Indicadores Ambientais

O desempenho ambiental da organização é importante tanto do ponto de vista da empresa
(redução de custos), quanto da sociedade e meio-ambiente (menor poluição). A
ISO14001:2015 enfatiza a importância do bom desempenho ambiental.
Para avaliar o desempenho ambiental é necessário estabelecer indicadores. Neste ponto
muitas empresas tem problemas, não conseguindo ir além dos tradicionais indicadores de
redução do consumo de água e energia (facilmente obtidos por meio das contas pagas pela
empresa ás empresas fornecedoras). Algumas empresas conseguem também medir o volume
de alguns resíduos gerados (que normalmente a empresa paga para destiná-los).
Para definir outros indicadores ambientais, a empresa deve atentar para sua Política
Ambiental, seus objetivos ambientais, requisitos legais e em especial seus aspectos
ambientais. Os riscos e oportunidades devem também ser considerados.
Um planejamento para os objetivos ambientais é fundamental. Deve ser determinado o que
será feito, que recursos são requeridos, quem será responsável, quando será concluído, e
como os resultados serão avaliados (indicadores). Para monitorar, medir, analisar e avaliar o
desse mpenho ambiental a organização precisa determinar o que medir/monitorar, os
métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação; os critérios pelos quais a
organização irá avaliar seu desempenho ambiental e indicadores apropriados; quando o
monitoramento e a medição devem ser realizados; e quando os resultados de monitoramento
e medição devem ser analisados e avaliados. Os objetivos da qualidade e o desempenho
ambiental devem ser levados à análise crítica pela Direção e quando o desempenho é
insatisfatório, ações devem ser tomadas para corrigir ou melhorar esses indicadores.
A norma ISO 14031:2013 “Environmental management -- Environmental performance
evaluation - Guidelines” fornece diretrizes para o estabelecimento de indicadores ambientais.
Ela estabelece as seguintes categorias de indicadores:
Categoria
Indicador de desempenho
ambiental

Indicador de condição
ambiental

Tipo
Indicador de desempenho
operacional
Indicador de desempenho de
gestão
Índice de qualidade da água
Índice de qualidade do ar

Aspecto Ambiental
Consumo de energia
Consumo de matéria-prima
Consumo de materiais
Gestão de resíduos sólidos

Exemplos de indicadores de desempenho operacional: materiais usados/produto, água
reutilizado/ano; consumo médio de combustíveis, resíduos perigosos/ano, volume de
efluente/produto, emissões atmosféricas, nível de ruído.
Exemplos de indicadores de desempenho de gestão: empregados que participaram de
treinamentos ambientais, custo de multas e penalidades, economia obtida com gestão e
controle ambiental, índice de satisfação da comunidade com as práticas ambientais da
empresa, extensão de áreas protegidas.
A Lato Qualitas pode auxiliar sua empresa na definição e acompanhamento de indicadores
ambientais.
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