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Resumo 

Este trabalho apresenta as premissas para aplicação do Sistema de gestão econômica do 
meio ambiente em empresas de grande porte do setor de mineração. O desenvolvimento foi 
pautado na pesquisa de campo em duas empresas estabelecidas em Minas Gerais, onde 
verificou-se as providências necessárias para que o modelo seja testado. Foi possível 
identificar que as atividades de uma grande mineradora são muito complexas e as definições 
apresentadas no modelo se adequam parcialmente ao estilo de cada empresa. 
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1. Introdução 
Nas últimas décadas foram desenvolvidos, no meio acadêmico, modelos que utilizam o 
Sistema de Gestão Econômica – GECON e um deles tem como objetivo a apuração do 
resultado da gestão ambiental. Para que a contabilidade forneça ao gestor informações de 
modo eficiente e eficaz, foi proposto por Ferreira (1998) um modelo de informações que tem 
por finalidade atender o gestor de meio ambiente.Esse modelo apura não somente os custos 
ambientais, mas o resultado da área, e dessa forma contribui para o processo decisório 
empresarial com maior número de informações. 

A proposta deste artigo é identificar as premissas para aplicação do modelo de gestão 
econômica do meio ambiente em empresas de mineração de grande porte, motivado pela 
necessidade de fornecer informações ao gestor, saindo do campo conceitual para o prático. Se 
o modelo é eficiente ou não, será verificado em pesquisas posteriores, onde será possível a 
comparação de resultados em diferentes companhias. 

Com o crescente aumento de exigências legais e fiscais, apoiado na conscientização da 
sociedade, de um modo geral, a área de meio ambiente ganhou relevante espaço dentro das 
companhias. Esse aspecto pode ser observado pela ênfase que tem sido dada a questões 
ambientais, principalmente em atividades potencialmente poluidoras.A relação das 
organizações com o meio ambiente deve fazer parte do sistema de informações contábeis, de 
modo que garanta uma comunicação completa dos eventos, via contabilidade. 

Este trabalho limita-se a identificação das atividades exercidas pela área de meio ambiente e 
como devem ser estabelecidos os parâmetros para aplicação do modelo no setor de mineração. 
A metodologia adotada foi o estudo de caso, com base na análise e interpretação das 
atividades de duas empresas do setor, estabelecidas no estado de Minas Gerais. Também foi 
utilizada a pesquisa de campo, documental e exploratória, porque abordou-se a aplicação de 
um modelo conceitual, que apura o resultado econômico do meio ambiente. 

O trabalho está dividido em capítulos, para melhor distribuição por assuntos. Primeiramente 
foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema, onde abordou-se as origens e 
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características do modelo, em seguida foi feita uma análise do setor de mineração, suas 
atividades e potenciais impactos provocados no meio ambiente. Logo, foi feita uma análise da 
distribuição dessas atividades em duas empresas de grande porte e procurou-se adaptar essas 
atividades ao modelo de gestão econômica do meio ambiente. 

2. O sistema empresa e a contabilidade 
As empresas são sistemas abertos, por interagir com o ambiente interno e externo, receber 
informações e recursos, tratá-las e devolver ao mesmo, de modo diferente do que foi recebido. 
Dentro do sistema empresa há vários subsistemas, classificados como operacionais, de gestão 
e de suporte à decisão, como classificou Padoveze (1998, p. 50-51): 

Sistemas de apoio às operações nascem da necessidade de planejamento e 
controle das diversas áreas operacionais da empresa; sistemas de apoio à 
gestão são ligados à vida econômico-financeira da empresa e às necessidades 
de avaliação de desempenho dos administradores internos. (PADOVEZE, 
1998, p. 50-51) 

 

A contabilidade é entendida como um subsistema de um sistema maior que é a empresa. Por 
ser um sistema aberto, recebe e trata as informações devolvendo-as, num fluxo constante de 
entradas e saídas, que visa permitir um melhor gerenciamento das informações gerenciais que 
dizem respeito às empresas. 

2.2 Modelo de gestão econômica - GECON 
Toda empresa tem um modelo de gestão, ainda que o mesmo não seja explícito. Modelo de 
gestão é uma proposta de gerir recursos numa entidade, com definição de características e 
passos que devem ser seguidos para determinado fim. Nas experiências científicas, a criação 
de modelos oferece inúmeras contribuições, como ferramentas aplicáveis, que, testadas e 
cumprindo satisfatoriamente seus objetivos, se transformam em teorias, revisam conceitos e 
ou aprimoram o que já foi criado. 

Nos últimos anos foram divulgados diversos trabalhos sobre o tema e atualmente o núcleo 
GECON (www.gecon.com.br), com apoio da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 
Atuariais e Financeiras (Fipecafi), desenvolve trabalhos disseminando essa metodologia e 
segundo Catelli (2001, p. 30):  

O modelo GECON é estruturado em um processo de planejamento, execução 
e controle operacional das atividades da empresa, com base em sua missão, 
em suas crenças e valores, em sua filosofia administrativa e em um processo 
de planejamento estratégico que busca, fundamentalmente, a excelência 
empresarial e a otimização do resultado econômico da organização, 
espelhado em termos econômico-financeiros o que ocorre nas atividades 
operacionais da empresa. (CATELLI, 2001, p. 30) 

 

O modelo parte do princípio de que todas as áreas da empresa contribuem para o resultado 
global da mesma e o gestor de cada área deve ser avaliado não somente pelos custos, mas por 
essa contribuição para o resultado. A contribuição de cada gestor deve ser avaliada sobre o 
aspecto da forma de utilização dos recursos colocados à sua disposição, ou seja, a qualidade 
de suas decisões. Para a tomada de decisão, os gestores precisam de informações que vão 
além de custos das atividades empresariais. O resultado econômico é a soma da contribuição 
de cada área, sobre a responsabilidade de um gestor e deve ser alinhada com a missão e os 
objetivos maiores da organização. 
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O GECON é classificado como um modelo gerencial e vem sendo pesquisado sobre diferentes 
óticas por vários autores como Cruz (1991), Guerreiro (1989;1996), Crozatti (1998), 
Padoveze (1998), Catelli (2001), Cornachione Júnior (2001); Coronado (2001); Silva Filho 
(2002) e Alencar (2002); Oliveira et al (2003) por contemplar de forma detalhada os seguintes 
sistemas da empresa: sistema institucional; sistema de gestão; sistema organizacional; sistema 
sócio-político; sistema físico-operacional e o sistema de informações. 

Para medir o resultado da empresa, são mensurados os eventos econômicos e o conjunto de 
transações de mesma natureza, são agrupados em cada área.  

Outras características do GECON que contribuem para a sua operacionalização são 
subdivididas em modelo de decisão, modelo de informação e modelo de mensuração, que 
serão vistas adiante.  

3. Modelo de gestão econômica do meio ambiente 
O modelo proposto por Ferreira (1996; 1998 e 2003) tem por objetivo a mensuração do 
resultado da área de meio ambiente, baseado em três atividades principais: 

a) Reciclagem: se refere ao reaproveitamento de recursos utilizados no processo produtivo, 
porque normalmente esses recursos, quando lançados no meio ambiente provocam um 
impacto negativo para a empresa e para a sociedade, em curto ou longo prazo; 
b) Recuperação: tem como objetivo melhorar a situação do meio ambiente anteriormente 
degradado; 
c) Prevenção: deve antecipar ou prevenir um dano ambiental e pode custar menos que 
recuperar uma área ou custear indenizações, de um modo geral, assim como, arcar com gastos 
não previstos, mensurados antecipadamente. 
 
A missão do gestor ambiental deve ser gerenciar os impactos provocados pelas atividades da 
empresa, gerados pela produção, ao consumir recursos naturais. O objetivo do gestor 
ambiental é diminuir o impacto das atividades da empresa sobre o meio ambiente, e assim 
proporcionar um resultado econômico positivo, ou de acordo com o que foi planejado. 

A produção recebe os custos relacionados ao impacto sobre o meio ambiente. Se essa 
atividade degrada o mesmo, assume esses custos. Se deixar de provocar a degradação em 
função do gerenciamento da área ambiental, passa a receber os custos desse gerenciamento. O 
gerenciamento dos custos de produção representam:  

- Um serviço prestado pela área de meio ambiente para a área de produção; 
- A transferência desse serviço representa um custo para a área de produção e uma receita 

para a área de meio ambiente, mensurado pelo valor de mercado do serviço; 
- O serviço feito pela área de meio ambiente pode ser representado por uma das suas 

principais atividades: reciclagem, recuperação e prevenção. 
 

O modelo é apoiado por três subsistemas: 

a) Modelo de mensuração: tem como objetivo medir o evento econômico em valor 
monetário. Dessa forma permite que o gestor conheça o resultado das opções que tem, no 
momento da tomada de decisão; 
b) Modelo de decisão: deve proporcionar principalmente o suporte necessário para o gestor 
decidir o que fazer para melhorar a relação da empresa com o meio ambiente, ou seja, traduzir 
em números o resultado das suas decisões. Isso é possível, por exemplo, através da avaliação 
de ativos e os benefícios proporcionados, passivos contingentes ou não e a previsão de gastos; 
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c) Modelo de informação: deve disponibilizar informações válidas e úteis para o gestor 
decidir em tempo hábil, com clareza e exatidão e necessariamente o que lhe interessa. 
 

O modelo de gestão do meio ambiente foi criado com o objetivo de responder as seguintes 
perguntas: Como a relação da empresa com o meio ambiente está sendo gerenciada? Os 
objetivos estão sendo alcançados? Como a gestão ambiental contribui para que a empresa 
cumpra sua missão? 

Para responder essas perguntas é preciso verificar primeiramente a realidade da empresa, 
conhecendo seus números, valores, objetivos e princípios. O que se pretende fazer, partindo 
de visitas técnicas para conhecer uma atividade especificamente e em seguida a 
funcionalidade do modelo. 

4. O setor de mineração 
A mineração é uma das mais antigas atividades desenvolvidas pelo homem e, no Brasil, sua 
história se relaciona diretamente com o desenvolvimento do país, tendo em vista os motivos 
que levaram ao seu descobrimento e a incansável busca de riqueza e progresso. 

Recursos minerais podem ser definidos como substâncias naturais extraídas do subsolo e são 
úteis na produção de diversos bens de consumo, assim como fonte de energia (carvão mineral 
e petróleo) e matérias-primas (siderurgia e metalurgia). 

Essa atividade tem início com a prospecção e elaboração, o que significa identificar as jazidas 
de determinada região utilizando-se métodos de investigação geológicos, geoquímicos e 
geofísicos. Nessa etapa já podem ser e observas as intervenções diretas no meio ambiente. 

Quanto aos métodos de mineração, podem ser de dois tipos: subterrânea e superficial, também 
conhecida como a céu aberto. Na mineração são produzidos dois tipos de resíduos: os rejeitos 
sólidos e os efluentes líquidos. De acordo com Filippo (2000, p. 50) : 

Os rejeitos sólidos derivam do decapeamento da jazida e da extração física 
do minério. Esses rejeitos, denominados estéreis, são depositados em áreas 
selecionadas, na forma de pilhas, ou reconduzidas à própria cava (no caso de 
mineração subterrânea). (FILIPPO, 2000, p. 50) 
 

O petróleo, o gás natural e o carvão mineral também são recursos minerais extraídos do 
subsolo. A diferença é que esses são materiais orgânicos e os demais, são materiais 
inorgânicos.  

A maioria dos países mantém o controle de suas jazidas minerais, mas delegam a exploração a 
empresas privadas. A extração e o beneficiamento de minérios exigem investimentos 
elevados, principalmente em energia. Sem condições de arcar com esses, muitas nações abrem 
o setor à iniciativa privada. De acordo com Caldeira (1992, p. 13):  

A atividade mineral, do levantamento geológico básico à transformação do 
bem mineral, está condicionada pela dinâmica industrial e pela política de 
exportações, independentemente da disponibilidade interna de recursos 
minerais e da dinâmica própria do setor mineral, o que provoca a expansão 
das importações e a sub-utilização dos recursos nacionais. O conceito de 
uma reserva mineral é dinâmico, varia com o tempo, pois depende das 
condições tecnológicas e econômicas. O que hoje não é um recurso 
economicamente aproveitável, poderá sê-lo num futuro próximo através do 
aumento dos preços de mercado, da queda relativa dos custos de produção, 
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ou da descoberta de um novo processo tecnológico. (CALDEIRA, 1992, p. 
13) 

 

De acordo com o U.S. Geological Survey – USGS (2004), a produção mundial de minério de 
ferro cresceu 6% em 2002 e 4% em 2003 e o Japão e a China são os maiores importadores 
desse mineral. 

A tendência de aglutinação de grandes grupos do setor de mineração foi identificada desde o 
início do ano 2000, fenômeno que continua em evidência, de acordo com instituições como: 
USGS (2002); Sinferbase (2003); World Bank (2004); Departamento de Produção Mineral – 
DNPM (2004) e Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM (2004). O DNPM é uma 
autarquia brasileira e tem por objetivos:  

Promover o planejamento e o fomento da exploração mineral e do 
aproveitamento dos recursos minerais e superintender as pesquisas 
geológicas, minerais e de mineração em todo o Território Nacional, na forma 
do que dispõem o código de Mineração; o Código de Águas Minerais; os 
respectivos regulamentos e a legislação que os 
complementam.(www.dnpm.gov.br)  

 

Em levantamento elaborado com base nos relatórios anuais de lavra, apresentados por 1.862 
mineradoras brasileiras, o DNPM (2000) identificou que 71,2% das minas são pequenas, 24% 
são médias e 4,8% são de grande porte. O relatório conclui que 61,8% das minas brasileiras 
de grande porte, são de calcário e de ferro. O setor de mineração no Brasil é destaque em 
várias classes de minerais, como a produção de minerais metálicos: o alumínio, minério de 
ferro, ouro e não metálicos: a extração de areia, cascalho, caulim e pedras britadas, assim 
como os energéticos, petróleo e gás natural. 

O Brasil destaca-se no mercado mundial de minério de ferro, sendo o maior produtor mundial 
e o segundo maior exportador, depois da Austrália.  

De acordo com o USGS (2004) a produção mundial de minério de ferro ultrapassou 1 bilhão 
de toneladas em 2003. Como maior produtor, o Brasil tem uma participação de 19,1%, 
equivalente a 200 milhões de toneladas, como demonstrado a seguir: 

 
Reservas Produção Países 

Bilhões de t. % Milhões de t. % 

Brasil 19 6,1 200 19,1 

Austrália 40 12,9 171 16,4 

CEI 55 17,7 157 15,0 

China 50 16,1 100 9,6 

Índia 6,2 2 75 7,2 

EUA 15 4,9 63 6,0 

Canadá 6,2 2 36 3,4 

Outros 118,6 38,3 243 23,3 

Total 310 100 1.045 100 
Fonte: Adaptado de DNPM e UNCTAD, apud BNDES (2003, p. 01) 

Tabela 01: Reservas e produção mundial de minério de ferro 2001 
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No ano de 2003, apesar da retração de 0,2% do Produto Interno Bruto Nacional - PIB, 
conforme dados do DNPM (2004), entre os subsetores industriais, o extrativo mineral foi o 
que apresentou maior crescimento (2,8%), devido ao desempenho da produção do petróleo, 
ferro e bauxita. Em 2003, o ouro teve uma valorização destacada, sendo a maior cotação dos 
últimos sete anos, superando a linha do US$ 400.000/oz. (uma onça equivale a 31,103 gramas 
de ouro). 

De acordo com o DNPM (2004, p. 08), “deve-se associar à apreciação dos preços das 
commodities, em particular dos metálicos, o ritmo do crescimento da economia chinesa, que 
respondeu pela importação de 21% de alumínio; 23% de minério de ferro e 24% de Zinco do 
quantum global comercializado em 2002”. 

Portanto, o aquecimento da economia externa tem influenciado na produção mineral do Brasil 
em vários níveis, com destaque para o crescimento da produção de cromo (37,2%), alumínio 
(bauxita) (28,9%), caulim (22,9%), crisotila (18,7%), potássio (15,3%), chumbo (15,1%), 
vermicutila (10,4%), ferro (10,1%) e rocha fosfáltica (8,8%). 

O BNDES (2003) identificou o crescente processo de consolidação, marcado por freqüentes e 
sucessivas fusões e aquisições entre as empresas de mineração no Brasil e em outros países. 
De acordo com o citado órgão, “estas corporações, centradas na exploração de recursos 
naturais, buscam a maximização de seus resultados através da diversificação de seu portfólio 
de negócios, produzindo e comercializando várias commodities e atuando em vários países”. 
(BNDES, 2003, p. 07) 

De acordo com o USGS (2004) as maiores reservas de cobre localizam-se no Chile, seguido 
dos Estados Unidos da América, China e Indonésia. As maiores reservas de ouro localizam-se 
na África do Sul, seguida dos Estados Unidos da América e Austrália. Os Estados Unidos da 
América detêm as maiores reservas de níquel, seguidos de Cuba, Canadá e Indonésia. 
Entretanto a Rússia é o primeiro produtor, seguida dos Estados Unidos da América. 

Quanto ao destino da produção mineral do mundo, de acordo com Carrere (2004), os países 
desenvolvidos consomem mais que dois terços da produção: Austrália, Canadá, Estados 
Unidos da América, Japão e o Oeste da Europa, o equivalente a 15% da população mundial, 
em conjunto, consome aproximadamente 61% da produção de alumínio, 60% da produção de 
chumbo, 59% de cobre e 49% de aço.  

4.1. Potenciais impactos ambientais  
A atividade de exploração mineral, de acordo com autores como De Deus (1988); Dias et al. 
(1999); Ozkan et al. (2002); Radulescu et al. (2002) e Carrere (2004) é uma das mais 
impactantes ao meio ambiente, por gerar impactos na paisagem, no solo, no relevo, na 
qualidade das águas, do ar no entorno do projeto e principalmente sobre a vida das pessoas 
envolvidas ou que residem nas proximidades do empreendimento. No entendimento de 
Taveira (1997, p. 16):  

As mineradoras vêm incorporando a variável ambiental, devido às pressões 
feitas pela sociedade e, conseqüentemente, pelo governo, que objetivam 
fazer o poluidor pagar pela poluição provocada ao meio ambiente. Assim, as 
empresas do setor mineral já não podem mais simplesmente neglicenciar os 
impactos ambientais provocados por elas, há necessidade de considerar a 
reabilitação ambiental como uma das etapas do empreendimento mineral. 
(TAVEIRA, 1997, p. 16) 
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Os impactos negativos sobre o meio ambiente gerados pela atividade de mineração são 
diversos e ocorrem desde o planejamento do empreendimento até o abandono da área, que 
pode ocorrer em razão da exaustão das reservas ou por inviabilidade econômica. De acordo 
com De Deus (1988, p. 13): 

A mineração constitui ainda uma atividade que expõe a riscos mais elevados 
do que qualquer outro tipo de ocupação, a vida e a saúde do homem, devido 
entre outros fatores, à sua associação com explosões, escavações, utilização 
de equipamento pesado, além dos problemas adicionais de ventilação, 
liberação de poeira e gases, ameaça de colapsos, e do possível ingresso de 
água proveniente do lençol freático nas minas subterrâneas. (DE DEUS, 
1988, p. 13) 

 

 Por essas razões, a legislação ambiental do setor de mineração é considerada uma das mais 
rígidas, pois exige um processo longo e detalhado para concessão de licença de operação de 
minas. Diferentemente da indústria química e metalúrgica, a mineração é localizada onde 
ocorrem os minérios e é economicamente viável a sua extração, como observaram Hester et 
al. (1994).  

 A degradação provocada pela mineração, apesar de ter alta intensidade, ocorre em áreas 
restritas e de acordo com Rebouças (1997, p. 124) “aí o solo é inteiramente perdido, o relevo 
é alterado, a água superficial e subterrânea é poluída, com gravidade variável dependendo do 
bem mineral produzido e da forma de beneficiamento”. 

O mesmo autor destaca a degradação dos rios por sedimentos como o problema ambiental de 
maior extensão, causado pela mineração. Assim, o impacto ambiental provocado por 
empreendimento minerário pode não ser restrito quando a contaminação de rios afeta o 
abastecimento de água para comunidades locais. Dessa forma, é relevante a descrição dos 
impactos ambientais provocados por essa atividade que agride diretamente a natureza, por 
extrair recursos que não são renováveis. 

Essa diferença, muitas vezes pode influenciar negativa ou positivamente na decisão da 
empresa explorar uma mina, em razão da proximidade com regiões urbanas e/ou áreas de 
preservação ambiental, assim como, o acesso ao local. De acordo com o IBRAM (1992, p. 
44):  

Na mineração, os impactos sobre o meio ambiente estão presentes em todas 
as fases do empreendimento (pesquisa, implantação, operação e fechamento 
da mina) que envolvem atividades, tais como: sondagens; lavra; deposição 
de estéreis e/ou rejeitos; beneficiamento; recuperação da área minerada. 
(IBRAM,1992, p. 44) 

 

Filippo (2000, p. 50) destaca que para a avaliação do impacto ambiental de uma mineração 
nos sistemas aquáticos, o profissional deve levar em consideração os seguintes aspectos: 
delimitação da concessão de lavra e demarcação dos cursos d’água afetados; características do 
minério explorado e sua constituição química; características da calha dos rios e ocorrência de 
áreas alagadiças e lagoas marginais; caracterização dos usos da água e jusante da área de 
lavras e usos da água à jusante da mineração. 

Ao identificar os impactos ambientais da mineração, o Ministério Público, apud Guerra e 
Cunha (2001, p. 373), cita as seguintes atividades lesivas, inerentes à exploração mineral: 
escavações do solo – desestabilizando encostas e alterando a topografia; corte de pedras – 
obstruindo cursos d’água; depósito de rejeitos da lavra – obstruindo cursos d’água ou 
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desestabilizando encostas; desmatamento – desestabilizando encostas e suprimindo espécies 
vegetais com descaracterização da paisagem; e dragagem de areia – alterando o leito da 
lagoas. 

Em sua obra, Caldeira (1992, p.11) comparou a intensidade dos impactos ambientais das 
mineradoras e concluiu que nas minas a céu aberto, os impactos negativos produzidos são 
maiores que nas minas subterrâneas, “tendo em vista os efeitos provocados no solo 
superficial, no ar e nos efluentes líquidos, além de afetar a comunidade no entorno da mina”. 

Quanto à mineração de ouro na Amazônia, Hester et al. (1994) identificaram sérios problemas 
não somente com a poluição das águas com mercúrio, como o desflorestamento de áreas de 
preservação permanente, que é gerado pela informalidade e falta de fiscalização.  

Observa-se que operações industriais, associadas com a extração de minerais normalmente 
ocupam grandes áreas e geralmente são prejudiciais ao meio ambiente. Por isso é necessário 
um planejamento para controlar e mitigar os impactos provocados por tais atividades. Dias et 
al. (1999, p. 212) resumem os impactos ambientais e medidas atenuantes que podem ser 
utilizadas para minimizar as conseqüências dos impactos:  

 
IMPACTOS AMBIENTAIS 

POTENCIAIS 
MEDIDAS ATENUANTES 

 
Acesso às obras com possíveis impactos 
provocados pelos caminhos, estradas, 
picadas e clareiras. 

Planejar trajetos para: a) acessar aos locais, de tal forma a causar a 
menor interferência sobre a vegetação, fauna, águas superficiais; b) 
em áreas de menor declividade e/ou acompanhando as curvas em 
nível, de tal forma a evitar processo erosivos. 

Localização das instalações auxiliares e 
levantamentos preliminares com a 
geração de danos à vegetação, solo e 
fauna. 

Adequar a localização dos acampamentos, edificações e habitações 
provisórias, escritórios e depósitos de materiais nas condições mais 
adequadas: distantes de moradias, segurança na armazenagem de 
combustíveis. 

Levantamentos geofísicos com 
possibilidade de gerar ruídos, explosões e 
vazamento de combustíveis. 

 
Tomar cuidados especiais com o armazenamento de combustíveis 
e com o uso de explosivos. 

Estudos hidrogeológicos com a 
possibilidade de interferência nos recursos 
hídricos subterrâneos. 

Estudar todas as possibilidades para que os métodos a serem 
utilizados não interfiram no rebaixamento do lençol freático, com 
prejuízo ao abastecimento de água (poços domésticos e públicos). 

 
Perfuração de poços e galerias para 
pesquisa e preparação da lavra, com a 
possibilidade de prejuízo à flora, às águas 
subterrâneas, ao solo e à segurança das 
comunidades. 

Nas escavações superficiais de minerais próximas ao solo, tomar 
medidas para que não sejam instalados processos erosivos. 
Nas escavações de subsolo profundo, dedicar especial atenção para 
que não sejam contaminadas as águas subterrâneas. 
Definir critérios para a disposição dos escombros das escavações, 
de tal forma a não contaminar o solo e as águas superficiais. 

 
 
Mineração a céu aberto: 
 
 
- danos à vegetação, ao ar, águas 
superficiais e subterrâneas, à fauna, solo e 
às populações. 

Implantação de medidas de proteção à vegetação, com cortinas 
vegetais, redução da emissão de pó e planejamento de 
recomposição da vegetação pós-lavra. Proteção das matas ciliares. 
Implantação de tanques/barragens de retenção de lodos e materiais 
suspensos e águas residuais contaminadas com minerais tóxicos. 
Planejamento do uso e ocupação do solo, especialmente nos 
reassentamentos populacionais ou no estudo de tendências de 
urbanização no entorno da área minerada. 
Levantamento de todas as interferências sobre as águas superficiais 
e subterrâneas, com a definição de medidas de atenuação 
(disposição de resíduos/rejeitos, tanques de lodo e águas para 
decantação). 

continua
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continuação 
Mineração subterrânea: 
 
- danos ao depósito e às rochas 

adjacentes, por desmoronamento e 
explosões. 

- Danos à saúde dos mineradores 
devido à alteração das condições 
ambientais no interior das galerias e 
poços. 

- Danos à vegetação, às águas 
superficiais, subterrâneas e aos solos 
na área utilizada na superfície da 
mina. 

 
 
Extração de jazidas com planejamento e controle, de forma a não 
provocar danos às jazidas adjacentes, evitar a alteração do fluxo e 
qualidade das águas e prevenir a ocorrência de desmoronamentos. 
Previsão de medidas de segurança dos trabalhadores/mineradores, 
tal como a manutenção da Qualidade do ar no interior das galerias 
e uso de EPIs. 
Planejar e executar medidas de manejo da vegetação, com sua 
reposição após desativação da mina, com a previsão de depósito 
adequado de rejeitos com respectivo tratamento. 

Fonte: Adaptado de Dias et al. (1999, p. 102) apud Calixto (2004) 

Quadro 01: Resumo dos potenciais impactos ambientais provocados pela mineração 

 

Por gerar impactos de natureza permanente, por se tratar de exploração de recursos não 
renováveis e pela importância econômica do setor para vários países, necessário se faz um 
planejamento em que os impactos ambientais sejam mensurados para que a recuperação de 
áreas degradadas seja possível. 

Villas Bôas et al. (2000, p. 204) destacaram a importância de se conhecer a extensão dos 
impactos ambientais e a identificação de melhores estratégias para o desenvolvimento 
sustentável desse setor. 

Em sua tese de doutorado, Taveira (2003) teve como objetivo a identificação dos custos no 
processo de encerramento de um empreendimento minerário. Para esse fim, elaborou um 
estudo de caso numa empresa estabelecida no Estado de Minas Gerais, a Samarco Mineração 
S.A. A autora considerou os aspectos jurídicos, financeiros, econômicos e contábeis na 
elaboração do planejamento para encerramento de um empreendimento minerário, de modo 
que a empresa se prepare para arcar com os custos das fases de fechamento e 
descomissionamento, que consiste na etapa seguinte, quando a área já está recuperada, sendo 
caracterizado, em princípio, o fim das atividades de recuperação por parte do empreendedor, 
iniciando-se o uso futuro da área, considerado por alguns autores como pós-fechamento. 
(TAVEIRA, 2003, p. 04) 

Através de um estudo de caso, Calixto e Nascimento (2004) verificaram a viabilidade de 
mensuração e evidenciação dos gastos ambientais de uma mineradora de grande porte. Os 
autores analisaram o Estudo de Impacto Ambiental - EIA e o Relatório de Impacto Ambiental 
- RIMA de um projeto relevante para a empresa e os resultados obtidos indicaram que os 
impactos ambientais são previstos qualitativamente nos relatórios citados, além de sua 
classificação como certos, prováveis, positivos e/ou negativos. De acordo com Calixto e 
Nascimento (2004, p. 18): “Acredita-se que a contabilidade não deve mensurar os impactos 
ambientais e sim os valores que serão dispendidos antes, durante e após o empreendimento 
para que a continuidade da empresa não seja comprometida, em função de uma relação 
negativa com o meio ambiente”. 

Como visto, a atividade de mineração gera impactos ambientais em todas as fases do 
processo, entretanto, quando do início das fases de reconhecimento, prospecção e exploração 
deve ser feito um projeto que tenha como objetivo minimizar os impactos provocados por 
essa atividade. Conhecer os impactos ambientais da atividade de mineração justifica-se pela 
necessidade de gerenciar os mesmos. 
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5 Considerações sobre a aplicação do modelo 
As empresas analisadas foram escolhias pelo critério relevância dos impactos que provocam 
sobre o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, assim como para o país; econômica e 
socialmente. Trata-se de duas companhias de grande porte que destacam-se na produção 
mundial de minério de ferro. No segundo semestre de 2004, foram efetuadas quatro visitas 
técnicas em cada empresa, observação do processo produtivo e entrevistas com os gerentes 
ambientais. A divulgação dos nomes das companhias não foi autorizada pela diretoria das 
mesmas. 

De acordo com as premissas do modelo, verificou-se o seguinte: 

a) Reciclagem: essa atividade não existe no processo de exploração mineral, que é 
reaproveitado em outras indústrias ou não. A reciclagem de materiais ocorre em relação a 
materiais que podem ser reutilizados, oriundos do setor de administração, por exemplo, 
papel, plásticos, etc. Nas duas empresas, esses materiais são doados para entidades 
filantrópicas locais que utilizam esses materiais, o que não impacta o resultado das 
mineradoras. 

b) Recuperação: as empresas de mineração são obrigadas por lei a recuperar a área onde os 
minerais foram explorados. Como não é possível fazer com que a área degradada tenha 
sua forma original (fauna e flora), as mineradoras fazem uma reabilitação da área, 
transformando-a em algo próximo do que fora anteriormente. É uma atividade tão 
importante para a empresa que as estimativas de custos para esse fim devem ser 
contabilizadas desde o início do empreendimento. Os impactos provocados devem ser 
previstos no Estudo de Impactos Ambientais – EIA e no –Relatório de Impactos 
Ambientais - RIMA, trata-se de documentos que devem ser apresentados nos órgãos de 
fiscalização ambiental antes da obtenção da licença para o início das atividades. As 
opções da empresa são: decidir qual opção para reabilitação que incorre em menores 
custos para a companhia e satisfaçam as exigências legais e sociais; 

c) Prevenção: Essa atividade está presente em todo o processo produtivo das mineradoras, 
uma vez que todo impacto negativo oriundo da atividade deve ser minimizado, por gerar 
custos diretos ou indiretos; 

d) Monitoramento: no caso de impactos ambientais de maiores ou menores proporções, todo 
o processo de prevenção dos mesmos é planejado e monitorado continuamente pelas 
companhias; para que cumpram seus projetos e evitem multas governamentais. 

 

5.1 Aplicação do Modelo 

Aplicar o modelo na área de meio ambiente de uma empresa de mineração trata-se de uma 
tarefa muito complexa. De acordo com os gerentes entrevistados das empresas, a área de meio 
ambiente tem outras quatro subdivisões, com as seguintes funções: 

1ª – Legislação ambiental: acompanha todo o processo exigido pela legislação ambiental 
para o funcionamento da empresa, do início ao fim do empreendimento; as eventuais 
mudanças em nível federal, estadual e municipal; dissemina essas informações para os setores 
interessados dentro da empresa, para que sejam tomadas as providências cabíveis por estes; 
2ª - Projetos: tem por objetivo gerenciar as obras planejadas para todo o processo de 
exploração mineral dentro da empresa. Este setor avalia positiva ou negativamente o impacto 
de cada atividade mineraria; 
3ª – Monitoramento ambiental: este setor acompanha a cumprimento das exigências legais 
em cada empreendimento da companhia; 
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4ª – Processamento do minério: nesta área são avaliadas as qualidades físicas das barragens 
de rejeitos, ou seja, o material que é separado do minério extraído da cava. O aspecto 
ambiental está relacionado diretamente com essa subdivisão por, em razão do impacto visual 
e riscos de acidentes que podem ocorrer e da avaliação da mina e do rejeito extraído, que deve 
ser feita continuamente. 
Cada setor tem como principal objetivo acompanhar o desenvolvimento do processo de 
exploração mineral, entretanto, com base na pesquisa sobre a legislação ambiental, observou-
se que esse é o maior custo da empresa que precisa seguir os critérios legais. A segunda 
preocupação é com o aspecto social, pois, as comunidades próximas ao empreendimento 
mineral demandam uma série de quesitos: 

- Primeiro os aspectos positivos para as comunidades próximas: o desenvolvimento 
econômico, a oferta de empregos e as obras de saneamento que as mineradoras acabam por 
empreender.  
- Em segundo, os aspectos negativos: poluição sonora, da água, mudanças microclimáticas e 
degradação visual no solo, fauna e flora e os efeitos do encerramento do empreendimento 
minerário na região, que apesar de ocorrer em longo prazo, não é evitável. 
 

6 Considerações Finais  
O objetivo deste trabalho foi identificar as premissas para aplicação do modelo de gestão 
econômica do meio ambiente em empresas de mineração de grande porte. Observou-se que 
para a aplicação do modelo numa mineradora de grande porte, é preciso considerar o seguinte: 

- A área de meio ambiente é um sistema, composto de várias atividades dentro da empresa 
que dão suporte a todos os empreendimentos da mesma. 

- O acompanhamento a legislação ambiental é fator primordial para as grandes empresas, 
tendo em vista a fiscalização mais rigorosa e o prioridade do Estado na cobrança de 
multas; 

- Assim como o acompanhamento da legislação, o monitoramento do processo de 
exploração mineral, que também é uma exigência legal, ocorre de modo articulado com a 
área de meio ambiente; 

- O tratamento dado à área explorada ou a explorar, são empreendimentos de longo prazo, 
que exigem gerenciamento durante todo o processo. 

- Quanto aos custos das decisões dentro das empresas analisadas, este pertence à gerência 
do empreendimento. O papel da área de meio ambiente é orientar, mas esta não recebe o 
custo. O gerenciamento ocorre na gestão do empreendimento.  

 

Verificou-se que a aplicação do modelo nas empresas analisadas é uma tarefa complexa, 
porque a área de meio ambiente está presente em todas as fases do processo de extração 
mineral. A gestão ambiental não é separada das outras áreas, com todos os seus eventos 
facilmente identificáveis, assim como o retorno de cada decisão relacionada com a questão, 
onde a responsabilidade pelo resultado da mesma recai sobre o gerente do projeto. Dessa 
forma, propõe-se para pesquisas futuras, a adaptação do modelo para esse tipo de atividade, 
que gera impactos ambientais em todas as fases e, diferente de outras, até mesmo após o 
encerramento do empreendimento, que pode afetar o meio ambiente e o meio social. A 
próxima etapa da pesquisa será a adequação do modelo por projeto minerário, separando 
assim o que diz respeito à gestão ambiental de cada empreendimento, alem de segregar as 
ocorrências, positivas ou negativas de cada decisão, para avaliar os seus impactos sobre o 
resultado das empresas. 



IX Congresso Internacional de Custos – Florianópolis, SC, Brasil, 29 a 30 de novembro de 2005 

 12

Referências  
ALENCAR, Fabio Gilberti de. A descoberta de uma jazida mineral – uma abordagem de gestão econômica. 
Disponível em www.gecon.com.br. Acesso em 31/10/2003. 

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – BNDES. Minério de ferro: mercado em 
ascensão 2003. n. 06, Disp.em <www.bndes.gov.br > acesso em 06.05.2004. 

CALDEIRA, Silvana Maria Bernardes. Avaliação da degradação ambiental em áreas de confronto entre 
minerações e outras atividades antrópicas: aplicação à Bacia do Ribeirão Piedade, da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte.1992, 80f. Dissertação de Mestrado. Departamento de Geografia do Instituto 
de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

CALIXTO, Laura; NASCIMENTO, Silvério Antônio do. Contabilidade ambiental: uma abordagem no setor de 
mineração. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS, XI, 2004, Porto Seguro, Bahia, Associação 
Brasileira de Custos, Anais... p. 01-20, 2004. 

______. Contabilidade ambiental: aplicação das diretrizes do ISAR em empresas do setor de mineração. 
Dissertação de Mestrado em Ciências Contábeis. 2004, 145f. Faculdade de Administração e Finanças. 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 

CARRERE, Ricardo (Coord.). Mining: social and environmental impacts. 2004. Disponível em 
<www.wrm.org.uy/deflorestation/mining/text.pdf.> acesso em 11/08/2004. 

CATELLI, Armando. (coord.). Controladoria. 2a ed. São Paulo: Atlas. 2001. 

CORNACHIONE JÚNIOR, Edgard Bruno. Sistemas Integrados de Gestão: Uma abordagem da tecnologia 
da informação aplicada à gestão econômica (Gecon): arquitetura, método, implantação. São Paulo: Atlas, 
2001. 

CORONADO, Osmar. Controladoria no atacado e varejo: logística integrada e modelo de gestão sob a 
óptica da gestão econômica logisticon. São Paulo: Atlas, 2001. 

CROZATTI, Jaime. Modelo de gestão e cultura organizacional – conceitos e interações. Caderno de Estudos. 
São Paulo: FIPECAFI. V. 10, n. 18, mai.;ago. 1998. 

CRUZ, Rozany Ipaves. Uma contribuição à definição de um modelo conceitual para a gestão econômica. 
Dissertação de mestrado. 1991. FEA – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. São Paulo: 
Universidade do Estado de São Paulo. 

DE DEUS, José Antônio de Souza. Os impactos sócio-ambientais da mineração e a resistência cultural e 
territorial das nações indígenas.1988, 156f. Dissertação de Mestrado. Instituto de Geociências, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM. Informe Mineral: Desenvolvimento 
& Economia Mineral. Disp. <www.dnpm.gov.br> acesso em 06.05.2004. 

______. O universo da mineração brasileira – 2000. Disponível em <www.dnpm.gov.br> acesso em 
03.05.2004. 

DIAS, Maria do Carmo Oliveira (Coord.). Manual de impactos ambientais: orientações básicas sobre aspectos 
ambientais e atividades produtivas. Fortaleza: Banco do Nordeste. 1999. 297p. 

FERREIRA, Aracéli Cristina de Souza. Contabilidade de custos para gestão do meio ambiente. Revista 
Brasileira de Contabilidade, Brasília: CFC, no XXV, n.101, p.72-79, set./out. 1996. 

______. Uma Contribuição para a Gestão Econômica do Meio Ambiente: Um Enfoque no Sistema de 
Informações. Tese de Doutorado FEA – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. São Paulo: 
Universidade do Estado de São Paulo. 1998. 

______. Contabilidade ambiental: uma informação para o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Atlas, 
2003, 138f. 

FILIPPO, Rodrigo de. Impactos ambientais sobre ecossistemas aquáticos. Informe Agropecuário, v. 21, n. 202, 
p.45-53. jan.-fev/2000 Belo Horizonte-EPAMIG. 

GUERRA, Antonio José Teixeira; CUNHA, Sandra Baptista da Cunha (Org.). Impactos ambientais urbanos 
no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 416p. 



IX Congresso Internacional de Custos – Florianópolis, SC, Brasil, 29 a 30 de novembro de 2005 

 13

GUERREIRO, Reinaldo. Modelo Conceitual de Sistema de Informação de Gestão Econômica: Uma 
Contribuição à Teoria da Comunicação da Contabilidade. Tese de Doutorado FEA 1989. Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade. São Paulo: Universidade do Estado de São Paulo. 

_____. A meta da empresa: seu alcance sem mistério. São Paulo: Atlas, 1996. 

HENDRIKSEN, Eldon S., BREDA, Michael F. Van. Teoria da Contabilidade. 5 ed. São Paulo: Atlas. 1999. 

HESTER Ronald E.; HARRISON Roy M. Mining and its environmental impact. Issues in environmental 
science and technology. Royal Society of Chemistry1994. 164p. 

IBRAM - Instituto Brasileiro de Mineração. Mineração & Meio Ambiente.Comissão Técnica de Meio 
Ambiente - Grupo de Trabalho de Redação.Brasília. 1992. 111p. 

OLIVEIRA, Antonio Benedito Silva; OLIVEIRA, Marcelle Colares. A aplicação dos conceitos de gestão 
econômica aos eventos econômicos de um banco comercial. Disponível em 
http://libdigi.unicamp.br/document/?view=96. acesso em 02/04/2003. 

OZKAN, Safak; IPEKOGLU, Bedri. Investigation of environmental impacts of tailings dams. Management of 
environmental quality. 2002, v. 13, n. 3 p. 242-248. 

PADOVEZE, Clóvis Luis. Sistemas de Informações Contábeis: fundamentos e análise. São Paulo: Atlas, 
1998. 

RADULESCU, Monica; BUIA, Grigore. Significant impacts and environmental risks generated by coal 
extraction in Romania. Management of Environmental Quality. 2002, v. 13 n. 3, 2002. p 235-241. 

REBOUÇAS, Aldo da Cunha (org.) Panoramas da Degradação do ar, da água doce e da terra no Brasil. SP: 
IEA/USP; RJ: Academia Brasileira de Ciências, 1997. 299p. 

SILVA FILHO, Gil Teixeira da. Avaliação de desempenho em cooperativa de crédito: uma aplicação do 
modelo de gestão econômica – GECON. Disponível em dae2.ufla.br;revista/2002_n1_a5.htm, acesso em 
31/10/2003. 

SINFERBASE - Sindicato Nacional da Indústria da Extração do Ferro e Metais Básicos. Minério de ferro: 
exportações brasileiras – Relatório anual 2003. Rio de Janeiro: SINFERBASE. 2004. 

TAVEIRA, Ana Lucia Silva. Provisão de recursos financeiros para o fechamento de empreendimentos 
mineiros. 2002, 209f. Tese de doutorado. Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Minas e de 
Petróleo. Universidade de São Paulo, São Paulo.  

______. Análise qualitativa da distribuição de custos ambientais. estudo de caso da Samarco Mineração 
S.A. 1997, 146f. Dissertação de Mestrado. Instituto de Geociências. Universidade Estadual de Campinas, São 
Paulo. 

UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY - USGS. Mineral Commodity Summaries, January 2004. 
Disponível em <www.minerals.usgs.gov> acesso em 02/06/2004. 

______. Minerals Yearbook 2002. Disponível em <www.minerals.usgs.gov> acesso em 02/06/2004. 

VILLAS BÔAS, Roberto C. Villas, FELLOWS FILHO, Lélio .Technological Challenges Posed by 
sustainable Development: The Mineral Extraction Industries. CYTED/IMAAC/UNIDO 2000. 408p.  

WORLD BANK. Mining and Development Global 2004. Disponível em <www.worldbank.org/ogmc> acesso 
em 19/05/2004. 


