudanças Climáticas (Lei 

nº 12.187/2009), o Brasil assumiu a responsabilidade de reduzir suas emissões 

(IBRAM, 2013). Esta lei incumbiu aos setores industriais brasileiros o 

desenvolvimento de planos de mitigação e adaptação às mudanças do clima 

visando o estabelecimento de baixa emissão de carbono (BRASIL, 2013). Para isto, 

os setores deveriam conhecer, medir e inventariar suas respectivas emissões.  

Segundo o Plano de Mineração de Baixa Emissão de Carbono, o setor de 

mineração foi o primeiro a publicar o Inventário de Gases de Efeito Estufa, elaborado 

IBRAM em 2010. O referido documento permitiu identificar que as emissões 

analisadas representaram 0,5% do total nacional, podendo-se então, caracterizar o 

setor como baixo emissor (BRASIL, 2013). 

O Inventário do setor mineral foi desenvolvido a partir da metodologia GHG 

Protocol, que é a mais difundida no ambiente coorporativo (CNI, 2015). As 

Especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol, publicadas em 2008, citam 

que: 

Os participantes do Programa Brasileiro GHG Protocol devem incluir 
em seu inventário de emissões todos os gases internacionalmente 
reconhecidos como gases de efeito estufa regulados pelo Protocolo 
de Kyoto, a saber: 
-Dióxido de carbono (CO2) 
-Metano (CH4) 
-Óxido nitroso (N2O) 
-Hexafluoreto de enxofre (SF6) 
-Hidrofluorcarbonos (HFCs) 
-Perfluorcarbonos (PFCs) 
 

Segundo o GHG Protocol, as emissões são classificadas em diretas ou 

indiretas e subdivididas pelos Escopos 1, 2 e 3, como mostra a Tabela 05.  

 

Tabela 05: Classificação das Emissões GEE segundo o GHG Protocol. Fonte: PROGRAMA 
BRASILEIRO GHG PROTOCOL, 2011 

CLASSIFICAÇÃO DAS EMISSÕES DE GEE - GHG PROTOCOL 

Classificação Escopo Definição Exemplo 

Diretas 1 
Provenientes de fontes que 
pertencem ou são controladas 
pela organização 

Combustão em equipamentos 
fixos, veículos, processos 
físicos e químicos, sistemas de 
ar condicionado e refrigeração 
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Indiretas 

2 
Provenientes da aquisição de 
energia elétrica e térmica que 
é consumida pela empresa 

Energia elétrica comprada de 
companhias 

3 
Categoria de relato opcional, 
que considera todas as outras 
emissões indiretas. 

Transporte de funcionários, 
matérias-primas, produtos, 
viagens a negócios, descarte 
de resíduos  

 

3.4.4. RESÍDUOS DE MINERAÇÃO 

 

A gestão dos resíduos de mineração é um dos aspectos mais relevantes para 

as empresas do setor pelos altos riscos e potenciais impactos associados à 

ocorrência de um acidente ambiental (IBRAM, 2013). 

Os principais resíduos de mineração são o estéril e o rejeito. O estéril pode 

ser definido como “o material que envolve o minério, e é desprezado ou removido no 

processo de lavra, ainda na mina” e costuma ser depositado em pilhas ou 

reintegrado no ambiente de exploração (SAMARCO, 2015). O rejeito é a parte 

desprezada após o beneficiamento do minério e normalmente é disposto em 

barragens e pilhas (SAMARCO, 2015). 

No Brasil, a regulação dos resíduos é feita a partir da integração da Lei nº 

12.305/ 2010 que instaurou a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e os 

dispositivos da Lei nº 12.334/2010 que instituiu a Política Nacional de Segurança de 

Barragens (PNSB) e fundou o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança 

de Barragens (SNISB) (IBRAM, 2016). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. CONSULTA AOS RELATÓRIOS  

 

O desenvolvimento do presente estudo deu-se a partir da pesquisa Relatórios 

de Sustentabilidade de empresas que declararam o uso das Diretrizes da Global 

Reporting Initiative (GRI) para elaboração do seu relato.  

A princípio, foi definido que os relatórios a serem analisados deveriam ser do 

mesmo setor industrial. Para isso, vários ramos foram consultados, dentre eles o de 

alimentos, farmacêuticos, bebidas, óleo e gás, cosméticos e mineração.  

A escolha pelo setor de mineração ocorreu a partir das orientações da GRI 

(GRI, 2015a) presentes nos Princípios para Definição do Conteúdo do Relatório, 

destacando-se a Materialidade e Completude e nos Princípios para Assegurar a 

Qualidade do Relatório, destacando-se o Equilíbrio, Comparabilidade, Exatidão e 

Clareza, descritos de forma mais ampla no item 3.3.1 deste estudo. 

 

4.2. CRITÉRIOSPARA ELEGIBILIDADE DOS RELATÓRIOS 

 

A partir da seleção do setor, para fins de comparabilidade, definiu-se que a 

seleção das indústrias mineradoras a terem seu Relatório de Sustentabilidade GRI 

analisado se daria pela elegibilidade dos seguintes critérios:  

- publicação segundo a versão mais recente das Diretrizes GRI, correspondente à 

quarta versão (G4), publicada no ano de 2013; 

- adoção da opção Essencial, quanto à estrutura (GRI, 2015a); 

- publicação dos resultados de atividades do mesmo ano base, definido este como o 

de 2014. 

 

4.3. CATEGORIA E ASPECTOS ANALISADOS 

 

Para a análise dos relatos das empresas selecionadas, dentre as categorias 

Social, Econômica e Ambiental, optou-se pela Ambiental. A escolha justificou-se 

pela afinidade da temática em relação ao que motivou a execução do presente 

trabalho: a obtenção do Grau de Bacharel em Química Industrial. A Química como 
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ciência que estuda as propriedades da matéria e suas transformações, e seus 

profissionais como fomentadores do desenvolvimento industrial, tem um importante 

papel de modo a agir para que este seja sustentável e as questões ambientais 

sejam tratadas com rigor para preservar os recursos naturais e garantir que as 

inovações tecnológicas sejam contínuas. 

Neste sentido, a partir da Materialidade dos relatórios e da importância deste 

estudo, foram definidos como relevantes e selecionados para análise qualitativa os 

Aspectos Ambientais e indicadores associados: Água, Energia, Emissões, Efluentes 

e Resíduos (GRI, 2015a), descritos de forma mais abrangente no item 3.3.2. 
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5. RESULTADO E DISCUSSÃO 

No presente estudo foram analisados Relatórios de Sustentabilidade GRI G4 

Essencial de Indústrias Mineradoras do ano de referência 2014, a Categoria 

Ambiental. Foram selecionadas as empresas: Anglo American, Mineração Rio do 

Norte e Samarco. 

5.1. VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES DAS EMPRESAS 

 

5.1.1. ANGLO AMERICAN 

 

A Anglo American é uma das maiores mineradoras do mundo, lidera a 

produção de platina e diamante e tem grande participação no minério de ferro, 

níquel, cobre, carvão térmico e metalúrgico. No Brasil, a empresa possui atividades 

com operações dos negócios Níquel, Nióbio e Fosfatos (ANGLO AMERICAN, 2015). 

Em 2014, foram produzidos 37.200 toneladas de níquel (em FeNi), 4.700 toneladas 

de Nióbio e 1.276.600 toneladas de fosfatos, sendo 1.112.500 toneladas de 

fertilizantes fosfatados e 164.100 de fosfato bicálcico (ANGLO AMERICAN, 2015).  

O negócio de fosfatos é composto por uma mina e unidade de beneficiamento 

e duas unidades de processamento. A empresa fornece fertilizantes fosfatados e 

insumo para alimentação animal, além de fabricar produtos para fins industriais, 

como ácido fosfórico, sulfúrico e fluossilícico. O níquel produzido é vendido para 

diversos segmentos, sendo matéria-prima para a produção de telefones celulares, 

eletrodomésticos, carros, utensílios de aço inox, etc. O nióbio produzido é 

comercializado e possui importante aplicação na fabricação de ligas de aço 

superespeciais destinadas à produção de gasodutos, navios, plataformas de 

petróleo, etc (ANGLO AMERICAN, 2015).  

 

5.1.2 MINERAÇÃO RIO DO NORTE (MRN) 

 

A Mineração Rio do Norte atua no território Amazônico e é formada por uma 

associação de empresas nacionais e internacionais. Sua atuação atividade consiste 

na extração e beneficiamento de bauxita – rocha composta majoritariamente por 

óxido de alumínio (Al2O3) sendo matéria-prima para a produção do referido metal 
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(MRN, 2015). O alumínio é utilizado para fabricação de janelas, portas, carros, 

utensílios domésticos, medicamentos, embalagens, etc (MRN, 2015). 

Atualmente, possui três minas em operação e sua produção em 2014 foi de 

18.000.000 de toneladas de bauxita (MRN, 2015). 

 

5.1.3. SAMARCO 

 

A Samarco é uma empresa brasileira controlada pelas mineradoras BHP 

Billiton Brasil e Vale. Sua atividade consiste na extração, beneficiamento e produção 

de pelotas de minério de ferro, comercializadas para mercado siderúrgico visando à 

produção de aço (SAMARCO, 2015). 

No ano de 2014, a produção foi de 25.075.000 milhões de toneladas de 

pelotas e finos de minério de ferro (SAMARCO, 2015). 

 

5.2. ANÁLISE COMPARATIVA DA CATEGORIA AMBIENTAL DOS RELATÓRIOS 

 

5.2.1. ASPECTO: ENERGIA  

 

As organizações avaliadas descreveram que a utilização da energia é feita de 

forma responsável, realizando o monitoramento do consumo e 

planejando/executando de forma contínua medidas para sua redução.  

O relato elaborado pela Anglo American cita como principal risco para 

continuidade de suas atividades a disponibilidade energética. Por este motivo, a 

empresa procura diversificar sua matriz, ampliando o uso de fontes renováveis. Um 

exemplo descrito é o aproveitamento do cavaco de madeira de eucalipto advindo de 

seu reflorestamento em substituição ao óleo pesado como combustível e do carvão 

como insumo para o processo. Nas unidades onde esta biomassa é utilizada, o 

consumo de fontes combustíveis renováveis chega a ultrapassar o de combustíveis 

fósseis, sendo assim, um dado bastante positivo. A mineradora descreve também, 

nos negócios de Fosfatos, uma usina de cogeração de energia onde o calor liberado 

no processo é utilizado para produção de energia elétrica. A usina foi responsável 

por quase 40% da energia consumida nesta operação em 2014. 
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A Mineração Rio do Norte informou que sua alimentação energética é 

proveniente de combustíveis fósseis (óleo pesado, diesel, GLP e gasolina), já que 

possui usina própria de geração. Não descreve perspectiva de utilização de energias 

renováveis, nem alguma restrição legal para que isto ocorra. Considerando que a 

obtenção de energia a partir de fontes não renováveis é mais poluente, ter uma 

matriz composta integralmente por combustíveis fósseis é algo de deveria ser 

reavaliado. Analisando de maneira qualitativa, tal matriz corroboraria os princípios da 

sustentabilidade, já que os combustíveis fósseis demoram um período muito longo 

para serem formados e sua utilização pelas gerações futuras poderia ser 

comprometida. 

A Samarco mencionou em seu relato a busca por tecnologias “limpas” de 

autoprodução de energia e possuía no ano em questão um estudo para geração de 

energia eólica e dois para geração de energia térmica. Avaliava-se o aproveitamento 

de resíduos do coco verde, material altamente acessível na região em uma de suas 

regiões de atuação, como insumo para produção de blocos com potencial energético 

e a utilização dos resíduos de madeira recebidos na fábrica para abastecimento de 

fornos. O reaproveitamento de “lixo” para geração de energia é uma alternativa 

nobre para indústrias, pois fornece um tratamento mais adequado aos materiais em 

questão e possibilita que recursos naturais sejam preservados. Quando esta ação 

ultrapassa os limites do empreendimento como é o caso do resíduo do coco, torna-

se ainda mais apreciável, já que empresa passa impactar positivamente em sua 

área de influência.  

Quanto à composição da matriz a Anglo American foi a empresa que 

apresentou maior variedade energética. Informou em seu relato as fontes 

renováveis: elétrica, biomassa e biodiesel, e como fontes não renováveis os 

combustíveis: óleo pesado, diesel, GLP, gás natural, gasolina, carvão para 

processos metalúrgicos, coque de petróleo e tail gás. A MRN relatou o uso dos 

combustíveis não renováveis: óleo pesado, GNV, gasolina e diesel. Já a Samarco, 

citou que atualmente usa apenas a energia hidrelétrica comprada da rede como 

fonte de energia renovável e não identificou as frações de combustíveis fósseis 

utilizadas. 

Analisando os tipos de energia utilizados pelas três empresas, notou-se que 

os combustíveis não renováveis ainda são muito mais utilizados na mineração em 
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comparação aos combustíveis renováveis, como pode ser observado na Figura 03. 

Essa característica pode ser justificada pelo fato dos combustíveis fósseis serem 

mais eficazes na geração de calor e a demanda energética do setor mineral ser alta, 

vistos equipamentos robustos e as altas temperaturas empregadas nos fornos para 

o desempenho de suas atividades. 

 

 
Figura 03: Característica das Matrizes Energéticas das Empresas Analisadas 

 

5.2.2. ASPECTO: EMISSÕES 

 

As três empresas analisadas publicaram o Inventário de Emissões de Gases 

de Efeito Estufa segundo as diretrizes do Protocolo GHG no ano de 2014. 

A Anglo American evidenciou a redução na geração de CO2 a partir de 

combustíveis fósseis em 2014 na operação de Fosfatos e justificou o fato por 

diversas iniciativas: substituição do consumo de gás residual (tail gas) pelo gás 

natural na planta de granulação de fertilizantes, consumo inferior de óleo pesado e 

melhoria de estabilidade operacional nas plantas de ácido sulfúrico. A organização 

segregou suas opções apenas nos quesitos diretas ou indiretas, assim, não é 

possível identificar a quantidade referente aos escopos 2 e 3. Além disso, não houve 

a descrição dos gases que foram considerados no cálculo. 
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A MRN apontou como as principais fontes de emissão a geração de energia 

elétrica a partir da energia térmica e o processo de secagem. Os dois processos são 

alimentados por óleo pesado. A organização não possuiu emissões de escopo 2, já 

que não  houve importação de energia da rede. Para compor o cálculo das 

emissões, foram considerados os gases regulados pelo Protocolo de Quioto: dióxido 

de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonetos(HFC), 

hexafluoreto de enxofre (SF6) e trifluoreto de nitrogênio (NF3). Em comparação às 

outras empresas, foi a única a informar suas emissões de forma clara e completa, 

como é indicado Tabela 06. 

 

Tabela 06: Emissões de GEE da Mineração Rio do Norte. Adaptado: MRN, 2015 p.107 

ESCOPO FONTE ATIVIDADE 
COMBUSTÍVEL/ GÁS/ 
RESÍDUO/ MATERIAL 

Escopo 1 Estacionárias Secagem Óleo combustível pesado 

    Geração de Energia Óleo combustível pesado / 
Diesel B5 

    Administrativo (Oficinas) Acetileno / GLP 

  Móveis Pátio do Porto (Área industrial) Diesel B5 

    Ferrovia: Transporte de Bauxita Lavada Diesel B5 

    Atividades das Minas* Diesel B5 / Gasolina C 

    Atividades da MRN em geral Diesel B5 / Biodiesel / 
Gasolina C 

    Empresas Terceiras, Vila e Comunidades Biodiesel 

  Fugitivas Usina Termoelétrica SF6 

    Sistemas de Combate à Incêndio CO2 

    Sistemas de Refrigeração HFC-134a / R-22 

  Gerenciamento 
de resíduos 

Resíduos de Lavra Enterrados Madeira 

  Reciclagem Óleo de cozinha 

  Tratamento de Efluentes Efluentes Líquidos 

  Fertilizantes Produção de mudas N2O 

    Reflorestamento N2O 

Escopo 3 Estacionárias Administrativo (Restaurante Mina III) GLP 

    Administrativo (Restaurante Mina Aviso) GLP 

    Administrativo (Restaurante CD) GLP 

    Administrativo (Restaurante CH) GLP 

    Vila e Comunidades (Hospital) GLP / Diesel B5 

    Vila e Comunidades (Restaurantes) GLP 

    Vila e Comunidades (Residências) GLP 

  Móveis Administrativo MRN (Apoio Logístico) Diesel B5 

    Empresas Terceiras, Vila e Comunidades Diesel B5 / Gasolina C 

    Transporte Coletivo Diesel B5 

    Apoio à Navegação Diesel B5 
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  Gerenciamento 
de resíduos 

Vila e Comunidade - Viagens Aéreas Querosene de Aviação 
(QAV) 

  Aterro Lodo de ETE, resíduos 
orgânicos, inorgânicos, 
vegetais e de obras 

  Incineração Vidraria, embalagens 
metálicas, resíduos de 
produtos, materiais 
contaminados, entre outros 

  Reciclagem Resíduos inorgânicos, 
pilhas e baterias, plásticos, 
vidros, sucata metálica, 
pneus e outros 

  Compostagem Resíduos orgânicos 

 

Além dos gases informados pela Mineração Rio do Norte, a Samarco incluiu 

em seu cálculo os Perfluorcarbonetos (PFCs), pois considerou que eram aplicáveis 

às suas atividades. Em seu relato, citou medidas para monitoramento periódico da 

fumaça emitida por veículos próprios (escopo 1) e veículos pertencentes à 

prestadores de serviço (escopo 3). 

 

5.2.3. ASPECTO: ÁGUA 

 

As empresas analisadas consideraram a água como recurso vital para 

continuidade de suas atividades e informaram que todos os pontos de captação de 

água, sejam superficiais (rios, áreas úmidas, lagos ou oceanos) ou subterrâneos 

(poço), possuíam outorga concedida pelo órgão legal competente. Além disso, 

citaram que a gestão de seus recursos hídricos tem como premissa reduzir a 

captação de água nova e aumentar quantidade reciclada/reutilizada. Para que tais 

ações sejam efetivas, declararam o monitoramento da vazão consumida em cada 

ponto de captação e lançamento com o auxílio de medidores.  

A Anglo American descreveu estudos voltados para a eficiência hídrica na 

operação de Fosfatos. As avaliações visavam o reaproveitamento da água utilizada 

no processo e de percolado, além de um sistema para captação de água da chuva. 

Para as operações de Níquel e Nióbio, não houve indicativo de um novo projeto de 

reutilização. A organização não informou no relato as ações de recirculação 

vigentes. 

Em seu relatório, a Mineração Rio do Norte demonstrou ter um criterioso 

sistema de monitoramento de qualidade de águas composto por 57 pontos 
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superficiais, 71 pontos de nascentes e 12 pontos de sedimentos. Foi informado 

também, um sistema de drenagem para que a erosão possa ser evitada nos 

períodos de chuva. A empresa não citou se estas ações eram realizadas de maneira 

espontânea, por tratar o tema com prioritário para suas atividades, ou eram 

vinculadas a algum requisito legal.  

Diferentemente das outras empresas, a Samarco utiliza a água como meio de 

transporte do minério concentrado em sua unidade de beneficiamento, localizada em 

Mariana (MG), até sua usina de pelotização situada em Anchieta (ES). O material é 

bombeado através de minerodutos com o auxílio da água reaproveitada após a 

etapa de concentração. Esta água, ainda abastece todo o processo industrial de 

pelotização, fazendo-se necessária apenas a captação de recursos hídricos para 

consumo humano, que é advinda de poço.   

Analisando superficialmente, as informações induzem enxergar somente o 

benefício ambiental, correspondente ao grande volume de agua reciclado. Avaliando 

criticamente, o sistema pode ter sido planejado visando o abastecimento gratuito em 

uma região onde a disponibilidade do recurso é menor, além de isentar o 

empreendimento de obrigações legais referentes à captação de água, pois 

consultando o órgão licenciador do estado do Espírito Santo (AGERH), pode-se 

descobrir que os requisitos e outorga para captação de água de poço ainda estão 

em fase de implementação. Outro fator a ser evidenciado a partir do relato é que a 

água estava sendo retirada da Bacia Hidrográfica do Rio Doce o lançamento dos 

efluentes realizado numa lagoa de Anchieta, podendo resultar em alterações nos 

corpos d’água. 

Quanto à fonte de retirada, as três empresas das empresas captaram águas 

superficiais (rios, áreas úmidas, lagos ou oceanos) e subterrâneas (poço). Além 

destes pontos, Anglo American citou a utilização de água proveniente da rede 

municipal e a Mineração Rio do Norte informou a captação de água da chuva. A 

composição da matriz hídrica de cada empreendimento pode ser visualizada na 

Figura 04. 
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Figura 04: Característica das Matrizes Hídricas das Empresas Analisadas 

 

Analisando a Figura 05, percebe-se que as três empresas têm altos índices 

de reutilização de água em seus processos. 

 

 
Figura 05: Índice de Água Reutilizada pelas Organizações 
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5.2.4. ASPECTO: EFLUENTES 

 

As organizações informaram que atendem requisitos legais e os valores de 

referência neles estabelecidos para realizar lançamento de seus efluentes nos 

corpos d’água. Quanto ao tratamento, as organização devem avaliar qual é mais 

adequado à seu processo.  

A Anglo American citou que a operação de Fosfatos é a única que gera 

efluentes. Não abordou em seu relato qual tipo de tratamento realiza, nem o 

requisito legal utilizado como referência para estabelecimento dos parâmetros 

aplicáveis.  

A MRN indicou que seus critérios para lançamentos são regulamentados pela 

Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) nº430/2011 e seu 

principal indicador de qualidade é o parâmetro Óleos e Graxas. Para tratamento de 

seus efluentes, a empresa mencionou os métodos: separador de água e óleo, lagoa 

facultativa, bacia de sedimentação e estação de tratamento de efluentes 

convencional.  

A Samarco descrever programas de monitoramento para preservação da 

biodiversidade da lagoa onde seus rejeitos são dispostos, além da construção de 

uma Estação de Tratamento de Efluentes para aumentar a qualidade do efluente 

que será descartado.  O relato leva a crer que a conversação da referida lagoa é um 

tema relevante para manutenção de suas atividades. O método de tratamento 

utilizado pela organização é o físico-químico e os parâmetros regidos pela 

Resolução Conama nº357/2005. 

 

5.2.5. ASPECTO: RESÍDUOS 

 

As três organizações relataram que a tratativa em torno dos resíduos é feita 

de modo segregada, classificando os que são gerados a partir da operação industrial 

como: resíduos minerais e os resíduos advindos de áreas de suporte 

(administrativas, manutenção, utilidades, etc) como resíduos não minerais. 

Analisando os relatórios, optou-se que os resíduos não minerais não serão avaliados 

por considerar que a abordagem destes não foi muito relevante. 
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A Anglo American identificou como principais resíduos de mineração o estéril 

de mina, a escória e o gesso, apresentando alternativas de reaproveitamento de 

todos, excetuando a escória de nióbio por conter elementos radioativos. O estéril 

não passa por nenhum tipo de tratamento químico e pode ser disposto no solo, mas 

a empresa opta por sua deposição em locais previamente licenciados. Têm planos 

para aproveitamento da parte estéril que é rica em matéria orgânica em suas nas 

áreas que serão recuperadas após a lavra.  

A escória gerada na operação de Níquel é um resíduo inerte – silicato de 

magnésio. O material é disposto em pilhas, de acordo com normas aplicáveis e 

depois vendido como insumo para a indústria cimenteira. Estudos visam sua 

utilização na produção de asfalto. 

A Mineração Rio do Norte informou que o principal rejeito de seu processo é a 

argila. O material é reaproveitado na revegetação de tanques de áreas já mineradas. 

A Samarco relatou que todo rejeito do beneficiamento do minério é 

armazenado em sistema de barragens e a água advinda deste processo é tratada 

para que possa ser reutilizada. Como inovação na gestão dos resíduos sólidos, a 

organização citou a criação de blocos de calçamento a partir de rejeitos minerais 

para a pavimentação de ruas. 

As organizações não divulgaram de maneira clara como é feita a gestão das 

barragens de rejeitos e pilhas de estéril. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Os relatórios de sustentabilidade apresentados pelas empresas permitiram o 

entendimento de suas atividades e a análise comparativa de seu desempenho 

ambiental. Foi possível identificar a evolução de práticas menos agressivas ao Meio 

Ambiente e algumas iniciativas para que estas sejam mais difundidas 

No que se refere ao uso de energia, é possível analisar que as fontes não 

renováveis ainda são a base da matriz das organizações. O uso de fontes 

alternativas e aproveitamento de resíduos para geração energética precisam ser 

abordados de forma mais efetiva. O estudo apresentado pela Samarco envolvendo a 

utilização de um resíduo altamente disponível na região como combustível merece 

ser destacado. Ações como estas, se colocadas em práticas, são muito benéficas do 

ponto de vista ambiental, além de gerar valor perante as partes interessadas por 

tratar a sustentabilidade de forma integrativa.   

Quanto às emissões, pode-se perceber que as empresas cumprem apenas o 

necessário para atendimento legal, embora seja um dos assuntos em maior 

destaque nas mídias devido os impactos decorrentes das mudanças climáticas. 

Segundo a literatura, a extração e o beneficiamento mineral não são grandes 

emissoras de gases poluentes ou de efeito estufa. O aspecto é tratado com maior 

relevância por indústrias que realizam o processamento mineral. 

Foi possível identificar que a água um dos aspectos mais relevantes às 

atividades das organizações e seu uso é intensivo na maioria dos processos. Como 

consequência, notou-se que o reuso de água já é amplamente empregado no setor. 

A geração de resíduos minerais e efluentes foi divulgada de forma muito 

superficial pelos três empreendimentos. O Instituto Brasileiro de Mineração informou 

em seu estudo divulgado em 2013, que seus associados também não 

disponibilizavam para a entidade muitas informação a respeito do tema. Avaliando 

os riscos e impactos associados a um possível acidente ambiental, observa-se que 

estes aspectos precisam ser abordados com maior rigor. 

Dentre os temas avaliados percebeu-se que o uso de água e energia foram 

expostos de forma mais completa. Acredita-se que esta tratativa mais criteriosa é 

justificada pelo fato deles recursos serem vitais para a produtividade das empresas. 
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Além disso, uma gestão eficiente de água e energia pode trazer um retorno 

financeiro significativo.  

Os relatos de sustentabilidade GRI apresentaram-se como um método válido 

para a avaliação do desempenho e forma de gestão das empresas no que tange à 

Categoria Ambiental. Entretanto, foi observado que a abordagem ainda é utilizada 

como marketing para as organizações. Algumas informações importantes foram 

omitidas, enquanto requisitos legais para manutenção da licença de operação foram 

apresentados de modo que o público leigo tivesse um entendimento que tais 

medidas eram voluntárias. 
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