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originalmente construídas para abrigar volumes 
bem menores, começaram a ser ampliadas “a 
toque de caixa”. As empresas produtoras de mi-
nério de ferro estavam armando uma bomba que 
iria explodir em seu próprio quintal. Acontece-
ram alguns incidentes com rejeitos, sem maior 
gravidade, embora com perdas de vidas (como 
o da então Mineração Rio Verde e outros). Até 
que, em novembro de 2015, estourou a primei-
ra bomba em Mariana. Foi uma comoção e um 
alerta. Houve promessa, por parte da indústria, 
de que “Mariana nunca mais”. Porém, o estrago 
já estava feito. Os mineiros trocaram o orgulho 
que tinham da mineração pelo questionamento 
sobre a atividade. Então veio o acidente de Bru-
madinho, em janeiro de 2019. E a casa caiu. O 
questionamento da mineração deu lugar à con-
denação. A mineração (não só de Minas Gerais, 
mas de todo o Brasil) passou a ser vista como vilã. 
A reputação construída em 300 anos foi perdida 
em poucos anos.

Além de perder a admiração da população, a 
mineração mineira também perdeu seu protago-
nismo no valor da produção mineral brasileira, 
sendo substituído pelo Pará o que, aliás, não deve 
ser lamentado, porque de nada adianta ser líder 
na produção mineral se o estado mineiro tiver 
uma mineração que é insustentável do ponto 
de vista daquilo que agora está em alta: o ESG 
(ambiental, social e governança corporativa). 

Portanto, para que a população mineira volte 
a se orgulhar da mineração, a indústria mineral 
terá que mostrar (com fatos, não discursos) 
que realmente mudou. Terá que garantir (não 

prometer) que os acidentes 
não voltarão a ocorrer. Mesmo 
assim vai demorar ainda algu-
mas décadas para recuperar a 
confiança perdida. 

A vida em Minas Gerais, sob todos os aspec-
tos, sempre esteve vinculada à mineração, 
atividade que, aliás, deu origem ao estado, 

há mais de três séculos, e que ao longo do tem-
po ditou o ritmo de crescimento das mais de 20 
cidades que fazem parte do chamado Quadri-
látero Ferrífero e onde se extrai principalmente 
minério de ferro e ouro. A mineração também 
forjou, durante o ciclo do ouro, a cultura de Mi-
nas Gerais, notadamente o que se convencionou 
chamar de barroco mineiro. Do ponto de vista 
socioeconômico, é inegável a contribuição da 
mineração para o crescimento do estado, que se 
manteve, durante muito tempo, como o princi-
pal produtor de bens minerais no País e um dos 
grandes responsáveis pelo superávit na balança 
comercial brasileira. 

Durante muito tempo, os mineiros orgulha-
vam-se da mineração, embora houvesse temores, 
como os expressados nos versos de Carlos Drum-
mond de Andrade, de que um dia a montanha 
iria acabar (o que não está longe), referindo-se 
às jazidas de minério de ferro de Itabira. Mas, 
conforme a mineração de ferro foi crescendo, a 
população começou a ver, com preocupação, que 
as zonas urbanas ficavam cada vez mais próximas 
das minas que, por sua vez, se tornavam cada vez 
maiores. Então veio o chamado Superciclo do 
minério de ferro, quando o preço da commodity 
chegou a níveis que ninguém imaginava e que 
surpreendeu até aos mais otimistas. E a escala de 
produção aumentou exponencialmente. 

O problema é que, ao mesmo tempo que o 
volume produzido aumentava, decrescia o teor 
do minério contido nas jazidas. Eram teores cuja 
lavra era inviável na época em que o minério de 
ferro era vendido a menos de 30 dólares a tone-
lada, mas que de repente se tornaram altamente 
lucrativos. A consequência foi que o aumento da 
geração de rejeitos também se tornou exponen-
cial. E as barragens de rejeito, que haviam sido 

A CONFIANÇA PERDIDA

Francisco Alves,  Editor

EDITORIAL
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Gerais a perder proeminência a partir de 
2016, passando a ter sua própria existência 
questionada pela sociedade, tanto dentro 
quanto fora do território mineiro. Diante 
disso, surge uma outra pergunta, feita por 
gente tanto de dentro quanto de fora do 
setor: qual será o futuro da mineração em 
Minas Gerais?

Para buscar as respostas é necessário 
voltar no tempo, ou seja, o que levou Minas 

MINAS TERÁ CONDIÇÕES DE 
RECUPERAR SEU PROTAGONISMO?

Francisco Alves 

Minas Gerais terá condições de recupe-
rar o seu protagonismo na produção 
mineral no País? Esta é a pergunta 

que muitos fazem atualmente, principal-
mente aqueles que dependem diretamente 
da mineração. Porém, talvez antes de per-
guntar por que o estado perdeu seu posto 
para o Pará, tenha-se que indagar o que 
levou um setor tão tradicional e decisivo 
na história econômica e social de Minas 

Caminhão autônomo Vale Brucutu
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como ponto focal. “Ouro Preto foi também 
o berço de diversas expressões artísticas 
– na pintura, na escultura, na arquitetura 
e na música – que constituíram um estilo 
denominado Barroco Mineiro. A magnitu-
de do ciclo do ouro em Minas Gerais só foi 
igualada depois com a descoberta de ouro 
na Califórnia, na Austrália e na África do 
Sul”, diz a professora.

O segundo momento, o ciclo do ferro, 
tem início com a lavra na mina do Cauê, 
em Itabira, pela então Itabira Iron (suce-
dida pela Companhia Vale do Rio Doce), 
no começo da década de 1940. A entrada 
do Brasil na produção do minério de ferro 
– a extração, então, era realizada de forma 
bastante rudimentar, ainda na base da pá 
e picareta, com o transporte por carros 
de boi, que depois foram substituídos por 
caminhões – foi motivada pela demanda 
americana de aço durante a Segunda Guer-
ra Mundial. A partir da década de 1960, a 

Gerais a se tornar o centro da atividade de 
mineração no País e a ser um estado mi-
nerador por excelência? De acordo com a 
professora Virgínia Ciminelli, da UFMG e 
membro do Conselho Consultivo de Brasil 
Mineral, há três momentos marcantes na 
história da mineração em Minas Gerais. O 
primeiro é o ciclo do ouro, o segundo o início 
da produção de minério de ferro e o terceiro 
o superciclo, que levou a um crescimento 
exponencial da produção da commodity. 

O ciclo do ouro teve início no final do 
Século XVII, quando o metal foi encontra-
do no Brasil. A extração do metal floresceu 
durante o século XVIII, tornando o Brasil 
o maior produtor do metal no mundo. A 
descoberta do ouro em Minas Gerais teve 
importantes repercussões, pois causou um 
grande afluxo de pessoas para a região – 
fala-se em meio milhão de pessoas – tendo 
Ouro Preto – que foi uma das grandes aglo-
merações urbanas no período colonial – 

Instalações da Nexa em Três Marias
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produção brasileira de minério de ferro, até 
então concentrada em Itabira, se expande 
para outras áreas do chamado Quadrilátero 
Ferrífero, com o ingresso de novas empre-
sas, inclusive internacionais. Nas décadas 
seguintes a produção foi aumentando em 
bases regulares, em boa parte para atender 
à demanda da siderurgia nacional, mas 
também para exportação. 

Quando chega no início dos anos 2000, 
iniciou-se aquilo que se convencionou 
chamar de Superciclo, quando os preços 
do minério de ferro, motivados pelo cresci-
mento acelerado da demanda na China, fo-
ram catapultados de menos de 30 dólares a 
tonelada (até 2003) para quase 140 dólares/t 
(em 2010). E continuaram subindo nos 
anos seguintes, até 2015. Como consequ-

ência, a produção em Minas Gerais qua-
druplicou no período. “Esse crescimento 
muito grande trouxe o aumento da escala de 
produção e gerou pressões nas unidades in-
dustriais existentes, incluindo as barragens 
de contenção de rejeitos”, observa Virgínia 
Ciminelli, acrescentando que há duas ca-
racterísticas importantes da mineração no 
estado de Minas Gerais: a primeira delas é 
a proximidade entre as minas e as regiões 
urbanas (algumas minas ficam praticamen-
te dentro da região metropolitana de Belo 
Horizonte). Isto, na opinião da professora, 
é um ponto de desgaste na relação das em-
presas com as comunidades. A segunda 
característica é que há um grande número 
de minas em uma mesma região, fazendo 
com que as interferências não possam mais 
ser tratadas como pontuais. 

PROCESSAMENTO MINERAL 
+55 31 3661 1371
dmoreno@haverniagara.com.br
www.haverbrasil.com.br

Saiba mais sobre as 
peneiras vibratórias 
Haver & Boecker Niagara

Excitadores

Telas em PU

A FORCA DA TECNOLOGIA
Peneiras vibratórias e soluções 
para processamento mineral.
A Haver & Boecker Niagara possui experiência 
de mais de 40 anos em desenvolvimento, 
construção e fornecimento de equipamentos 
para indústrias de mineração, tais como 
peneiras vibratórias, disco pelotizador, sistema 
de lavagem, excita-dores, telas industriais, 
serviços e outros.
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Os desastres 
O fim do Superciclo coincidiu com o de-

sastre em Mariana, no dia 5 de novembro de 
2015, e mais à frente com o de Brumadinho, 
em 25 de janeiro de 2019. Ambos causaram 
impactos sem precedentes.  O primeiro 
desastre, segundo Virgínia Ciminelli, já 
mostrava a vulnerabilidade das regiões de 
mineração e dos sistemas de controle, o 
que inclusive levou a uma revisão mundial 
dos procedimentos. Mesmo assim ocorreu 
o segundo desastre. Ambos foram grandes 
tragédias, com perda de vidas, impactos 
ambientais, econômicos e sociais incalcu-
láveis, mas o impacto de Brumadinho foi 
infinitamente maior, principalmente pelo 
lado humano. Estes dois desastres mar-
caram um ponto de inflexão para o setor 
mineral em nível mundial e têm forçado 
mudanças concretas nas práticas de gestão 

de rejeitos. “Mas foram muito dramáticos 
para todas as famílias atingidas e também 
para todas as pessoas que atuam no setor”, 
lamenta a professora. 

No entanto, ela assinala que a riqueza 
mineral do estado vai bem além do ferro e 
do ouro. “Minas Gerais é o maior produtor 
mundial de nióbio, com 75% da produção 
desse metal e reservas na região de Araxá 
suficientes para atender ao mercado por 
cerca de 400 anos. É também o maior pro-
dutor mundial de concentrado de tântalo, 
único produtor nacional de zinco, maior 
produtor nacional de ferro, de ouro, lítio, 
fosfato, grafite, rochas ornamentais, calcá-
rio, gemas e outros. Produz ainda minerais 
para a agricultura, para a construção civil, 
metais de base e também os chamados me-
tais do futuro”, assinala.  

Para Virgínia Ciminelli, essa importância 
mundial da riqueza mineral do estado cer-

Funcionário monitora caminhão à distância
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tamente justifica uma reflexão e, neste sen-
tido, ela destaca dois pontos: primeiro, que 
“os minerais e metais fazem parte do nosso 
cotidiano, desde os utensílios mais simples 
até os mais sofisticados. A disponibilidade 
desses minerais e metais, numa sociedade 
tecnológica, é considerada estratégica. E 
por isso há programas recentes na Comu-
nidade Europeia e nos Estados Unidos, 
que visam garantir o suprimento dessas 
matérias primas”. O segundo ponto é que, 
“a despeito da importância desses insumos 
e da rigidez locacional do depósito, ou seja, 
uma mina não pode ser transportada para 
outro lugar, a sociedade deixa cada vez mais 
claro que não quer uma extração a qualquer 
custo nem em qualquer lugar. Assim, va-
lores devem ser considerados na discussão 
sobre os empreendimentos”. 

Processos mais complexos 
Outros vetores das transformações por 

que passam o setor de mineração em Mi-
nas Gerais são a maior complexidade dos 
minérios e os baixos teores das reservas re-
manescentes, que além de exigir processos 
mais complexos para seu aproveitamento, 
com custos mais elevados, requerem mais 
energia e disponibilidade de água. Estes 
atualmente são dois itens críticos para a 
mineração, por seu uso intensivo. “Embora, 
se olharmos os dados da Agência Nacional 
de Água (ANA), o consumo global da mine-
ração é pequeno, ou seja, menos de 1%, en-
quanto na agricultura e pecuária é cerca de 
80%”, aponta a professora Virgínia. Só que 
localmente esse percentual muda, a compe-
tição por esses recursos pode ser acirrada e 
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a interferência do empreendimento no uso 
dos recursos pode ser significativa. 

Os mais baixos teores das jazidas também 
têm contribuído para um aumento expressivo 
na geração de rejeitos, o que é óbvio, porque se 
tem que processar um volume cada vez maior 
de minério para obter a mesma quantidade 
de concentrado. E este talvez seja o maior 
desafio para a indústria de extração do miné-
rio de ferro em Minas Gerais na atualidade. 
Com as restrições sobre barragens, onde co-
locar tanto rejeito? Isto tem exigido elevados 
investimentos em projetos de filtragem de 
resíduos e empilhamento a seco e, também, 
tem contribuído para o aumento dos custos 
de produção. Além disso, as empresas estão 

tendo que investir fortemente na descarac-
terização das barragens de rejeito – mesmo 
aquelas que são por alteamento a jusante – já 
que a insegurança gerada na população, prin-
cipalmente após o acidente de Brumadinho, 
tem sido motivo frequente de conflitos entre 
as empresas e as comunidades que vivem no 
entorno das barragens. E isto não apenas na 
mineração de ferro. 

Um outro item que que exigido mu-
danças no setor, na opinião de Virgínia 
Ciminelli, são as tecnologias digitais, 
“que estão causando uma revolução não 
só na indústria mineral, mas em todo o 
setor industrial, abrindo uma gama de 
possibilidades com análise em tempo real, 
big data, robótica, inteligência artificial, 
internet das coisas. Hoje temos operações 
cada vez mais autônomas (como cami-
nhões na mina de Brucutu, da Vale, em 
Minas Gerais), centros de inteligência 
artificial. O setor passa por um processo 
de digitalização dos dados como um pas-
so para o uso mais amplo de inteligência 
artificial, internet das coisas, robótica e 
isso traz uma maior segurança no traba-
lho nas operações, além de reduzir custos 
e melhorar a gestão”.  

A professora acrescenta que alguns acre-
ditam em mudanças mais drásticas nos 
processos de extração, com maior uso da 
lavra subterrânea utilizando drones e tam-
bém veículos autônomos, lembrando que a 
lavra subterrânea tem a vantagem de causar 
menor impacto na paisagem e servir depois 
para receber rejeitos produzidos durante o 
processo. “Há também a chamada extração 
in situ, processo em que se injeta os rea-
gentes no corpo mineral. Estes reagentes 

“HÁ TAMBÉM A CHAMADA 
EXTRAÇÃO IN SITU, PROCESSO 

EM QUE SE INJETA OS REAGENTES 
NO CORPO MINERAL. ESTES 

REAGENTES DISSOLVEM O METAL 
DE INTERESSE E A SOLUÇÃO É 

TRANSPORTADA ATÉ À SUPERFÍCIE, 
ONDE O METAL É RECUPERADO. A 
EXTRAÇÃO IN SITU NÃO PODE SER 
USADA PARA QUALQUER METAL, 
MAS NO CASO DO URÂNIO JÁ É 

RESPONSÁVEL POR MAIS DE 50% 
DA PRODUÇÃO”
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dissolvem o metal de interesse e a solução é 
transportada até à superfície, onde o metal 
é recuperado. A extração in situ não pode 
ser usada para qualquer metal, mas no caso 
do urânio já é responsável por mais de 50% 
da produção”. 

Outra tendência apontada por Cimi-
nelli é a da busca do resíduo zero, através 
do seu aproveitamento para outros fins. 
Ela cita o exemplo, em Minas Gerais, de 
uma mina da Nexa Resources, em Morro 
Agudo, que produz concentrado de zinco 
para alimentar uma usina metalúrgica 
que produz zinco metálico. “A partir de 
2010, foram feitas mudanças no processo 
de beneficiamento, de tal forma que se 
chegou a três produtos: o concentrado de 
zinco, o concentrado de chumbo, que é 
exportado, e a dolomita, que é utilizada 
como corretivo agrícola e que representa 
o maior volume. É importante salientar 
que, como aconteceu nessa unidade – e 
em outras empresas – processos ambien-
talmente mais sustentáveis geram novas 
receitas. No caso da Nexa, esses coprodu-
tos são responsáveis por 30% da receita 

total dessa operação”. Porém, ela ressalva 
que a técnica do rejeito zero não pode ser 
aplicada a qualquer mina, o que torna 
cada vez mais importante a garantia da 
maior segurança das barragens de rejeito. 
“Muitos falam da Vale, no Pará, no pro-
jeto S11D, uma mina sem barragens de 
rejeito, com elevado grau de automação e 
que resulta em 93% de redução no consu-
mo de água e 77% no consumo de energia. 
Mas este é um minério único, muito rico. 
Não é o que acontece com os minérios 
de Minas Gerais. Para os minérios mais 
pobres, outras tecnologias têm que ser 
aplicadas, como é o caso da disposição a 
seco utilizando filtros para a secagem e 
recuperação magnética de finos, aplica-
da pela primeira vez no mundo em uma 
mina em Minas Gerais”.   

É IMPORTANTE SALIENTAR QUE, COMO 
ACONTECEU NESSA UNIDADE – E EM 
OUTRAS EMPRESAS – PROCESSOS 

AMBIENTALMENTE MAIS SUSTENTÁVEIS 
GERAM NOVAS RECEITAS

TELAS DE AÇO TELAS DE BORRACHA
TELAS DE POLIURETANO

TELAS PARA
PENEIRAMENTO
Linha completa de Telas utilizadas no 
processamento e beneficiamento
de Minérios e Agregados.

+55 (11) 4323-3800 +55 (11) 99799-8008
vendas@lantex.com.br www.lantex.com.br
Avenida Victor Andrew, 2055 - Zona Industrial, Sorocaba - SP
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lação também se aflige com os problemas 
econômicos gerados com a paralisação 
da atividade, notadamente o desemprego, 
como assinala o professor Ricardo Ruiz, da 
UFMG, um dos defensores da mineração. 
Ele enfatiza que a mineração sempre teve 
um peso importante na economia de Minas 
Gerais, lembrando que, em 2010 a indústria 
extrativa mineral participava com 5,7% do 
PIB mineiro e chegou a um pico de 7,5% 
em 2013, durante o chamado Superciclo 

O QUE É MAIS FORTE: O MEDO DA 
BARRAGEM OU DO DESEMPREGO?

Francisco Alves 

Apesar do peso que exerce no contex-
to da economia em Minas Gerais, 
a mineração vem sendo contestada 

por uma parcela expressiva da sociedade 
mineira, mesmo naqueles municípios onde 
a atividade é preponderante. E o motivo 
é, principalmente, o medo dos acidentes 
como os que ocorreram em Mariana e 
Brumadinho. Mas ao mesmo tempo em 
que teme os acidentes e a insegurança 
gerada pelas barragens de rejeito, a popu-
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Já quando se trata da comparação com o 
Valor Agregado gerado por toda a indústria 
de Minas Gerais, no mesmo período (ou 
seja, entre 2002 e 2016), verifica-se que a 
indústria mineral participou com 13,2%. 
“Observou-se tendência de elevação da 
participação da Indústria Extrativa Mineral 
do Estado de 2008 até 2013, com exceção de 
2009, acompanhando os preços internacio-
nais do minério de ferro. A partir de 2014, 
há expressiva perda de participação da 
Indústria Extrativa Mineral que se estende 
até 2016”, informa o Diagnóstico.  

Ruiz reitera que, apesar da diversidade 
da atividade econômica no estado, a depen-
dência do PIB em relação à indústria extra-
tiva mineral, principalmente do minério de 
ferro, ainda é muito grande. A mineração 
representa muito para o estado em termos 
de geração de riqueza e empregos. E há um 
contingente de municípios em que existe 
grande concentração da atividade minera-

do minério de ferro. “Este foi o índice mais 
alto registrado durante o Superciclo, que 
começou em 2005/2006 e se estendeu até 
2013. Mas em 2015 houve a quebra do ciclo 
e a importância da mineração no PIB do 
estado teve uma redução abrupta, caindo 
para 3%”, diz ele.  

Analisando-se em termos do Valor Adi-
cionado pela indústria mineral na econo-
mia mineira (incluindo petróleo e gás), o 
pico ocorreu em 2011 e 2013, também com 
7,5%, conforme os números constantes no 
Diagnóstico do Setor Mineral em Minas 
Gerais, elaborado pela SEDE (Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico), com vistas à 
elaboração do Plano Estadual de Mineração 
que o governo está encomendando. Esse 
período coincide com o pico dos preços do 
minério de ferro. Em 2015 houve uma queda 
forte, para 3,6% e no ano seguinte (2016) o 
tombo foi maior ainda: 2,9%. O Diagnóstico 
ainda mostra que, entre 2002 e 2016, a média 
do Valor Agregado foi de 4,0%. 
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dora, particularmente da grande mineração 
de ferro, que há muito tempo é o carro-
-chefe da mineração em Minas Gerais, que 
gera uma grande quantidade de empregos 
e que está concentrada em algumas plantas 
industriais. “A extração de minério de ferro 
é industrial (indústria extrativa mineral) 
e extremamente concentrada, o que gera 
uma concentração de riqueza e empregos 
em algumas partes de Minas Gerais, já que 
é no Quadrilátero que está concentrada a 
mineração de ferro (daí o nome Quadrilá-
tero Ferrífero)”, afirma Ruiz, acrescentando 
que esta mineração está voltada para a ex-
portação, atua no mercado internacional e 
por isso sofre as consequências dos altos e 
baixos na demanda e comportamento dos 
preços. 

O professor lembra que em 2015 a indús-
tria mineral no estado chegou ao fundo do 
poço, quando ocorreu a ruptura da barragem 
de rejeitos do Fundão, em Mariana, no final 
daquele ano. O valor da produção de minerais 
metálicos, conforme mostra o Diagnóstico da 
SEDE, caiu de um pico de R$ 45,5 bilhões, em 
2013, para R$ 33,3 bilhões em 2015, basica-
mente em função da queda de preços do mi-
nério de ferro. Em 2016, ainda sob influência 
do acidente de Mariana, o valor da produção 
teve um pequeno aumento, passando para 
R$ 34,1 bilhões. Nos dois anos seguintes os 
preços do minério de ferro foram melhoran-
do e o valor da produção mineral no estado 
chegou a R$ 42,0 bilhões em 2018. 

Mas em 2019, quando a indústria já ensaia-
va uma recuperação, houve a ruptura da bar-
ragem da Vale em Brumadinho e a produção 

O SYSDAM é um sistema web voltado à gestão de 
risco, segurança e emergência de barragens, de-
senvolvido em consonância com as melhores prá-
ticas de engenharia e legislações vigentes. Possui 
inúmeras funcionalidades que objetivam registrar 
informações, operar, monitorar, planejar ações de 
correção e manutenção, facilitando o acompanha-
mento rotineiro das estruturas destinadas à acu-
mulação de rejeitos/resíduos e armazenamento de 
água de múltiplos usos. 

Temos orgulho da nossa trajetória e buscamos 
sempre inovação e superação das adversidades, 
com valorização e respeito às pessoas, clientes e 
meio ambiente.

Al. Oscar Niemeyer, 420, Vale do Sereno, Nova Lima, MG, CEP 34.006-056
Telefone: +55 31 3286 1711 - pimentadeavila@pimentadeavila.com.br

+70 Barragens
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sysdam.com.br
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recursos hídricos, meio ambiente, gestão de riscos e 
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da empresa, principal produtor de minério de 
ferro, foi reduzida no estado, já que a operação 
de algumas barragens de rejeito foi suspensa. 
O professor observa que a produção de mi-
nério de ferro no estado não está crescendo 
no mesmo ritmo que no Brasil. “Minas Ge-
rais atingiu o seu pico de produção em 2016, 
quando chegou a 194 milhões t. Em 2019, 
chegou a 139 milhões t, um volume abaixo 
do que registrava em 2011. Enquanto isso, 
no Pará, está sendo desenvolvida uma outra 
mineração, concorrente ou complementar a 
Minas Gerais, com um projeto como o S11D, 
da Vale. Assim, enquanto Minas Gerais saía 
de 165 milhões t, alcançava 194 milhões t e 
hoje já caiu para 140 milhões t, o Pará saiu de 
uma produção de 97 milhões t e chegou a 190 

milhões t. É como se ocorresse uma troca de 
posição. O Pará hoje é o grande exportador 
de minério de ferro e não mais Minas Gerais. 
Quando ocorreu essa redenção? Em 2017, 
com a entrada em operação do projeto S11D. 
Então hoje Minas Gerais tem uma concor-
rência dentro do Brasil, de um minério mais 
rico e menos agressivo. Portanto, Minas Ge-
rais, onde a mineração de ferro começou há 
quase 80 anos, tem um desafio concorrencial 
e competitivo dentro do País. E lá fora temos 
outros desafios, como o minério produzido 
na Austrália e o que se pretende produzir na 
África, conforme se especula”. Essa situação, 
na opinião de Ruiz, coloca um desafio para 
Minas Gerais, que é o de diversificação, já que 
talvez o minério de ferro tenha alcançado seu 
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pico de produção em Minas Gerais há quatro 
anos. 

Ele ressalta que a produção em Minas 
Gerais está concentrada basicamente em 20 
municípios, que evidentemente não têm ape-
nas minério de ferro (há o caso do nióbio, em 
Araxá, que tem peso importante no valor da 
produção). Esses 20 municípios respondem 
por 93% da CFEM e estão no entorno da 
região metropolitana, como é o caso de Ma-
riana, Ouro Preto, Nova Lima e Brumadinho. 
E têm uma grande dependência da riqueza 
criada pela mineração. Há casos em que a 
CFEM chega a 25% da receita do município, 
sendo usado para cobrir gastos com educação, 
coleta de lixo, saúde e transporte. Os recursos 
permitem que o município preste serviços que 

são muito necessários, principalmente para a 
população carente. O professor observa que 
a mineração em Minas Gerais ainda é muito 
grande – só que concentrada – e a riqueza 
por ela gerada é distribuída para o estado via 
geração de empregos, renda e tributos. 

Assim, segundo ele, a mineração ainda é 
muito importante em Minas Gerais, apesar 
do esforço de diversificação econômica que 
ocorreu no estado desde a década de 1950 e 
particularmente na década de 1960, quan-
do foram criadas instituições de fomento 
como o BDMG, o INDI, a Metamig (hoje 
Codemge). Em razão disso, preconiza que os 
municípios mineradores criem instrumentos 
que permitam fomentar uma economia mais 
diversificada e menos dependente da mi-
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neração. Atualmente, em sua opinião, esses 
municípios vivem sob o medo dos choques 
econômicos provocados pela retração da mi-
neração. “Imagine-se o caso de um município 
que tem 50 mil habitantes, uma operação de 
mineração que responde por 20% do emprego 
e de repente a empresa paralisa as atividades 
ou deixa de existir. Isto produz uma queda 
violenta no nível de emprego e no bem-estar 
da população. O mesmo ocorre quando há a 
exaustão das minas. Ao não existir uma ati-
vidade que substitua a mineração, ocorre um 
esvaziamento da cidade. Vimos esse temor em 
Mariana, e agora também em Brumadinho. A 
questão, portanto, é: como usar a mineração 
para produzir algo diferente, uma economia 
diferente da mineração? Essa é a mágica do 
desenvolvimento: transformar. Ir além da 
mineração”, diz o professor. 

Ele reforça o que ocorreu no período re-
cente em Minas Gerais. A mineração de ferro 
atingiu seu pico em 2016. E começou a cair. 
Reduziu-se o nível de produção e ao mesmo 

tempo foram acionadas as máquinas no pro-
jeto S11D, no Pará. Além disso, novas minas 
entrarão também em operação na África e 
Austrália. “Ou seja, Minas tem o desafio de 
encontrar meios para ir além da mineração. É 
um desafio para o estado e também para os 20 
municípios que dependem da mineração de 
ferro. Um outro desafio gerado pela ruptura 
das barragens em Mariana e Brumadinho é: 
como ter a mineração segura e socialmente 
aceitável? Como manter essa atividade, con-
testada, em um novo formato?”, indaga. 

Nesse sentido, ele considera que, hoje, 
eliminar as barragens é o ponto central da 
mineração em Minas Gerais, inclusive porque 
não existem tecnologias prontas para isso. Elas 
ainda estão sendo desenvolvidas. “Após o rom-
pimento da barragem em Brumadinho, virou 
condição de sobrevivência o desenvolvimento 
de um novo processo de extração de minério 
de ferro ambientalmente seguro e socialmente 
aceitável. Porque o que temos até agora não 
é mais tolerável. Isto coloca um desafio não 
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somente para Minas Gerais, mas para as em-
presas que estão aqui. Para Minas Gerais coloca 
o desafio de incentivar, criar uma política de 
estado para que tenhamos tecnologias alterna-
tivas que permitam continuar essa mineração. 
Ao mesmo tempo, é preciso criar alternativas 
à mineração, porque em algum momento 
haverá a exaustão da mina. E mesmo antes da 
exaustão da mina há um outro desafio: esse 
minério é competitivo com o que é produzido 
na Austrália, África ou Pará?” 

Concluindo, ele afirma que atualmente 
há uma contestação à mineração em Minas 
Gerais sob vários aspectos, que dependência 
da grande mineração de ferro ainda é muito 
forte e que essa dependência faz com que “as 
pessoas tenham medo tanto da barragem 
quanto do desemprego”.

Na mesma linha, a professora Virgínia 
Ciminelli, também da UFMG, lembra que os 
recursos minerais são uma riqueza – como 

outros recursos naturais que há no estado e 
que devem ser também levados em consi-
deração – mas são finitos. Em razão disso, 
ela menciona um conceito hoje considerado 
muito importante, que é o da prosperidade 
sustentável, proposto pela doutora Doris 
Hiam-Galvez. “Essa prosperidade sustentável 
é o conceito em que se deve aproveitar aquele 
momento, aquele período de riqueza, para 
planejar o futuro já sem a riqueza mineral. 
Pensando, por exemplo, na reconversão do 
território e em sua diversificação econô-
mica. Isso certamente exige acordos entre 
governo, empresa, comunidade; exige uma 
comunicação por confiança, para se chegar 
a esse acordo, e projetos de reconversão de 
várias naturezas, para darem suporte a esse 
planejamento, novos arranjos, recursos e 
continuidade”. Mas, ao seu ver, falta finan-
ciamento de projetos, bem como lideranças 
comprometidas e responsáveis.  
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gética e Logística da SEDE, o Plano irá 
fortalecer e contribuir para a revitalização 
do setor mineral estadual, ao tornar Minas 
Gerais o estado mais competitivo no setor 
e consolidar a sua posição como relevante 
player nacional e internacional no merca-
do de mineração. A iniciativa, inédita no 
contexto histórico-político do Governo de 
Minas Gerais, sinaliza que é possível en-
frentar grandes desafios, socioeconômicos 
e ambientais, de maneira transparente, uti-
lizando as melhores práticas para a gestão 
da política minerária no Estado. "O plano 
vai trazer uma perspectiva de longo prazo. 
Questões complexas serão abordadas, entre 
as quais esgotamento de jazidas mineiras, 
alternativas econômicas para municípios 
dependentes da mineração, meio ambiente 
e novas fronteiras da mineração no estado, 
como lítio, níquel, elementos de terras raras, 
grafita, entre outros minerais estratégicos, 

GOVERNO PREPARA PLANO PARA 
ORIENTAR DESENVOLVIMENTO DO SETOR

Francisco Alves 

O governo de Minas Gerais, através da 
Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Econômico (SEDE), está 

elaborando o Plano Estadual de Mineração, 
visa orientar ações de longo prazo com o 
objetivo de promover uma atividade mine-
rária competitiva e sustentável no estado, 
além de produzir cada vez mais valor para 
os mineiros. O PEM deverá contemplar, 
em seu escopo, outros temas relacionados 
à mineração em Minas Gerais, como as ca-
deias produtivas minerais, os desafios que a 
mineração enfrenta atualmente no estado, 
condicionantes e cenários futuros. Além 
disso, o plano irá propor políticas públicas, 
incluindo ações e iniciativas estratégicas 
que coordenarão os esforços do setor pú-
blico e privado para o desenvolvimento da 
mineração para os próximos 20 anos. 

De acordo com Marcelo Ladeira, supe-
rintendente de Política Minerária, Ener-



25BRASIL MINERAL nº 413 - SETEMBRO DE 2021

A SAMARCO 
ESTÁ EVOLUINDO. 
MAS A GENTE SABE 
QUE TEM QUE 
FAZER AINDA MAIS.
A SAMARCO BUSCA ATUAR FORTEMENTE NA 
RECONSTRUÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS, 
REDUZINDO IMPACTOS E OPERANDO DE FORMA 
RESPONSÁVEL O USO DOS RECURSOS NATURAIS. 
E NÃO PARA POR AÍ: TAMBÉM CONSERVA, PROTEGE E
MONITORA A BIODIVERSIDADE EM SUA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA, CONTRIBUINDO COM A PRESERVAÇÃO DA 
FAUNA E DA FLORA PARA GERAÇÕES ATUAIS E FUTURAS. 

VAMOS
TRANSFORMAR

JUNTOS?

https://www.samarco.com/sustentabilidade/?utm_source=brasil-mineral&utm_campaign=ad


26 BRASIL MINERAL nº 413 - SETEMBRO DE 2021

MINAS GERAIS

ração tem algo a ver com a recuperação 
desse protagonismo? 

MARCELO LADEIRA – O plano não 
está relacionado a esse ou aquele momento. 
Estamos atualmente em um momento que 
alguns analistas estão chamando de Super-
ciclo da mineração, como o que ocorreu 
em 2008. Mas o plano não se atém a isso. A 
postura do governo do estado é no sentido 
de dizer que a mineração é uma atividade 
relevante e que nós precisamos dar aten-
ção e pensar a participação do governo 
do estado e como ele pode contribuir para 
o desenvolvimento do setor mineral em 
Minas Gerais. Este é o ponto principal que 
justifica a realização do plano estadual de 
mineração. 

O plano não tem nenhum objetivo de 
recuperar o protagonismo na produção, 
porque isso não é uma questão que depende 
de uma ação do estado. Minas Gerais aca-
bou de anunciar a atração de uma fábrica 

que são essenciais à transição energética 
para uma economia de baixo carbono”, disse 
o Superintendente.

Ele acrescenta que a elaboração do PEM 
contará com ampla participação da socie-
dade civil e informou que, nesta linha, a 
SEDE já firmou um termo de cooperação 
técnica com o Ibram (Instituto Brasileiro de 
Mineração), entidade que representa o setor 
produtivo da mineração no País e que tem 
seu berço em Minas Gerais, visando a troca 
de informações. Nesta entrevista a Brasil 
Mineral, Marcelo Ladeira dá mais detalhes 
sobre os objetivos do Plano Estadual de 
Mineração e a importância da mineração 
para o estado de Minas Gerais. 

BRASIL MINERAL – O estado de Minas 
Gerais desde sempre liderou a produção 
mineral no País, porém mais recentemen-
te, a partir de 2016, perdeu protagonismo 
para o Pará. O Plano Estadual de Mine-

SE PENSARMOS EM GERAÇÃO 
DE EMPREGOS, QUANTOS 
POSTOS DE TRABALHO 

SE GERA COM UMA 
HIDRELÉTRICA? ENTÃO EXISTE 
ESSE PRECONCEITO CONTRA  

A MINERAÇÃO
Marcelo Ladeira
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da Heineken, que vai fazer um investimento 
superior a R$ 1 bilhão, em Pedro Leopoldo, 
na região metropolitana de Belo Horizonte. 
Neste caso há uma briga, porque a Hei-
neken pode produzir cerveja em qualquer 
lugar do Brasil. Mas a mineração responde 
a uma demanda e a oferta é localizada. Não 
dá para minerar ferro no interior de São 
Paulo, por exemplo, porque não tem. O que 
tem é muita mineração de não-metálicos, 
que precisa estar mais próxima do mercado 
consumidor. Não dá para trazer areia de 
Minas Gerais para São Paulo e vive-versa. 
Já o minério de ferro precisa ter um teor 
bom e tudo o mais. O Pará tem reservas de 
minério de ferro excepcionais. 

Mas não é nenhuma preocupação nossa, 
do governo, esse protagonismo em termos 
de produção. Os números de Minas Gerais 
ainda são muito relevantes, estamos em-
patados com o Pará há alguns anos, mas a 
tendência é a produção lá continuar cres-
cendo. Minas ainda vai ter um crescimento, 
porque o momento atual está tirando muito 
investimento da gaveta, mas a tendência é 
estabilizar. Porém, Minas Gerais ainda é 
protagonista na mineração do País, porque 
tem escolas, conhecimento técnico, cientí-
fico e tecnológico em relação à mineração 
que outros estados não têm. Lembramos 
que em 2020 comemorou-se 300 anos da 
criação da capitania das Minas Gerais, que 
o estado surgiu como um empreendimento 
minerário da Coroa Portuguesa. 

Portanto, o projeto do plano é antes de 
tudo de fortalecimento do setor, da imagem 
da mineração perante a sociedade, que tem 
uma visão negativa da atividade minerária. 
Mina não é uma coisa bonita, ao contrá-
rio, por exemplo, do lago de Furnas ou de 

qualquer lago de hidrelétrica. Mas do ponto 
de vista econômico, esse lago traz muito 
menos benefício para a sociedade do que 
a mineração. Se pensarmos em geração de 
empregos, quantos postos de trabalho se 
gera com uma hidrelétrica? Então existe 
esse preconceito contra a mineração. 

Um dos objetivos do plano também é tra-
balhar para que o governo possa fortalecer a 
imagem da mineração como uma atividade 
geradora de empregos, de riqueza, de renda, 
uma atividade séria, responsável, feita den-
tro de padrões de segurança e de qualidade 
e ambiental que permitam a recuperação 
das áreas mineradas após a exaustão das 
jazidas. E, ao mesmo tempo, que essa ati-
vidade se mantenha competitiva. 

O crescimento da produção depende da 
demanda. Se há demanda é os preços estão 
bons, as empresas começam a tirar seus pro-
jetos da gaveta. Tem um projeto no norte 
de Minas que vai trabalhar com minério 
de baixa concentração e que até há pouco 
tempo não era viável. E de repente eles 
estão tentando licenciar o projeto o mais 
rapidamente possível, porque há demanda 

É UM PROJETO DE 
MINÉRIO DE FERRO COM 

TEOR EM TORNO DE 20%, 
O QUE ALGUNS ANOS 

ATRÁS ERA IMPENSÁVEL. 
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para o minério e está valendo a pena. É um 
projeto de minério de ferro com teor em 
torno de 20%, o que alguns anos atrás era 
impensável. 

BRASIL MINERAL – É notória a de-
pendência da mineração no estado em 
relação ao minério de ferro. Existe alguma 
intenção no sentido de que o plano possa 
fomentar a diversificação da produção 
mineral no estado?

MARCELO LADEIRA – A diversifica-
ção da economia do estado é uma preocu-
pação da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, do governo do estado. Mas nós 
trabalhamos no paradigma de que o esta-
do não é mais um estado-empresário, nos 
moldes como existiu talvez até a década de 
1970. Como eu falei, a capitania de Minas 
Gerais foi constituída como um empreen-
dimento minerário. A Coroa decidiu que 
se havia ouro naquele local, deveria criar 
uma capitania para controlar uma atividade 
que é essencial para o desenvolvimento da 
riqueza da metrópole. Então Minas Gerais 
era uma empresa mineradora. Começou 
como uma atividade minerária e deu ori-
gem a um povo, uma cultura, uma culiná-

ria, aquilo que se chama hoje Minas Gerais 
e de que nos orgulhamos muito. Mas esse 
modelo não existe mais, não é viável. O es-
tado de Minas Gerais não tem recursos para 
continuar empreendendo no sentido de 
criar e implementar empresas mineradoras, 
distritos industriais, siderúrgicas. O estado 
brasileiro fundou a Vale, a CSN, produziu 
desenvolvimento, conseguiu industrializar 
o país, mas esse modelo se esgotou. Então 
não cabe ao estado pensar na diversificação 
da atividade minerária. Hoje o estado não 
tem iniciativas para aprofundar o conheci-
mento sobre o subsolo, saber onde estão as 
jazidas, o que se pode produzir ou não. Hoje 
essa atividade é do mercado. E até onde 
temos notícia, o mercado conhece muito 
bem o subsolo, do país inteiro. E o mercado 
responde muito melhor às demandas inter-
nacionais. Se o ferro está subindo de preço, 
os projetos começam a sair. Hoje há vários 
minerais que estão inclusive com o preço 
muito inflado, como as terras raras, por 
exemplo, que são tratadas no Plano como 
minerais portadores de futuro e estratégi-
cos. E isso no sentido de compreender por 
que eles são estratégicos, se existe uma de-
manda crescente, se têm aplicações novas. 
O que queremos saber é se esses minerais 
existem em Minas Gerais, quem está pro-
duzindo etc. Então é mais um trabalho de 
diagnóstico do que procurar jazidas e tudo 
o mais. Isso fica com o mercado. A ANM é 
que tem que consolidar essas informações. 

A nossa preocupação é no sentido de 
melhorar a qualidade da informação que 
prestamos para a sociedade. 

A mineração é uma atividade regulada 
pela União. O estado não tem essa compe-

O PÓS-MINERAÇÃO NÃO PODE SER 
PENSADO NO MOMENTO QUE A 

MINERAÇÃO ACABA OU QUANDO 
ESTÁ DECADENTE. TEM QUE SER 

TRATADO DESDE O INÍCIO.
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tência. Mas isso não quer dizer que o estado 
não possa contribuir para o desenvolvi-
mento do setor, o que significa fazer algo 
além. Então se a ANM, por exemplo, tem 
dificuldade de trabalhar mais os dados para 
melhorar a qualidade da informação para 
a população, nós entendemos que é papel 
do governo do estado fazer isso, porque a 
atividade de mineração, em Minas Gerais, 
tem um peso econômico maior do que nos 
demais estados. 

Quando se fala em dependência, existe 
uma preocupação nossa muito grande em 
relação aos municípios mineradores. Exis-
tem municípios em Minas Gerais que têm 
uma dependência forte em relação à ativi-
dade minerária e isto é muito complicado, 
principalmente naqueles em que a atividade 
já começa a entrar numa fase de redução ou 
exaustão de jazidas. Isto faz com que esses 
municípios já precisem planejar uma realo-
cação das riquezas que se extraiu da minera-
ção para outras atividades econômicas. Este é 
um ponto muito desafiador, principalmente 
porque o estado nunca foi bom planejador. 
Esta é uma preocupação do plano de mi-
neração: como tratar a quest ã o  d o s 
municípios onde a atividade de mineração é 
preponderante? O pós-mineração não pode 

ser pensado no momento que a mineração 
acaba ou quando está decadente. Tem que 
ser tratado desde o início. Precisamos de 
ações pensadas no longuíssimo prazo, desde 
o momento que esse município se destaca na 
atividade. Como fazer a transição quando a 
mineração acabar? Isso é muito desafiador. 
Pensar esse pós-mineração é muito impor-
tante e uma preocupação do plano, prin-
cipalmente para as regiões que têm maior 
dependência da mineração. 

A concentração no minério de ferro é uma 
questão mercadológica. Mas é importante 
para o estado conhecer, saber quais são as 
novas fronteiras da mineração, para onde a 
atividade está se deslocando, como podemos 
diversificar a atividade de mineração no sen-
tido de diversificar as cadeias produtivas que 
atendem a mineração. Se temos uma mine-
ração de ferro robusta no estado, gostaríamos 
também de produzir o maquinário que ela 
usa, desenvolver uma indústria siderúrgica 
que possa beneficiar esse ferro e vender pro-
dutos de maior valor agregado. Aí estão os 
grandes desafios no sentido de diversificação 
da nossa economia. Pensar em aplicações de 
alta tecnologia, desenvolvimento de produto, 
ou mesmo nas cadeias fora da mineração. 
Infelizmente, o que os estudos nos mostram 
é que existe um caso, que é o de Minas Gerais, 
que é uma armadilha de baixa complexida-
de. Como se tem uma facilidade na extra-
ção do minério, focamos no minério e não 
conseguimos diversificar a produção. O que 
percebemos é que o período do Superciclo, 
que passou, foi o de maior concentração da 
atividade econômica do estado na mineração, 
com redução de atividade em outros setores 
que poderiam ter se desenvolvido. Houve 

PENSAR ESSE PÓS-MINERAÇÃO É MUITO 
IMPORTANTE E UMA PREOCUPAÇÃO 

DO PLANO, PRINCIPALMENTE PARA AS 
REGIÕES QUE TÊM MAIOR DEPENDÊNCIA  

DA MINERAÇÃO
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uma crise internacional, o preço do minério 
caiu e entramos numa crise (a economia e 
o governo mineiro) da qual ainda não nos 
recuperamos. 

BRASIL MINERAL – Para o empresário 
que vai investir na mineração em Minas 
Gerais, o que o governo oferece?

MARCELO LADEIRA – O governo tem 
um papel muito importante no licenciamen-
to ambiental, no estabelecimento de regras 
de segurança de barragem e de conseguir 
esses padrões em parceria com o setor mi-
neral, ouvindo a sociedade. O governo busca 
compreender quais são as novas fronteiras, 
como lidar com o desafio do declínio da 
atividade nos locais onde a mineração já está 
mais maturada e quais ações pode incentivar 
nessas regiões; pensar um licenciamento 
ambiental que concilie segurança e susten-
tabilidade com a atividade econômica com-
petitiva; estimular as cadeias produtivas. E 
isso o plano pode indicar como fazer. Como 
vamos fazer uma reconversão produtiva de 
territórios minerados? Como lidar com um 
licenciamento ambiental eficiente, racional, 
seguro, com padrões razoáveis de sustenta-
bilidade durante as atividades minerárias? 
Como a comunidade atingida pela atividade 
minerária vai ser tratada? 

BRASIL MINERAL – Em que horizon-
te deve-se ter o plano e como se pretende 
envolver a sociedade em sua elaboração? 

MARCELO LADEIRA – Entendemos que 
para fazer um plano com essa complexidade 
e com qualidade precisaríamos buscar um 
serviço especializado no mercado, e foi lan-
çado um edital, cujo prazo para apresentação 

de propostas se encerra em 6 de outubro. 
Acreditamos que o processo licitatório deve 
ser concluído no princípio de 2022 e a partir 
de então se começa a elaboração do plano. O 
planejamento prevê 18 meses para a elabo-
ração. Ao longo dos 18 meses está prevista a 
realização de 39 oficinas temáticas em todo 
o território do estado, que devem ocorrer 
entre o terceiro e o décimo quarto mês. As 
oficinas vão trabalhar temáticas diferentes 
(ferro, manganês etc, dependendo da região). 
Haverá divulgação prévia, e estarão abertas à 
participação de todos: membros da comuni-
dade, movimento sociais, organizações da so-
ciedade civil, academia, empresas, poder pú-
blico... Essa participação é importante, porque 
queremos que seja um plano que realmente 
responda aos anseios da sociedade. Tanto do 
lado da indústria como da sociedade como 
um todo. Este é um ponto importante, porque 
é a partir disso que vamos pensar as ações 
estratégicas do plano de mineração. E são as 
ações estratégicas que consolidam as propos-
tas que se pretende para o desenvolvimento e 
fortalecimento da atividade minerária no es-
tado. É muito importante compreender como 
todos os atores envolvidos na atividade vêem 
a mineração, até porque temos a intenção de 
fortalecimento da imagem da mineração para 
toda a população.   

E SÃO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS QUE 
CONSOLIDAM AS PROPOSTAS QUE SE 
PRETENDE PARA O DESENVOLVIMENTO 

E FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE 
MINERÁRIA NO ESTADO
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em primeiro lugar em termos de investi-
mentos anunciados, com um total de R$ 
32,7 bilhões. Os outros setores com maior 
valor de investimentos foram energias (2º. 
lugar), indústria química (3º.) agronegócio 
(4º.) e alimentos (5º.). Se for considerado 
o setor minero-metalúrgico, essa posição é 
ainda mais reforçada, já que a metalurgia 
ficou em 7º. lugar e a siderurgia em 9º. no 
valor de projetos anunciados. 

Em termos de bens minerais, o minério 
de ferro, embora tenha reduzido o volume 
de produção no estado, ainda concentra 

INVESTIMENTOS EM PROJETOS DE 
MINERAÇÃO SUPERAM US$ 13 BILHÕES

Francisco Alves 

Apesar de haver perdido sua hegemonia 
no valor da produção mineral para 
o Pará, Minas Gerais ainda lidera os 

investimentos programados para o setor 
no período 2021-2025. Conforme estima-
tivas do Ibram, do total de investimentos 
previstos para o setor no País, no valor de 
US$ 38 bilhões, Minas Gerais terá 35%, ou 
US$ 13 bilhões, distribuídos em projetos 
localizados em 28 municípios. Já o INDI, 
agência de fomento econômico do governo 
de Minas Gerais, indica em seu relatório 
que em 2020 o setor de mineração ficou 
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lhões t no Sistema Sul (Fábrica e Vargem 
Grande). Em Timbopeba, a Vale obteve 
autorização para disposição de rejeitos na 
cava e realizou adaptações na planta de be-
neficiamento, para aumento da capacidade 
de processamento de minério a úmido, o 
que lhe dá condições de aumentar a capa-
cidade de produção em mais 7 Mt. Com o 
projeto, todos os rejeitos gerados nas linhas 
de processo que foram adicionadas estão 
sendo dispostos na cava. 

No site de Brucutu, o start up da bar-
ragem do Torto e início de operação da 
planta de filtragem, que deverá ocorrer em 
2022, permitirá um acréscimo de 17 Mt à 
capacidade atual, enquanto em Itabira se 
prevê um aumento de 24 Mt/ano, também 
a partir de 2022, com o start up das plantas 
de filtragem e alteamento da barragem de 
Itabiruçu, o que resolve as restrições rela-
cionadas com a disposição de rejeitos. 

No Sistema Sul prevê-se um acréscimo 
de capacidade nos sites de Fábrica e Vargem 
Grande, que será possibilitado basicamente 
com a adequação das barragens. No caso 
de Fábrica, as medidas adotadas para a 
barragem Forquilha V permitirão agregar 
6 milhões t de capacidade. Em Vargem 
Grande, a conclusão da barragem Maravi-
lhas III e da planta de filtragem de rejeitos 

grandes investimentos, seja em novos 
empreendimentos – como o da SAM – ou 
em projetos de tecnologias e sistemas para 
processamento e disposição de rejeitos, 
incluindo a descaracterização de barragens. 
Além disso, há projetos para obtenção de 
produtos de minério de ferro mais susten-
táveis, como o “Briquete Verde” da Vale, 
e os investimentos em tecnologias para 
tratamento e disposição de rejeitos em al-
ternativa às barragens. 

Outra área que concentra importantes 
investimentos são os chamados minerais 
do futuro, principalmente nióbio e lítio, e 
os fertilizantes.  

MINÉRIO DE FERRO
Vale investe para  

recuperar capacidade 
Apesar de atualmente ter o seu prin-

cipal centro de produção no Pará, a Vale 
tem investido para recuperar capacidade 
produtiva em Minas Gerais, como parte 
do seu plano de chegar a uma escala de 
400 milhões de toneladas em 2023. A ca-
pacidade de produção da Vale no estado 
foi bastante reduzida nos últimos anos. 
Para se ter uma ideia, enquanto a produção 
foi de 188,5 milhões t em 2018 (104,4 Mt 
no Sistema Sudeste e 84,1 Mt no Sistema 
Sul), em 2020 o volume caiu para 105,7 
Mt (48,4 Mt no Sistema Sul e 57,3 Mt no 
Sistema Sudeste).  

O objetivo da empresa, com os inves-
timentos, é adicionar 40 milhões t de 
capacidade no Sistema Sudeste (nos sites 
de Timbopeba, Brucutu e Itabira) e 15 mi-

Vargem Grande
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vão possibilitar o aumento de 3 milhões t 
na capacidade, enquanto o destravamento 
da correia transportadora e avanço na des-
caracterização da barragem VGR, além do 
licenciamento de novas frentes de lavra, 
acrescentarão 6 milhões t à capacidade 
instalada do site. 

A Vale também deu início ao projeto 
de reativação da mina de Capanema, nos 
municípios de Santa Bárbara, Ouro Preto 
e Itabirito. A reativação envolve a aquisição 
de novos equipamentos e instalação de um 
TCLD (Transportador de Correias de Lon-
ga Distância), bem como adequações no 
pátio de estocagem de minério. Para o pro-
jeto, estão programados investimentos de 
US$ 495 milhões, dos quais US$ 47 milhões 
seriam desembolsados em 2021. Capanema 
terá capacidade para produzir 18 milhões 
t/ano a umidade natural – portanto sem 
geração de rejeitos – e nos primeiros anos 
proporcionará à Vale uma adição líquida 
de capacidade da ordem de 14 milhões t de 
minério cuja expedição se dará pelo site de 
Timbopeba. 

Outro projeto importante que a Vale está 
implantando em Minas Gerais é o New 
Steel, localizado no complexo de Vargem 
Grande, em Nova Lima. Este será o primei-
ro empreendimento em escala industrial 
para concentração magnética a seco de 
finos de minério de ferro. O investimento 
previsto é de US$ 125 milhões, sendo US$ 
55 milhões desembolsados em 2021. A 
capacidade de produção prevista é de 1,5 
milhão t/ano e o start up deverá ocorrer no 
segundo semestre de 2022.  

A empresa também está licenciando o 
projeto de ampliação das cavas Tamanduá 
e Capitão do Mato, no âmbito do Comple-

xo Vargem Grande. Na cava Tamanduá, a 
ampliação vai abranger uma área de 96,3 
hectares e possibilitará a lavra de 57,7 
milhões t de minério com teor médio de 
57,7% Fe. Em Capitão do Mato, a lavra a 
ser desenvolvida na mina ocupará uma 
área de 456,8 hectares e a reserva lavrável 
é de 777,8 milhões de toneladas, com teor 
médio de 48,7% Fe. 

CSN quer chegar a 108 Milhões t 
A CSN Mineração, que abriu seu capital 

na bolsa, deu início a um ambicioso plano 
de expansão que deverá permitir o aumento 
gradativo de sua capacidade de produção 
de minério de ferro para 108 milhões de 
toneladas/ano até 2032 e para o qual estão 
previstos investimentos totais da ordem de 
R$ 31 bilhões. A empresa afirma que detém 
cerca de 8 bilhões de reservas, que são mais 
do que suficientes para atender aos seus 
planos pelos próximos 100 anos. 

Um ponto forte do plano de expansão, 
segundo a CSN Mineração, é que o mesmo 
não depende de barragens de rejeitos e en-
volve basicamente quatro projetos: 

1) Expansão da Planta Central, acres-
centando 6 milhões t/ano à capacidade de 
produção de pellet feed, com investimento 
de R$ 1,2 bilhão ao longo de três anos; 

CSN itabiritos
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2) Recuperação de rejeitos das barragens 

de Pires e Casa de Pedra, o que permitirá 
a recuperação de 180 milhões t de rejeitos, 
acrescentando 8 milhões t anuais à capaci-
dade de produção atual, com investimentos 
de R$ 1,1 bilhão ao longo de cinco anos; 

3) Projetos para beneficiamento de Ita-
birito, com instalação de novas plantas ou 
expansão de plantas atuais, para produção 
de pellet feed premium com baixo grau de 
impurezas e alto teor de ferro (inclusive 
pellet feed de redução direta); 

4) Expansão do Tecar (Terminal de 
Cargas), a fim de suportar as expansões na 
mina. O acréscimo de capacidade será feito 
de forma escalonada (60, 84 e 130 milhões t/
ano), com investimento de R$ 6,3 bilhões a 
serem desembolsados ao longo de oito anos. 

Anglo American  
quer aproveitar rejeitos

A Anglo American Minério de Ferro Brasil 
está investindo entre US$ 25 milhões e US$ 
30 milhões em tecnologias que possibilitem o 
aproveitamento do minério de ferro contido 
nos rejeitos do beneficiamento, que podem 
acrescentar 700 a 800 mil toneladas/ano na 

produção do sistema Minas-Rio, que atual-
mente caminha para alcançar sua capacidade 
nominal de 26,5 milhões de toneladas/ano. 
Trata-se de uma tecnologia para realizar a 
separação magnética dos finos. A expectativa 
é que a unidade esteja implantada até o final 
de 2021, de forma que possa iniciar operação 
já em 2022. Além de possibilitar o aumento na 
recuperação de minério, a tecnologia contri-
bui para reduzir a quantidade de rejeitos que 
é enviada para deposição. 

SAM obtém prioridade do governo 
A SAM (Sulamericana de Metais), 

controlada pelo grupo chinês Honbridge, 
aguarda apenas a liberação da Licença 
Prévia (LP) para dar início aos trabalhos 
de engenharia do Projeto Bloco 8, um dos 
maiores empreendimentos para produção 
de minério de ferro a ser implantado no 
estado de Minas Gerais e que quebra dois 
paradigmas: abre uma nova fronteira na 
produção de minério de ferro no territó-
rio mineiro, hoje concentrada na região 
do Quadrilátero Ferrífero e viabiliza o 
aproveitamento de minério de baixo teor, 
até então considerado quase como rejeito. 
O projeto está localizado nos municípios 
mineiros de Grão Mogol, Padre Carvalho, 
Fruta de Leite e Josenópoles, no norte de 
Minas Gerais. Quando em operação, o 
projeto Bloco 8 deverá produzir a uma es-
cala de 27,5 milhões de toneladas de pellet 
feed com 66,2% Fe, o que é considerado 
um produto de alta qualidade, partindo 
de um minério com teor médio de 20% 
Fe. Para colocar o projeto em operação, 
a SAM deve investir, só dentro do estado 
de Minas Gerais, US$ 2,1 bilhões. Anglo American Minas-Rio



37BRASIL MINERAL nº 413 - SETEMBRO DE 2021

Além da mina e instalações de processa-
mento o empreendimento prevê a constru-
ção de um mineroduto, com cerca de 480 
quilômetros, até porto de Ilhéus, na Bahia, 
para escoamento do minério, o qual será 
instalado e operado por outra empresa.  

Recentemente, o projeto foi incluído 
pelo Comitê Interministerial de Análise 
de Projetos de Minerais Estratégicos, do 
governo federal, entre os projetos priori-
tários. O comitê considerou que o projeto 
vem enfrentando uma série de empecilhos 
para obter o licenciamento necessário para 
a construção do complexo e do mineroduto. 
Em maio, a SAM e o Ministério Público 
de Minas Gerais firmaram um termo de 
compromisso para permitir a liberação do 
licenciamento. A expectativa da minerado-
ra é ter a Licença Prévia (LP) ainda em 2021. 

MUSA investe  
no fim das barragens 

A Mineração Usiminas está realizando 
investimentos da ordem de R$ 200 milhões 
para implementação de sistema de empi-
lhamento de rejeitos a seco (Dry Stacking), 
que deve operar até o final de 2021. O pro-
jeto permitirá que a MUSA passe a operar 
sem disposição de rejeitos em barragens, 
aprimorando a destinação dos rejeitos do 
beneficiamento do minério de ferro. Os 
rejeitos são enviados à planta de filtragem, 
onde se retira parte da água, que retorna ao 
processo produtivo. O material filtrado vai 
para a área de empilhamento a seco, onde 
é compactado. O projeto prevê também a 
revegetação dos terrenos onde o material 
é empilhado. 

Vallourec expande capacidade 
A Vallourec está investindo R$ 220 mi-

lhões na ampliação da mina Pau Branco, em 
Brumadinho. A capacidade de produção 
será expandida em 72%, passando de 5,0 
Mt/ano para 8,6 Mt/ano. A empresa foi a 
primeira no mundo a utilizar o método de 
desaguamento por filtros prensa a fim de 
realizar o empilhamento drenado de rejei-
tos de minério de ferro, o oque dispensa a 
construção de barragens. 

LÍTIO E NiÓBIO
Sigma inicia implantação  

de Grota do Cirilo 
Em lítio, a Sigma Lithium, por meio da 

Sigma Mineração, está iniciando a cons-
trução do projeto Grota do Cirilo, um 
empreendimento com capacidade para 
produzir 22 mil t de concentrado de lítio 
de alta pureza, a partir do terceiro trimestre 
de 2022. Os investimentos previstos para o 
empreendimento são da ordem de US$ 65 
milhões. 

A empresa, que recentemente começou 
a ser listada na Nasdaq, já iniciou os traba-

Vallourec Esteira de produtos
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lhos de terraplenagem em Grota do Cirilo, 
com remoção da camada superficial do 
solo, limpeza e desbaste na área do local 
da planta e mina. As instalações que serão 
construídas já contemplam a incorporação 
de uma segunda linha de produção. 

AMG vai aumentar a produção 
Ainda em lítio, a AMG Mineração S.A. 

está investindo US$ 150 milhões em um 
projeto que visa aumentar a sua produção 
de concentrado de lítio, com o aproveita-
mento do material contido nos rejeitos de 
duas barragens (desativadas desde 2018) 
que a empresa operava nos municípios de 
Nazareno e São Tiago, no estado de Mi-
nas Gerais, onde mantém um complexo 
para produção de espodumênio, estanho, 
tântalo e feldspato, além do concentrado 

de lítio. A AMG é atualmente a maior 
produtora mundial de tântalo, com 23% 
da produção. Com a ampliação da planta, 
a capacidade de produção de concentrado 
de lítio da empresa será elevada para 90 
mil t/ano. 

A AMG fechou um contrato de venda 
antecipada de 200 mil toneladas do con-
centrado de lítio durante os próximos 
cinco anos, o que dá uma média de 40 mil 
toneladas por ano.  O projeto contribuirá 
para a descaracterização das duas barra-
gens desativadas e dar um fim econômico 
aos rejeitos, reduzindo os riscos. E, quando 
as reservas das barragens se esgotarem, a 
nova planta de processamento continuará 
sendo abastecida pelos novos rejeitos ge-
rados continuamente durante a mineração 
do tântalo.

CBMM investirá R$ 7 bi em Araxá 
Em nióbio, a CBMM (Companhia 

Brasileira de Metalurgia e Mineração) 
anunciou plano de investimentos de R$ 
7 bilhões, a partir de 2022, para ampliar 
sua capacidade de produção de nióbio na 
planta de Araxá (MG), das atuais 150 mil 
toneladas por ano para 210 mil toneladas 
anuais. Em 2021, a companhia planeja 
produzir 100 mil toneladas e se aproximar 
aos níveis de 2019. O objetivo da empresa é 
dar uma guinada em sua atuação no mer-
cado, enfatizando o negócio no segmento 
de baterias para carros elétricos. Hoje a 
CBMM destina 90% de suas vendas para 
o mercado siderúrgico, como o ferroni-
óbio. A expectativa, até 2030, é que 35% 
das vendas sejam feitas para o mercado 
de baterias. AMG Mineração 

Sigma
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Os novos investimentos em Araxá serão 
maiores que o ciclo anterior, por causa da 
construção de novas plantas na unidade, 
além de uma usina eólica no Complexo 
mineiro. Somente o novo depósito de re-
jeitos a seco vai demandar R$ 2 bilhões. 
A CBMM tem a licença de instalação da 
estrutura que deverá empilhar 70% do 
rejeito a seco. A parcela de rejeito fino 
será disposta numa barragem a jusante. O 
depósito a seco deve ficar pronto no final 
de 2026 ou início de 2027. 

Codemge investe  
em ímã de terras raras 

A Codemge (Companhia de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais) iniciou a implan-
tação da primeira fábrica de ímã de terras 
raras no hemisfério sul, que é importante 
para a cadeia de produção de motores e 
geradores elétricos de alta eficiência. O 
município de Lagoa Santa, na região me-
tropolitana de Belo Horizonte, vai abrigar 
a unidade, na qual serão investidos R$ 87,2 
milhões. 

FERTILIZANTES
Mosaic prioriza barragens 

A Mosaic Fertilizantes, que no Brasil é 
o único produtor de potássio e responde 
por 70% da produção nacional de fosfato 
(em 2020 a empresa produziu 4,3 milhões 
t de fosfato e 438 mil t de potássio), está 
direcionando seus investimentos para 
ampliação e aumento da segurança de 
suas barragens de rejeito. Atualmente a 
empresa está licenciando um projeto de 
alteamento de uma das barragens de re-
jeito de Tapira (MG). 

Terra Brasil  
quer investir R$ 2,4 bilhões 

A Terra Brasil pretende investir R$ 2,4 
bilhões na produção de fosfato, potássio, 
titânio e terras raras nos municípios de 
Patos de Minas e Presidente Olegário, no 
Alto Paranaíba. A empresa anunciou o 
propósito de desenvolver uma rota de pro-
cesso de beneficiamento mineral visando a 
produção de fertilizantes específicos para 
as culturas brasileiras. 

EuroChem fica  
com Serra do Salitre 

A EuroChem, que adquiriu o projeto de 
mineração de Serra do Salitre, da Yara, por 
US$ 410 mihões, deve dar continuidade 
à implantação do empreendimento, no 
qual se prevê investimentos totais de R$ 
2,2 bilhões. 

CBMM
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A Yara havia ingressado no projeto 
Salitre em 2014, e seus ativos compreen-
dem operações de mineração de fosfato, 
incluindo barragem de rejeitos, com uma 
capacidade de produção anual de apro-
ximadamente 1,2 milhão t de rocha fos-
fática e um projeto em andamento para 
construir operações de processamento de 
fosfato com uma capacidade de produção 
projetada de aproximadamente 1,0 milhão 
t por ano na conclusão. O gasto de capital 
estimado necessário para atingir a conclu-
são é de magnitude semelhante ao valor de 
desinvestimento.

METALURGIA

RIMA implanta quatro projeto 
Em metalurgia, a RIMA, que lidera a 

produção nacional de ligas à base de silí-
cio, está implementando quatro projetos 
em Minas Gerais, nos quais serão inves-
tidos R$ 207 milhões. As unidades estão 
localizadas em Capitão Enéas, Várzea de 
Palma e Bocaiúva, no norte do estado. 

Este investimento complementa um ou-
tro programa que a empresa iniciou em 
2018, no valor de R$ 448 milhões. 

LIASA expande e moderniza 
A LIASA, que também produz silício 

metálico, iniciou um projeto de moderni-
zação e expansão do seu parque industrial 
localizado em Pirapora. O investimento 
soma R$ 360 milhões e deverá ser concluído 
até 2024.  Eurochem assina acordo para aquisição do projeto Serra do Salitre

Liasa
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zero, apoio a iniciativas de educação e um 
relacionamento mais transparente com as 
comunidades em seu entorno, entre outros 
aspectos. 

Focando especificamente o que mine-
radoras que atuam em Minas Gerais es-
tão fazendo neste campo, convidamos as 
empresas a apresentarem suas ações. E as 
respostas publicamos a seguir.

O QUE AS MINERADORAS ESTÃO 
FAZENDO PELA SUSTENTABILIDADE?

Mara Fornari 

A sigla do momento – ESG (Environ-
mental, Social and Corporate Governan-
ce), chega ao setor mineral como quebra 
de paradigmas, apesar de ainda não estar 
totalmente consolidada no Brasil. Há, sem 
dúvida, muito caminho a percorrer e a 
boa notícia é que a maior parte das mine-
radoras já o estão trilhando com a adoção 
de energias renováveis, metas de carbono 
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AMG
Concebida para atuar no mercado de 

“materiais críticos”, através da produção 
de elementos básicos para reduzir e, even-
tualmente, até mesmo reverter as emis-
sões de CO2, a AMG tem como principal 
foco atualmente as práticas ESG e garante 
que investimentos substanciais estão 
sendo realizados não apenas para que a 
empresa esteja em conformidade com a 
legislação brasileira e todas as normativas 
vigentes, mas essencialmente em toda a 
sua rotina. Como exemplo, a companhia 
cita o desenvolvimento de uma rota de 
processo para concentrar Espodumê-
nio, mineral que contêm Lítio, um dos 
principais elementos que possibilitaram 
a transição responsável para geração de 
energia limpa.       

Suas práticas sustentáveis também 
ganham destaque em relação à preserva-
ção hídrica. Desde 2013, a AMG Brasil, 
na unidade de Minerais Críticos, em 
Nazareno (MG), busca reaproveitar a 
água captada em seu processo industrial 
e vários métodos foram empreendidos, 
como a implantação de tanques para 
melhoria da qualidade e recirculação de 
água, implementação de rotina de ma-
nutenção preventiva nas tubulações, uso 
de ultrassom para avaliação da vida útil 
de tubulações e melhoria dos sistemas de 
medição no fluxo de captação de água. 
Dessa forma, a companhia aumentou 
para 81% a recirculação de água referente 
à demanda global da planta em compa-

ração com o ano de 2013, reduzindo 
consideravelmente a captação de água 
nova. Até 2030, é compromisso reduzir 
em mais 10% o consumo atual de água. 

Outra iniciativa voltada para o desen-
volvimento sustentável está na planta de 
produção de Feldspato e Concentrado de 
Espodumênio. Em ambas as plantas são 
aproveitados o rejeito do processo pro-
dutivo de Concentrado de Tântalo. Desse 
modo, o rejeito que seria descartado re-
tornar para o processo produtivo. Ainda 
seguindo a premissa de preservação am-
biental, a empresa atualmente está desen-
volvendo estudos para reaproveitamento 
do rejeito da planta de Espodumênio 
com a produção de Feldspato de sódio.

Dentro do aspecto de conscientização 
e comportamento, a AMG Brasil criou 
um programa em 2018, denominado 
AMG Segura, alicerçado em três pilares: 
Cultura de Segurança, promoção de saú-
de integral e processos críticos. As ações 
desenvolvidas dentro de cultura de se-
gurança são de cunho comportamental, 
educacional e de melhoria dentro dos 
processos e normas já existentes. Já em 
relação à promoção da saúde integral, a 

Planta de concentração de espodumênio, da AMG Mineração
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AMG Brasil desenvolve ações e atividades 
voltadas para a saúde física e mental para 
os todos os empregados através do Cuida 
AMG, programa gerenciado por empre-
gados do RH. E, no que se refere ao pilar 
dos processos críticos, a AMG Brasil tem o 
propósito de estudar a fundo seus processos 
dentro da realidade das operações, envol-
vendo corpo técnico e gestão da empresa. 
Além disso, torna a participação dos em-
pregados nos processos críticos como direta, 

capacitando e possibilitando o aprendizado 
e compartilhamento de informações.

Quanto aos rejeitos, a AMG iniciou, 
em 2017, um processo de disposição 
mais sustentável e seguro. Estudos al-
ternativos visam identificar a caracte-
rização tecnológica dos rejeitos quanto 
ao empilhamento, visando verificar os 
parâmetros geotécnicos para disposição 
em pilhas e definição de rota tecnológica 
para o desaguamento. 

ANGLO AMERICAN
A Anglo American conta com um Pla-

no de Mineração Sustentável, construído 
em torno de três eixos de sustentabilidade 
global (ESG): Meio Ambiente Saudável, 
Comunidades Prósperas e Liderança Cor-
porativa Confiável.  Cada um desses pilares 
tem metas ambiciosas e desafiadoras para 
2030 como, por exemplo, reduzir as emis-
sões líquidas de gases de efeito estufa em 
30%, aumentar a eficiência energética em 
30% e se tornar neutra em carbono em oito 
de seus sites, para, 10 anos depois, ser to-
talmente neutra em carbono. Também em 
2030 a Anglo American pretende exercer 
um impacto positivo implementando a 
hierarquia de mitigação, a responsabilidade 
pela biodiversidade, além de elevar seus 
índices de reciclagem de água. 

Por outro lado, a empresa trabalha para 
levar cada vez mais saúde, bem-estar, edu-
cação e prosperidade para as comunidades 
anfitriãs de seus empreendimentos. A ideia 

é fazer parte de uma cadeia de valor que 
promova e reforce os direitos humanos e 
o desenvolvimento sustentável de longo 
prazo, a partir de um modelo de desenvol-
vimento colaborativo regional.

A Anglo American conta com o Future 
Smart Mining, uma estratégia que busca 
desenvolver e aplicar as tecnologias neces-
sárias para a operação de minas inteligentes, 
modernas, digitalizadas e neutras em água. 
Essa plataforma congrega várias iniciativas 
de diferentes naturezas que buscam mudar 
a forma de se fazer mineração em todas as 
operações da companhia no mundo. No 
Brasil, um exemplo são os testes do Bulk 
Ore Sorting no negócio de níquel, uma tec-
nologia que traz ganhos para a redução de 
energia e de impacto em solo, aumentando 
a concentração de níquel com menor revol-
vimento de solo e menor impacto ambiental.

A companhia possui, ainda, um fundo 
de investimento voltado para execução de 
projetos inovadores e provas de conceito 
com startups a partir dos ciclos de aceleração 
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dos Hubs de Inovação. Seu plano de negócios 
atual é investir pelo menos R$ 25 milhões no 
fomento à inovação aberta no Brasil. Adicio-
nalmente, em âmbito global, o grupo Anglo 
American investe mais de uma centena de 
milhões de dólares no desenvolvimento e 
implantação de novas tecnologias através do 
time global TechDev e dos Innovation Fo-
rums. Boa parte das soluções desenvolvidas 
globalmente são trazidas e adaptadas para os 
negócios no Brasil e os casos de sucesso aqui 
desenvolvidos estão sendo incorporados 
como soluções pelo grupo Anglo American. 
As iniciativas de inovação contemplam áreas 
como Saúde e Segurança, Sustentabilidade 
Ambiental e Social, Excelência Operacional 
e Eficiência em custos, entre outras.

Em parceria com a Universidade Federal 
do Espírito Santo (UFES), a Anglo Ame-
rican estuda o uso da escória resultante 
do processo de mineração de níquel na 
pavimentação de rodovias. A empresa está 
avaliando com muito otimismo a possibi-
lidade de aplicar 100% da escória com essa 
finalidade, uma iniciativa que tem como 
foco a melhoria na mobilidade da popu-
lação, segurança no tráfego e importantes 
ganhos ambientais. Adicionalmente, para a 
escória a ser gerada, a companhia concluiu 
recentemente os estudos de viabilidade de 
uso no ramo de fertilizantes.

No negócio de minério de ferro, a Anglo 
American possui uma parceria com a Fun-
dação Gorceix, ligada à Universidade Fede-

Serra do Espinhaço - parte mineira do bioma é preservada pela Anglo American
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ral de Ouro Preto, na qual 22 iniciativas de 
reuso de rejeitos estão sendo estudadas. Os 
primeiros estudos de viabilidade de reuso 
devem ficar prontos ainda neste ano. A via-
bilização dessas iniciativas é um dos pilares 
do plano de ação para fomento da economia 
circular, uma das bases de estratégia ESG 
da empresa. 

E rumo à estratégia de aquisição de ener-
gia elétrica renovável rumo a uma operação 
cada vez mais sustentável, a mineradora 
informa a contratação de 235 MW médios 
de energia eólica e solar, entre dezembro 
de 2019 e julho de 2020. O primeiro passo 
nesse sentido foi dado em dezembro de 
2019, quando a companhia firmou acordo 
com a AES Tietê para compra de 70 MW 
médios de energia eólica, por 15 anos. Já 
em janeiro do ano seguinte, a companhia 
assinou a aquisição de outros 70 MW mé-
dios de energia solar, pelo mesmo período 
de tempo, junto à Atlas Renewable Ener-
gy. Apenas seis meses depois, em junho 
de 2020, a Anglo American no Brasil e a 
Casa dos Ventos se tornaram acionistas de 
Sociedades de Propósito Específico (SPEs) 
para a produção de energia renovável no 
parque Eólico Rio do Vento, um dos maio-

res empreendimentos eólicos do mundo, 
localizado no Rio Grande do Norte, num 
contrato de produção de 95 MW médios até 
2041. Com este último contrato, a minera-
dora tornou-se autoprodutora de energia, 
contribuindo de forma decisiva para os ob-
jetivos do Plano de Mineração Sustentável 
do grupo, que tem entre suas metas reduzir 
a emissão de CO2 nas operações globais em 
30% até 2030. Esse é mais um passo dado 
pela empresa no sentido de atingir o obje-
tivo de utilizar 100% de energia elétrica a 
partir de fontes renováveis até 2022. Hoje, 
com os contratos já fechados, esse volume é 
de 96%. Sozinho, o contrato com a Casa dos 
Ventos representa uma redução de 30% nas 
emissões de carbono relacionadas ao con-
sumo de energia elétrica pela companhia no 
país. Além disso, a Anglo American deixa 
de emitir aproximadamente 1 milhão tone-
ladas de CO2 por ano, conforme dados do 
Ministérios das Minas e Energia (MME) re-
ferentes às emissões do Sistema Interligado 
Nacional (SIN). A autoprodução de energia 
é uma experiência inédita no grupo Anglo 
American. A gestão energética do Brasil 
resultará na redução de 430 mil toneladas 
de CO2 emitidas anualmente. 

ANGLOGOLD ASHANTI
A sustentabilidade é valorizada em 

todas as etapas do processo produtivo 
da AngloGold Ashanti. Por exemplo, 
a água utilizada na cadeia de produ-
ção do ouro é tratada e a maior parte 
é reaproveitada. A mineradora conta 

com instrumentos tecnológicos para 
gestão desse recurso com o objetivo de 
evitar qualquer tipo de desperdício e, 
em 2020, a recirculação de água atingiu 
70%. 

A AngloGold também monitora e 
minimiza a emissão de poluentes por 
meio do aproveitamento do enxofre 
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(em forma de gás gerado pelo proces-
so produtivo) para produção de ácido 
sulfúrico e faz a destinação correta de 
todo resíduo, que é descartado nos Eco 
Pátios de suas operações.

Alguns dos sistemas de energias 
renováveis da AngloGold Ashanti po-
dem ser vistos pelo público no Centro 
Educacional Ambiental (CEA), locali-
zado em Nova Lima (MG). Um deles é 
o conjunto de 50 placas fotovoltaicas 
que geram energia a partir da luz solar 
e, com isso, economizam mais de 80% 
de energia. O outro é o biodigestor, um 
equipamento utilizado para acelerar o 

processo de decomposição da matéria 
orgânica, como restos de comida. Com 
ele, se obtêm dois produtos: o adubo 
líquido e o gás de cozinha. O terceiro é 
a torre híbrida, que gera energia eólica.

No momento, estão sendo desenvol-
vidos grandes estudos alinhados com a 
meta de emissão zero de gás carbono, 
como preconizam os ODS – Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável – das 
Nações Unidas (ONU). A AngloGold 
Ashanti é signatária do Pacto Global 
da ONU. 

Outro ponto importante são as qua-
tro Reservas Particulares do Patrimônio 

Planta de filtragem nas operações Cuiabá, em Sabará (MG)
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Natural (RPPN) mantidas com o objeti-
vo de preservar a biodiversidade local. 
Ao todo, são mais de 1,1 mil hectares de 
área preservada, incluindo importantes 
biomas como a mata atlântica. 

A segurança de empregados e das co-
munidades que os abrigam é o principal 
valor corporativo da AngloGold Ashan-
ti. E, nesse sentido, a tecnologia é im-
portante aliada nas operações. Como a 
indústria mais longeva do país, com 187 
anos de atuação, traz em seu DNA um 
histórico de transformação e moderni-
zação constantes – desde a primeira re-
volução industrial até a chamada smart 
mining, ou seja, a implementação de 
tecnologias inteligentes que vão romper 
a barreira atual rumo à Mineração 4.0. 

A aplicação da telemetria é um exem-
plo de tecnologia voltada para moder-
nização e segurança das atividades. 
A AngloGold Ashanti foi a primeira 
mineradora a utilizar no subsolo esse 
sistema de monitoramento remoto de 
equipamentos, prevendo a necessida-
de de manutenção de máquinas antes 
que qualquer problema possa ocorrer. 
Outros exemplos são: detonação à dis-
tância via wi-fi; perfuração autônoma 
sem necessidade de mão de obra em 
subsolo; rompedor hidráulico operado 
por joystick (Hammer); carregadeira 
semiautônoma; sistemas inteligentes de 
ventilação; ore sorting (segregação do 
estéril por meio de raio-x e laser); tec-
nologias 3D; mining hub, equipamentos 
de sonda de altíssimo nível, entre outras.

Na parte de gestão de rejeitos, a 
AngloGold está fazendo seu maior 
investimento histórico para disposi-
ção a seco. Os debates sobre o novo 
sistema começaram em 2018, mesmo 
ano em que foi dada a entrada nos 
processos de homologação. Agora em 
2021 estão sendo investidos R$ 1,6 
bilhão na implementação do projeto, 
que dará início à desativação de todas 
as barragens de rejeitos da compa-
nhia no país. Até 2022, a AngloGold 
Ashanti deixará de depositar os re-
jeitos oriundos de suas operações da 
forma convencional, úmida, para a 
disposição a seco. Posteriormente, e 
até 2026, será concluída a descarac-
terização total dessas barragens. Das 
sete barragens, uma já opera 100% 
com a disposição a seco, a barragem 
Serra Grande, em Crixás (GO), que 
encerrou o envio de polpa para a es-
trutura no dia 15 de setembro. 

Além de estar alinhada ao seu com-
promisso com a segurança, a migração 
para a disposição a seco tem o viés de 
sustentabilidade, uma vez que, no fi-
nal de todo o processo, novas áreas de 
vegetação nativa serão reintegradas à 
natureza, com redução ainda maior no 
uso de água nas operações.

Em 2020, a AngloGold Ashanti in-
vestiu R$ 4,3 milhões em prevenção e 
gestão ambiental. Em 2021, o investi-
mento no processo de implementação 
de disposição a seco totalizará R$ 1,6 
bilhão.
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ARCELORMITTAL
O Grupo ArcelorMittal informa que possui 

uma estratégia de sustentabilidade baseada 
nas 10 Diretrizes do Desenvolvimento Sus-
tentável (DDS), estabelecidas a partir dos 
17 Objetivos para o Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) da Organização das Nações 
Unidas (ONU). As 10 Diretrizes estão funda-
mentadas nas melhores práticas e tendências 
da gestão de questões sociais, econômicas e 
ambientais relacionadas ao negócio. 

O Grupo possui duas unidades de mi-
neração no Brasil, a Mina de Serra Azul 
(Itatiaiuçu-MG) e a Mina do Andrade 
(Bela Vista de Minas-MG). Alguns pro-

jetos específicos são desenvolvidos nestas 
unidades para a proteção da fauna e flora, 
além da conscientização das comunidades 
vizinhas sobre a importância da preserva-
ção dos recursos naturais. Além disso, a 
empresa atua fortemente na promoção de 
ações sociais voltadas para as comunidades 
do seu entorno, por meio dos projetos da 
Fundação ArcelorMittal. 

No processo operacional de mineração 
o objetivo é buscar a melhoria contínua, 
com implantação das melhores tecnolo-
gias e práticas existentes para minimizar 
os impactos de suas atividades e garantir 
a segurança de seus colaboradores, dentro 
de um ambiente saudável. Também são 

Mina do Andrade, da ArcelorMittal
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premissas da empresa a fabricação de pro-
dutos que incentivem estilos de vida mais 
sustentáveis e que criem uma infraestrutura 
sustentável; uso eficiente dos recursos e 
altos índices de reciclagem; uso confiável 
do ar, da terra e da água; uso responsável 
de energia, ajudando a criar um futuro com 
baixa emissão de carbono; construir uma 
cadeia de suprimentos em que os clientes 
confiem; ser membro ativo e bem-vindo 
na comunidade; ter entre seus profissionais 
um time de cientistas e engenheiros talen-
tosos focados nas premissas da indústria 
do futuro; além de sempre contribuir para 
o desenvolvimento da sociedade. 

Regularmente são realizados monitora-
mentos ambientais dentro e no entorno da 
Mina de Serra Azul, a fim de garantir a boa 
manutenção dos recursos naturais disponíveis 
para empregados e comunidades vizinhas. A 
transparência da empresa, neste contexto, é 
uma diretriz no tratamento de ocorrências 
e no atendimento aos órgãos ambientais e às 
comunidades locais. No aspecto segurança 
de seus operadores, a Mina de Serra Azul 
possui procedimentos específicos como o 
Detector de tensão subterrânea, que garante 
a segurança antes de efetuar qualquer esca-
vação e previne contato acidental com fontes 
energizadas. O uso de “Câmera de manobra 
para escavadeiras”, que proporciona maior 
segurança operacional e dos profissionais ao 
eliminar os pontos cegos dos equipamentos, 
é outro sistema de segurança dos operadores. 
Um terceiro sistema utilizado na Mina de 
Serra Azul é o uso de Câmera de Inspeção, 
que garante maior segurança para realização 
de inspeções em locais de difícil acesso (como 
em altura e espaço confinado). 

No aspecto rejeitos, na Mina de Serra 
Azul o processo de extração é a úmido 
e, desde 2012, é utilizado um sistema de 
disposição dos rejeitos com técnica de em-
pilhamento drenado. Ou seja, antes de ser 
disposto em pilhas, o material é drenado 
e o rejeito é empilhado com estabilidade, 
por ter baixa umidade, minimizando os 
riscos de ocorrências ambientais. Além 
disso, a drenagem do material permite a 
recuperação da água, reduzindo a necessi-
dade de captação desse recurso natural em 
mananciais hídricos locais. Esta inovação 
implantada em Serra Azul é considerada re-
ferência em qualidade de gestão de resíduos 
na mineração nacional. A Mina do Andrade 
não tem barragem e a barragem da Mina 
de Serra Azul está desativada desde 2012.

Considerando os impactos decorrentes 
das Mudanças Climáticas, a ArcelorMittal 
anunciou, pela primeira vez, uma meta 
global de 25% de redução da intensidade 
das emissões de CO2 para 2030. No Brasil, 
o compromisso lançado em junho passado 
estabelece uma redução de 10% das atuais 
emissões de CO2 até 2030, além do esforço 
de se tornar  carbono neutro até 2050. Glo-
balmente, a companhia já se comprometeu 
com investimentos de cerca de R$ 1,9 bilhão 
para o desenvolvimento de tecnologias de 
carbono neutro pelos Centros de Pesquisa 
& Desenvolvimento do Grupo Arcelor-
Mittal. No entanto, para atingir as metas 
de redução, a ArcelorMittal estimou que 
será necessário um investimento bruto de 
cerca de US$ 10 bilhões até 2030. A em-
presa espera fazer aproximadamente 35% 
desse investimento até 2025 e o restante na 
segunda metade desta década. 
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CBA
A CBA tem o compromisso com o 

desenvolvimento sustentável e metas 
atreladas a indicadores ESG e acredita 
na construção colaborativa de um futuro 
melhor e mais sustentável. Um exemplo 
dessa forma de atuar é o compromisso 
com a mineração sustentável em suas 
unidades de mineração na Zona da Mata 
Mineira e em Poços de Caldas.

A lavra da bauxita difere das demais 
tipologias de mineração, por ser pontu-
al, temporária e progressiva. O processo 
de lavra e de reabilitação ambiental são 

desenvolvidos de forma concomitante 
e possibilitam a área retornar rapida-
mente à atividade produtiva, mitigando 
os impactos socioambientais. Por meio 
do projeto de recuperação de áreas mi-
neradas, a CBA devolve a propriedade 
ao produtor rural em condições iguais 
ou ainda melhores que as de origem 
para as atividades agrícolas ou para a 
restauração florestal, possibilitando sua 
reintegração à paisagem natural.

O trabalho é realizado em parceria 
com a Universidade Federal de Viço-
sa (UFV), com quem a CBA mantém 
um processo robusto de reabilitação 

Área reabilitada pela CBA, em Miraí
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ambiental, realizado em três linhas de 
pesquisas: Restauração Florestal (Flo-
restas), Reabilitação Ambiental (Solos) 
e Conservação Hídrica (Hidrologia Flo-
restal), a fim de garantir a continuidade 
das atividades agrárias e da agricultura 
familiar típicas da região da Zona da Mata 
Mineira. Desde o início da parceria, em 
2008, as pesquisas e o desenvolvimento 
de tecnologias vêm sendo realizadas por 
meio de um trabalho contínuo. 

No compromisso com a segurança da 
operação, é destaque o Sistema de Gestão 
de Segurança de Barragens – SIGBAR faz 
o monitoramento frequente e contempla 
rotinas de inspeções diárias, semanais, 
quinzenais, mensais e semestrais. Além 
disso, as barragens passam por auditorias 
externas periódicas e fiscalizações de ór-
gãos públicos responsáveis. Para atender 
a legislação, aumentar a confiabilidade do 
processo de observar, detectar e caracte-
rizar o comportamento das barragens de 
mineração, a CBA desenvolveu, ainda, 

o projeto para automação da leitura de 
informações registradas por equipamen-
tos instalados nas barragens de Miraí e 
Itamarati de Minas, utilizando sensores 
geodésicos. O mecanismo automatizado 
conta com indicadores de nível d´água, 
piezômetro, medidores de vazão, medi-
dores de nível de água do reservatório 
e marcos superficiais (topografia). Toda 
tecnologia é monitorada em tempo real. 
Com a automatização, a CBA aumentou 
a frequência e a precisão dos dados cole-
tados, garantindo maior confiabilidade ao 
monitoramento.

A Estratégia ESG 2030 da CBA está 
baseada em 10 drives: gestão de mudan-
ças climáticas, circularidade do alumínio, 
recursos naturais, gestão de barragens, 
valorização das pessoas, legado social, 
cadeia de valor sustentável, ética e trans-
parência, ESG Ownership e comunicação. 
Para cada um dos drives foram definidos 
programas com objetivos atrelados para 
serem atingidos até 2030.

JAGUAR MINING
A Jaguar Mining afirma que assume o valor 

da Sustentabilidade como princípio para as 
práticas de negócios e desenvolvimento, inves-
tindo em processos e métodos para reduzir o 
impacto ambiental do processo de mineração 
e garantir o equilíbrio com o meio ambiente. 

O monitoramento ambiental é uma das 
ferramentas utilizadas para garantir que o 
bem-estar dos recursos naturais esteja de 
acordo com a legislação ambiental vigente. 

São exemplos de monitoramentos ambientais 
realizados pela Jaguar: o monitoramento da 
qualidade atmosférica, com o controle dos 
efluentes gasosos e da poeira; o acompanha-
mento da qualidade dos efluentes gerados, 
inclusive nas unidades paralisadas; avaliação 
do nível de som produzido pelas atividades da 
empresa; além do monitoramento de fauna. 

Em 2018, com base no resultado do Diag-
nóstico Socioambiental Participativo, a Jaguar 
Mining criou o Programa de Educação Am-
biental (PEA), que inclui dois projetos com 



53BRASIL MINERAL nº 413 - SETEMBRO DE 2021

foco no desenvolvimento das comunidades 
e preservação do meio ambiente: o Raízes do 
Saber, com ênfase nas questões ambientais, 
e o Sementes da Sustentabilidade, cujo foco 
são os pontos socioeconômicos. O primeiro, 
que aborda um tema por ano - sendo o tema 
de 2021 a “gestão ambiental” -, tem como 
objetivo informar e formar o público envol-
vido por meio de aprendizados e vivências 
ambientais amplas e efetivas para a resolu-
ção ou minimização dos impactos ao meio 
ambiente, a partir da formação e capacitação 
de grupos de multiplicadores (formados por 
representantes da comunidade). Já o Semen-
tes da Sustentabilidade visa estimular e apoiar 
o trabalho de organizações e projetos locais 
que contribuam para levar vitalidades social, 
cultural e econômica às comunidades onde a 
mineradora atua.

Foi adquirida, em 2017, e incorporada à 
unidade de conservação Mata do Cedro, uma 

área de 135 hectares como compensação da 
mina Turmalina. A Jaguar implementa um 
programa de revitalização da cobertura 
vegetal com espécies nativas em parte dessa 
área, visto que o restante já possui cobertura 
nativa. A Jaguar também adquiriu uma área 
de floresta nativa de 100 hectares, incorpora-
da ao Parque Estadual Serra das Araras como 
compensação das atividades minerárias das 
minas Roça Grande e Paciência. 

Sempre atenta às necessidades dos empre-
gados e buscando proporcionar um ambien-
te cada vez melhor e mais seguro para se tra-
balhar, a Jaguar Mining está implementando 
diversas melhorias na Mina Pilar, que integra 
o Complexo CCA da empresa, localizada no 
município de Santa Bárbara. Dois exaustores 
centrífugos de médio porte foram instalados 
no Sistema de Exaustão principal da Mina, 
a fim de proporcionar condições seguras e 
adequadas de ventilação e temperatura para 

Planta de beneficiamento unidade MTL, da Jaguar Mining



54 BRASIL MINERAL nº 413 - SETEMBRO DE 2021

MINAS GERAIS
os trabalhadores no interior da mina. Além 
disso, foram instalados TV Corporativa, 
wi-fi, câmeras de segurança e ramal de te-
lefone dentro da mina. Outra iniciativa está 
relacionada ao controle individualizado do 
uso de lanternas por meio de QR Code, o 
que torna mais efetivo o mapeamento dos 
empregados no interior da mina, conferindo 
maior segurança à operação.

Para preparar a barragem de Moita para o 
seu fechamento, a Jaguar está otimizando o 
seu sistema de disposição de rejeito da lixi-
viação na unidade CCA/RG, em Caeté/MG. 
Para isso, desenvolveu e está implantando 
um sistema de filtragem com dois filtros do 
tipo prensa que irão operar em batelada. A 
Barragem de Moita foi construída em 2009, 
no município de Caeté, e tem como finali-
dade a disposição de rejeitos de minério de 
ouro provenientes do beneficiamento reali-
zado na planta metalúrgica da unidade da 
empresa. Atualmente, o projeto está na fase 
de implantação e a previsão para o startup é 
novembro de 2021.

Começaram também as obras para o 
fechamento da barragem Turmalina, locali-

zada na unidade MTL. A Jaguar está inves-
tindo cerca de R$ 20 milhões na primeira 
etapa do projeto, que deverá ser concluída 
em outubro. As demais fases estão previstas 
para 2022 e 2023. O trabalho envolve as áreas 
de Engenharia, Meio Ambiente, Suprimen-
tos e Planta Metalúrgica. A primeira etapa 
abrange o envelopamento da barragem e a 
construção de dispositivos de drenagem para 
viabilizar a estabilização física da estrutura e 
a condução do escoamento das águas de chu-
va na região do reservatório. As fases pos-
teriores contemplam a adequação do canal 
de cintura, construção de camada de aterro 
para implantação de cobertura vegetal, ca-
nal central de drenagem e regularização da 
crista da barragem, se necessário. A estrutura 
segue sendo inspecionada por empresa es-
pecializada, atendendo a rotina legal. 

A Jaguar estima realizar até o final deste ano 
investimentos de R$ 12 milhões em ações de 
gestão ambiental e R$ 30 milhões no fecha-
mento das barragens de Moita e Turmalina, in-
cluindo o preenchimento de cavas com rejeito.

MOSAIC
“Da mina ao campo, estamos tra-

balhando para gerir nossos impactos 
e maximizar o valor que entregamos à 
sociedade. Por isso, ao mesmo tempo em 
que estamos comprometidos em apoiar a 
produtividade no campo com produtos e 
serviços da mais alta qualidade, a Mosaic 
Fertilizantes tem a mais genuína preocu-
pação com o bem-estar, preservação do 

meio ambiente e a saúde e segurança de 
seus funcionários, clientes e comunidade”, 
é o que conta Elias Lima, vice-presidente 
de Operações da Mosaic Fertilizantes, 
acrescentando que em 2020 foi criado um 
Comitê de ESG, responsável por super-
visionar e maximizar a performance das 
ações da Mosaic Fertilizantes. 

A estratégia de desempenho de ESG ga-
nhou quatro áreas-foco: Pessoas (seguran-
ça e bem-estar, inclusão e engajamento); 
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Meio Ambiente; Sociedade (segurança 
alimentar e produtividade agrícola, 
comunidade, gestão de nutrientes); e 
Negócio (desempenho de longo prazo, 
transparência e ética e Compliance). “Em 
linha com a agenda 2030 dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das Na-
ções Unidas (ODS), nos propusemos a 
cumprir metas até 2025 nas questões que 
são mais importantes para os negócios e 
suas diversas partes interessadas, como 
Emissões de Gases de Efeito Estufa, Uso 
de Água Doce, Diversidade e Inclusão, 
Segurança no Local de Trabalho e Segu-
rança Alimentar”, prossegue Lima.

A empresa, assim, mantém uma série 
de iniciativas para a promoção da susten-
tabilidade de forma transversal aos seus 
negócios. Com o objetivo de promover 
o desenvolvimento mútuo e sustentável 
nas comunidades foi criado, em 2008, o 
Instituto Mosaic, que tem sua atividade 
baseada na realidade regional, atividade 
operacional, índices sociais, vocações, 

necessidades e desejo dos habitantes. 
Sua atividade é baseada em quatro plata-
formas interdependentes: Alimentação, 
Água, Educação e Desenvolvimento 
local. 

O objetivo da plataforma Alimentação 
é erradicar a fome via bancos de alimen-
tos, combater o desperdício e incenti-
var uma alimentação saudável, segura, 
sustentável e acessível. O município de 
Tapira, por exemplo, é contemplado pelo 
programa AlimentAção, que distribui 
alimentos para famílias em situação de 
vulnerabilidade social e as orienta sobre 
a importância da alimentação saudável.

Já a plataforma Água visa incentivar as 
melhores práticas de gestão de recursos 
hídricos nas regiões onde estão loca-
lizadas as unidades da empresa e, por 
meio do Edital da Água, selecionou 12 
projetos em 2020, dos quais quatro em 
municípios de Minas Gerais (Patrocínio, 
Alfenas, Araxá e Uberaba). Em 2021, dez 
projetos de Minas Gerais – de um total 

Mosaic trabalha para aumentar a participação feminina em seus quadros
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de 15 do Brasil- foram selecionados 
para a terceira edição do Edital da Água.

Incentivar a leitura e a escrita e pro-
mover a melhoria da educação básica 
é o objetivo da plataforma Educação, 
que, em 2020, contemplou a cidade de 
Uberaba, sendo beneficiada com a capa-
citação para a transformação digital da 
comunidade escolar. E a plataforma de 
Desenvolvimento local visa incentivar o 
empreendedorismo e empregabilidade 
local e fomentar o desenvolvimento de 
boas práticas na gestão municipal.

A modernização nas plantas está 
atrelada aos conceitos de ESG. Um dos 
investimentos em destaque em mo-
dernização e inovação de processos é 
o projeto Recuperação em Massa, que 
visa maximizar a eficiência do uso do 
recurso mineral fosfático. Com o aporte 
de US$ 12 milhões, a Mosaic Fertili-
zantes, uma das maiores produtoras de 
fosfatados e potássio combinados, entra 
em uma etapa pioneira na produção de 
concentrado fosfático. O complexo de 
Tapira – principal unidade do Brasil, 
com produção de 2 milhões de tone-
lada/ano – recebeu a maior parte do 
investimento: US$ 9 milhões.

Uma das tecnologias inéditas na 
indústria brasileira de fosfato é um 
analisador on-line dos processos de bri-
tagem e flotação, capaz de proporcionar 
aos operadores informações precisas e 
em tempo real para tomada de decisão, 
processos que antes levavam algumas 
horas para serem analisados. Graças 

ao aporte em inovação, no primeiro 
trimestre deste ano houve um incre-
mento relativo de 3,1% no desempenho 
de produção. Até dezembro de 2022, a 
previsão é que essa porcentagem mais 
que dobre, chegando a 7%.

A Mosaic Fertilizantes também tem 
investido para transformar rejeitos em 
produtos de valor, classificados na em-
presa como especialidades e tornando, 
assim, sua cadeia produtiva mais susten-
tável. Com a ressignificação do produto, 
proporciona valor e mais tempo de vida 
ao que antes era considerado rejeito, 
contribuindo para a economia circular. 
Uma solução que reforça o compromis-
so da empresa com ESG e possibilita 
engajar toda a cadeia produtiva, incen-
tivar outros players do mercado, com 
uma atuação responsável, e ainda ter 
um leque de possibilidades comerciais.

Entre os produtos de especialidades, 
estão o Gesso, a Magnetita, o Organo-
fosfato, o Ácido Sulfúrico, que estão 
presentes em diferenciados setores, 
como construção civil, produtividade 
no campo, água tratada, indústria de 
papel e celulose, e no etanol com ligas 
metálicas especiais. Lima ressalta que o 
foco é oferecer soluções que promovam 
incrementos de eficiência, produtivida-
de, rendimento operacional e aumento 
da sustentabilidade – “somos o maior 
produtor de gesso do Brasil, assim 
como de ácido fluossilícico – impor-
tante insumo para tratamento de água 
potável”.



57BRASIL MINERAL nº 413 - SETEMBRO DE 2021

Como signatários do Pacto Global 
da ONU e, em linha com a agenda 
dos Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS), são metas 
da empresa reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa em 20% por 
tonelada de produto até 2025; e re-
duzir o uso de água doce em 20% 
por tonelada de produto até 2025. 
Sendo assim, a Mosaic Fertilizantes 
vem implantando projetos com o 
intuito de maximizar a recirculação/
reuso de água de forma a minimizar 
a captação desse recurso em rios, 
lagos ou reservatórios e já registrou 
uma redução de 11,4% no consumo 
de água nova de acordo com esse 
mesmo ano base de 2018. No ano 
passado, a empresa atingiu a marca 
de 91,4% de recirculação global, 
com iniciativas de reaproveitamento 
na unidade de Uberaba, que levou 
a apenas 3% de consumo de água 
captada de recursos hídricos. O 
programa Vazamento Zero, lançado 
em 2020, é outro exemplo de preser-
vação de recursos hídricos.

Vale lembrar ainda que a Mosaic 
Fertilizantes é uma das principais 
fornecedoras de fosfogesso, uma es-
pecialidade obtida dentro do proces-
so de fabricação de fertilizantes, que 
melhora a disponibilidade de água 
no solo em mais de 50% e contribui 
para a redução das emissões de CO2, 
pois permite um maior sequestro de 

carbono na terra. O fosfogesso, uma 
especialidade obtida dentro do pro-
cesso de fabricação de fertilizantes 
a partir do beneficiamento de rocha 
fosfatada, por muito tempo foi con-
siderado apenas um rejeito, mas hoje 
já se sabe das inúmeras possibilidades 
de aplicação, notadamente na agricul-
tura (como fonte de cálcio e condicio-
nador do solo) e na indústria.

Quando pensamos no Brasil, o nu-
triente colabora para que o país avan-
ce em compromissos climáticos, entre 
eles a implementação de sistemas 
agropecuários sustentáveis, do Plano 
ABC de Agricultura de Baixo Car-
bono, do Ministério da Agricultura, 
cuja meta é aumentar em 60 milhões 
de hectares a área coberta por essas 
práticas: recuperação de pastagens 
degradadas; sistemas integrados; sis-
temas agroflorestais; sistema plantio 
direto; florestas plantadas; restaura-
ção da vegetação nativa.

A Mosaic Fertilizantes também 
mantém um inventário de Gases do 
Efeito Estufa, utilizando como meto-
dologia de referência o GHG Proto-
col. Esses dados são periodicamente 
auditados por empresas credenciadas 
seguindo os critérios do GRI. As prá-
ticas atuais para redução de emissões 
de GEE incluem, dentre outras, a 
substituição de combustíveis fósseis 
por renováveis e implementação de 
ações de eficiência energética nas 
operações de produção.
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NEXA
A Nexa trabalha para construir a mineração 

do futuro e gerar valor para todos os seus públi-
cos de relacionamento, focando o crescimento 
com competitividade, excelência operacional 
e a saúde e segurança de seus colaboradores e 
prestadores de serviço. Para tanto, utiliza mo-
dernas tecnologias para proteção ambiental, 
buscando reduzir os impactos de suas opera-
ções (emissões, resíduos, consumo de água e 
energia etc.). E, com base em sua atuação so-
cioambiental ao longo dos anos, a companhia 
está, neste momento, revendo a estratégia ESG e 
aprimorando as metas ambientais e dos demais 
temas relevantes para a empresa.

A Nexa tem três compromissos claros em 
relação a saúde e segurança: eliminar as fa-
talidades, reduzir a frequência e a gravidade 
dos acidentes e doenças e, por último, elevar 
os padrões de cultura de saúde, segurança e 
bem-estar dos colaboradores. No Brasil, por 

exemplo, a companhia tem mantido uma 
performance positiva em termos de saúde e 
segurança, com zero fatalidades e a taxa de 
frequência de acidentes reportáveis dentro do 
primeiro quartil da indústria da mineração e 
metalurgia, tendo como referência o Safety 
Performance publicado pelo ICMM em 2020.  
Para manter esse desempenho, a Nexa pro-
move ações que passam por as barreiras de 
infraestrutura, barreiras sistêmicas e barreiras 
de comportamento e cultura.

No caso da infraestrutura, existe uma série 
de ações de modernização que vem sendo 
realizadas, como a compra de equipamentos 
móveis com os dispositivos de segurança 
modernos e adequados para as atividades de 
mineração subterrânea até a implantação de 
soluções como o sistema anticolisão (CAS - 
Colision Avoid System), sistema de detonação 
remota, intertravamento de dispositivos de 
segurança nos sistemas de transporte vertical 

Instalações da Nexa em Juiz de Fora



59BRASIL MINERAL nº 413 - SETEMBRO DE 2021

de pessoas, proteção de máquinas equipa-
mentos, entre outros.

Em relação à modernização de barreiras 
sistêmicas, a principal preocupação está cen-
trada em disponibilizar softwares e ferramen-
tas automatizadas que facilitem a gestão da 
rotina e permita trabalhar de maneira predi-
tiva para os temas de saúde e segurança. Entre 
essas medidas, estão softwares para a gestão 
geotécnica das minas subterrâneas, modelos 
de ventilação, sistemas para controle de aces-
sos a mina subterrânea, gestão da exposição 
dos trabalhos, gestão da rotina de higiene e de 
saúde ocupacional. Além disso, as iniciativas 
de modernização atreladas ao Mining Hub, 
sua plataforma de inovação aberta, têm sido 
importantes para o desenvolvimento de solu-
ções com foco na automatização de processos.

Do ponto de vista da cultura organizacional, 
os esforços para modernização estão relaciona-
dos tanto com soluções tecnológicas quanto em 
inovar nas relações de trabalho e envolvimento 
dos colaboradores. Por exemplo, as campanhas 
de saúde e segurança passaram a engajar todas as 
unidades ao envolver as redes sociais (TikToks, 
Instagram, Facebook e LinkedIn). A Nexa 
também tem um aplicativo que busca promo-
ver uma melhor qualidade de vida e incentivar 
hábitos saudáveis e tem grande utilização pelos 
colaboradores e seus familiares.

Na parte de gestão de rejeitos, a Nexa 
realiza o controle e monitoramento de suas 
barragens e depósitos aplicando as diretri-
zes da International Commission on Large 
Dams(Comissão Internacional de Grandes 
Barragens) e de outras entidades interna-
cionais renomadas. Além disso, possui um 
rígido monitoramento de suas barragens, 
contando também com avaliação contínua 

de empresa externa independente, seguindo 
todas as exigências legais. As minas da Nexa 
são majoritariamente subterrâneas e, dessa 
forma, são usados três métodos de disposição 
de resíduos nas operações: retorno à mina, 
preenchendo os espaços de onde foi retirado o 
mineral (backfill), empilhamento a seco (dry 
stacking) e barragens. 

Algumas operações podem combinar um 
ou mais métodos de disposição. Nas unidades 
de Atacocha, El Porvenir e Cerro Lindo, no 
Peru, foi adotado o sistema backfill, por meio 
do qual 21% dos resíduos retornam às minas do 
Complexo Pasco (Atacocha e El Porvenir). Já em 
Cerro Lindo 38% dos rejeitos retornam à mina. 
Na mina de Vazante, a companhia deu início ao 
método de empilhamento a seco, reduzindo os 
impactos ambientais e riscos à operação.

Para todas as ações adotadas a Nexa conta 
com um conjunto de profissionais engenhei-
ros de minas, químicos, metalurgistas e de 
materiais que estudam, em parceria com 
centros de pesquisa, universidades, startups 
e outras empresas, aplicações para os rejeitos. 
Entre os projetos mais avançados podem ser 
citados o Concentrado de Ferro e o Concreto. 
No primeiro, a fração afundada da flotação 
em Vazante é processada de forma a se obter 
hematita. No segundo, o material não apro-
veitado na recuperação de zinco é processado 
de forma a se obter um precursor do cimento.

Por fim, o Projeto Aripuanã, no Estado de 
Mato Grosso, é considerado um dos maiores de 
zinco em implantação no mundo. Este projeto 
ainda em fase de implantação será referência 
nos aspectos ESG (Governança Ambiental, 
Social e Corporativa), contando com empi-
lhamento a seco e backfill, sistema wetlands, 
100% de recirculação de água, alto nível de 
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automação, segurança e eficiência operacional.

Em Juiz de Fora, a Nexa mantém uma 
unidade recicladora, que tem como meta au-
mentar o percentual de produção a partir de 
material secundário para 33% em 2023 e 40% 
em 2025. Em 2020, a unidade reciclou 13,4% 
do resíduo do Pó de Aciaria Elétrica (PAE), 
0,41% do óxido de latão, 0,8% do óxido Wa-
elz importado e 1% do silicato de baixo teor. 
Além disso, a unidade é a única que recicla 
pilhas na América Latina.

Na unidade Morro Agudo (Paracatu/MG), 
todo o rejeito é transformado em produto se-
cundário, o Pó Calcário Agrícola (PCA), que 
dá origem ao Zincal200. Os rejeitos prove-
nientes da operação são sedimentados, parte 
sendo reaproveitada na planta, parte vendida 
como Zincal, produto usado na agricultura 
para diminuir a acidez do solo e aumentar a 
produtividade. Em 2020, a companhia atingiu 
recorde na venda de Zincal, o que permitiu 
reduzir o volume de rejeito antigo estocado.

Em Vazante, foi desenvolvido o método de 
lavra mecanizada e a tecnologia de beneficia-
mento mineral para produzir zinco por meio 
de reprocessamento de rejeito da barragem 
Aroeira. A produção extra de zinco contribuiu 
para a unidade e para a comunidade de Vazan-
te, gerando mais empregos diretos e indiretos. 
Nesse processo, o rejeito retirado da barragem 
é transformado parte em zinco concentrado 
e outra em rejeito seco disposto em pilha, 
processo mais seguro e sustentável. Em 2020, 
foram reprocessadas, aproximadamente, 111 
mil toneladas de rejeito, gerando cerca de 7 mil 
toneladas de concentrado de zinco com teor de 
39% e 104 mil toneladas de rejeito seco.

 Assim como em outros setores da indús-
tria, as mudanças climáticas têm sido tema de 

discussão frequente e, cada vez mais, ganha-
do relevância no setor da mineração. Neste 
momento, a Nexa está revendo sua estratégia 
ESG e aprimorando as suas metas de redução 
de emissões. Desde 2020, a companhia vem 
utilizando a ferramenta de cálculo do GHG 
Protocol em todas as unidades operacionais, 
ampliando o mapeamento de fontes de con-
sumo de energia e de emissão de gases de 
efeito estufa. Várias iniciativas para geração 
e consumo de energia renovável estão sen-
do implantada em suas operações, as quais 
contribuem para que o consumo energético 
em todas as operações seja 72% renovável, 
o que representa um dos melhores níveis da 
indústria da mineração e metais.

Atualmente, a meta da Nexa é reduzir em 
5% as emissões de gases de efeito estufa (GEE) 
por tonelada de produto até 2025. Uma das 
principais ações nesse sentido é a operação, 
desde 2017, de uma caldeira de biomassa 
(cavaco de eucalipto) na unidade Três Marias, 
em substituição às caldeiras alimentadas por 
óleo derivado de petróleo. Considerando o 
período de funcionamento (2017 a 2020), o 
equipamento proporcionou uma economia 
de US$ 4,3 milhões por ano, com redução em 
81% na emissão de gases de efeito estufa e de 
44% no custo de produção de vapor. Na uni-
dade de Cajamarquilla está sendo implemen-
tado o projeto de substituição de óleo diesel, 
óleo combustível e GLP por gás natural. Em 
Juiz de Fora, um gaseificador reaproveitará 
os resíduos energéticos da Nexa e os gerados 
na cidade como combustível.  Houve avanços 
no uso do bio-óleo (óleo de pirólise de bio-
massa de eucalipto), na pirometalurgia, em 
Três Marias, substituindo o consumo de óleo 
combustível de origem fóssil.
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RIACHO DOS MACHADOS
A Mineração Riacho dos Machados 

(MRDM) informa que aplicará, ao longo 
dos próximos anos, a certificação do Sis-
tema de Gestão Integrada nos termos da 
ISO 14001, com o objetivo de aumentar a 
qualidade em gestão de requisitos, aspec-
tos e impactos ambientais e, para tanto, 
foi criado um setor de sustentabilidade 
para conduzir os trabalhos. 

Também consta de seus planos o uso 
de sistemas de controle de fadiga para 
monitorar os colaboradores em trabalhos 
noturnos, de forma a garantir mais segu-
rança para a operação de equipamentos. 
Na parte de gestão de rejeitos, a MRDM 
irá instalar ao longo dos próximos anos 
espessadores de rejeito ((Tailing thicke-
ner), com o objetivo de aumentar o teor 
de sólido no rejeito e consequentemente, 
aumentar o percentual de água recir-

culada no processo de beneficiamento 
mineral. 

Também serão iniciados os estudos 
de viabilidade técnica para implantação 
de sistema de geração de energia elétrica 
por placas fotovoltaicas na barragem de 
água do Rodeador. O sistema fotovoltai-
co flutuante (Floating solar photovoltaic 
system) tem como objetivo principal 
produzir energia elétrica limpa, com 
emissão zero de GHG, reduzir a energia 
elétrica adquirida da concessionária e 
diminuir a evaporação da água na bar-
ragem do Rodeador.

Para o próximo ano, a mineradora 
anuncia investimento superior a R$ 500 
mil para dar sequência às atividades de 
recuperação de áreas degradadas e rea-
bilitar cerca de 50Ha, incluindo o plantio 
de mais de 9.000 mudas nativas. Essa 
atividade permitirá a neutralização de 
mais de 140.000 kgCO2.

Ação para controlar a emissão de poeira, na Mineração Riacho dos Machados
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SAMARCO
A Samarco retomou suas operações em 

dezembro do ano passado, de uma maneira 
diferente, focada em boas práticas ambien-
tais e sociais e apoiada em novos processos, 
que ofereçam soluções mais sustentáveis 
para o setor de mineração. O conceito de 
sustentabilidade é um instrumento adota-
do na estratégia organizacional e, em julho 
deste ano, a empresa lançou a Declaração 
de Compromisso com a Sustentabilidade, 
alicerçada na governança e cultura organi-
zacional, estruturada ainda em três pilares: 
relações sociais, meio ambiente e segurança e 
inovação, alinhados aos desafios e tendências 
atuais ESG (sigla em inglês para ambiental, 
social e governança), nos indicadores de 
sustentabilidade do Pacto Global da ONU 
e iniciativas da International Council on 
Mining & Metals (ICMM).  

A estratégia de sustentabilidade considera 
objetivos e metas específicos a serem alcançados 
em 2021 e 2022, colaborando com o desen-
volvimento socioambiental nos territórios e 
comunidades que recebem a empresa em Minas 
Gerais – Mariana, Ouro Preto, Catas Altas e 
Santa Bárbara, e no Espírito Santo – Anchieta, 
Guarapari e Piúma. O futuro da mineração 
passa necessariamente pelo desenvolvimento 
sustentável e, por isso, para a retomada, foi 
incorporado ao processo produtivo um novo 
sistema de disposição de rejeitos, no qual 80% 
dos rejeitos são filtrados e empilhados a seco e os 
20% restantes dispostos em uma cava confinada.  

A Samarco optou por retomar a produção 
de forma gradual, inicialmente com 26% da 
sua capacidade, produzindo cerca de 8 milhões 
de pelotas de minério de ferro por ano, focada 
na segurança de todo o processo operacional, 
dedicando extrema atenção à gestão de riscos, 
reforçando o Sistema Integrado de Segurança. 

Planta de filtragem de rejeitos da Samarco
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Para a retomada, inicialmente, foram revisita-
dos os trabalhos de segurança das barragens, 
que contemplou desde a revisão dos "as built" 
até mesmo dos sistemas de automação de todas 
as barragens da Samarco - de rejeitos, de água 
e de resíduos.  

Importante destacar que o sistema de fil-
tragem de rejeitos, bem como todas as estru-
turas geotécnicas das unidades produtivas da 
Samarco, é monitorado por meio do Sistema 
Integrado de Segurança, que inclui o Centro 
de Monitoramento e Inspeção (CMI) e conta, 
atualmente, com cerca de 1.300 equipamentos 
de última geração, além de equipe especializa-
da que realiza inspeções em campo. Todas as 
estruturas geotécnicas das unidades produti-
vas estão estáveis e são monitoradas 24 horas 
por dia, sete dias por semana, e também são 
acompanhadas por auditorias independentes 
e possuem Declaração de Condição de Esta-
bilidade (DCE). 

A empresa possui também um Sistema de 
Emergência orientado por normas e procedi-
mentos que compõem o Plano de Ações Emer-
genciais de Barragens de Mineração (PAEBM), 
com sirenes instaladas e testadas mensalmente, 
fortalecendo a cultura de segurança e preven-
ção nas comunidades. 

Quanto aos rejeitos, ao longo dos anos, a 
Samarco vem desenvolvendo estudos para o 
aproveitamento sustentável – interno e em 
outros mercados – dos rejeitos provenientes do 
beneficiamento do minério de ferro. Esse tema 
é um dos pilares estratégicos do retorno das 
operações da Samarco. Este ano, a startup Eco-
Mud, uma das equipes da primeira edição do 
Desafio MinerALL, uma iniciativa da Samarco 
e da Neo Ventures que busca a construção de 
uma ponte entre as inovações e o mercado por 

meio do empreendedorismo, propôs uma so-
lução de baixo custo e que utiliza rejeito como 
matéria-prima para uma pavimentação de alta 
durabilidade. Em Mariana (MG), 10,5 quilô-
metros foram pavimentados utilizando rejeito, 
contemplando as comunidades de Goiabeiras, 
Cuiabá e Constantino, oferecendo durabili-
dade semelhante à tradicional, se mostrando 
uma solução eficiente, e podendo ser utilizado, 
principalmente, na construção civil.   

Além disso, a empresa conta com um pro-
grama estratégico chamado Soluções para 
Rejeitos e Estéril que visa fomentar, desen-
volver e implementar soluções abrangentes 
que considerem a redução de disposição de 
rejeitos e estéreis por meio de incorporação 
no processo produtivo e/ou desenvolvimento 
de coprodutos. 

O retorno com uma nova forma de disposi-
ção de rejeitos reforça a evolução da Samarco 
em busca de uma mineração diferente, na 
busca de soluções que introduzam inovações 
e melhorias nos projetos e operações, dando 
ênfase às boas práticas sustentáveis aplicadas 
pela empresa.  

Atualmente, a inovação, aliada às novas 
tecnologias, permite que 90% da água extraída 
com a filtragem seja recuperada e recirculada, o 
que torna o processo da Samarco mais susten-
tável e reduz os impactos sobre o meio ambien-
te. Outro exemplo são as diversas melhorias 
no Complexo de Ubu (ES) para redução de 
particulados, e o monitoramento contínuo de 
suas emissões.  

A Samarco também protege e preserva cerca 
de 12.041 mil hectares de áreas naturais nas 
unidades de Germano, Ubu e Matipó, equiva-
lentes à 3,6 vezes o total de sua área operacio-
nal. Deste total de áreas naturais preservadas, 
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7.971 hectares são de Mata Atlântica e 2.837 
hectares de Áreas de Preservação Permanentes 
(APP). A preservação dessas áreas é realizada 
através da conservação, manutenção e plantios 
com espécies nativas e ameaçadas de extinção. 
Por meio do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), a empresa 
destinou cerca de R$ 35,1 milhões para ações 
em unidades de conservação e manutenção 
de Parques Nacionais e Estaduais, sendo outra 
forma de promover a conservação ambiental 
nas regiões onde opera.

VALLOUREC
A Vallourec unidade Mineração tem como 

compromisso a incorporação de boas práticas 
ambientais, sociais e de governança (Environ-
mental, Social and Governance - ESG) em 
seus processos administrativos e produtivos. 
A empresa é destaque no desenvolvimento de 
pesquisas e de novas soluções para racionali-
zar o uso dos recursos naturais, garantindo a 
sustentabilidade da operação. Tal compromis-
so é evidenciado pelas certificações interna-
cionais recebidas, como a ISO 14001 e a ISO 
45001. E por ter como prioridade o respeito 
ao meio ambiente, a Vallourec informa que 
possui todas as licenças ambientais, outorgas 
e autorizações necessárias no âmbito dos go-
vernos federal, estadual e municipal. 

Focada no desenvolvimento sustentável, 
a empresa adota estratégias de mitigação e 
controle dos impactos na qualidade do ar 
na região – principalmente nos períodos de 
estiagem, em que a baixa pluviosidade e os 
ventos fortes contribuem para o aumento da 
dispersão de partículas. O monitoramento 
sistemático é feito em pontos estratégicos 
para acompanhar a variação na qualidade 
do ar e garantir os parâmetros estabelecidos 
pela legislação. Há, ainda, a aspersão con-
tínua de água nas vias internas, utilizando 
caminhões-pipa. Associado a isso, um polí-

mero – composto biodegradável supressor 
de poeira – é aplicado nas áreas da mina para 
aumentar a retenção das partículas no solo 

Periodicamente são realizados: manu-
tenção dos veículos leves e pesados, mo-
nitoramento da emissão de fumaça preta 
e fuligem,  utilização do lavador de rodas 
e chassis para caminhões, manutenção de 
cortina arbórea nos limites da Empresa,  
lonamento das caçambas dos caminhões 
(para o qual há inspeções e fiscalização 
diária) e pavimentação e limpeza das vias 
internas e de saída. A varrição mecanizada 
na área da portaria e do trevo ocorre rotinei-
ramente, em parceria com a concessionária 
responsável pelo trecho da BR 040.

Outra medida é a revegetação das áreas, 
com aplicação de gramíneas e leguminosas 
por meio de técnicas como a hidrosseme-
adura. Para as áreas em estágio final de 
operação, são plantadas mudas de espécies 
nativas da região. Esse processo reduz o 
impacto visual, contribui para o bloqueio 
da geração de partículas, que podem ser 
carreadas pelo vento e pelas águas pluviais, 
evita o assoreamento dos cursos d’água e, 
principalmente, contribui para a manuten-
ção da biodiversidade local.

Em 2015, a Vallourec foi a primeira 
empresa do mundo a utilizar filtros prensa 
para empilhamento drenado de rejeitos 
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de minério de ferro, dispensando o uso de 
barragens. O processo, conhecido como zero 
barragem de rejeitos, está sendo ampliado 
em 2021. Essa solução quebrou o paradigma 
da viabilidade técnico-financeira da implan-
tação de drenagem de rejeitos de minério de 
ferro por meio de filtros prensa no combate 
à utilização de barragens convencionais. Por 
essa razão, a Vallourec não conta com bar-
ragens de rejeito, além de não necessitar da 
instalação de novas estruturas e nem mesmo 
do alteamento das existentes.

Depois que a solução foi implantada, 
outras empresas, além de órgãos governa-
mentais e de representantes da sociedade 
civil, demonstraram interesse na tecnologia. 
Tanto é que, atualmente, diversas minerações 
operam com a mesma solução, possibilitando 
melhorias significativas nos indicadores de 
sustentabilidade socioambiental. A técnica 

traz benefícios tanto para a sociedade quanto 
para o mercado minerário, pois garante a 
continuidade operacional e a viabilidade 
do negócio, alicerçado em um processo al-
tamente sustentável. O objetivo é maximizar 
continuamente o uso da reserva mineral da 
Vallourec e garantir a competitividade. De-
vido ao sucesso da técnica, foram instalados 
mais três módulos de filtro prensa com ca-
pacidade de 150 ton/hora cada, alcançando 
uma capacidade total de cerca de 800 ton/
hora de rejeitos filtrados.

Ao sair do filtro prensa, o material final 
passa a ter entre 15 e 18% de umidade e 
pode ser disposto em pilhas de estéril, sem 
o risco de instabilidade e ruptura. Parte 
desse material ainda pode ser empregado 
como matéria-prima para a produção de 
coprodutos da construção civil, como blo-
quetes, blocos, tijolos, telhas.

Projeto Voluntários do Saber, da Vallourec
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Conforme destacou Sergio de Oliveira, 
Diretor Comercial da publicação, o sucesso 
do evento deve-se à crescente preocupação 
das mineradoras com as comunidades que 
estão em seu entorno “e, para dar mais vi-
sibilidade ao assunto, optamos por deixar o 
acesso livre e gratuito ao webinar, que teve 
sua programação dividida em quatro dias, 
sempre iniciando com uma sessão especí-
fica sobre ESG (Environmental, Social and 
Corporate Governance)”. 

É PRECISO ESTAR SEMPRE  
ABERTO AO DIÁLOGO

Rodrigo Gabai, Francisco Alves, Mara Fornari 

“A mineração é pró ou contra as co-
munidades?” – com o objetivo de 
responder a esse questionamento, 

a revista Brasil Mineral trouxe pela primei-
ra vez, em 2016, a pauta para o setor, que 
imediatamente abraçou o tema. Com isso, 
chegamos em agosto passado ao 6º Mine-
ração &/X Comunidades, que pelo segundo 
ano consecutivo foi realizado em formato 
virtual em razão das restrições impostas 
pela pandemia do COVID-19. 
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pública reverte os benefícios da mineração 
para a sociedade; o empreendedorismo 
como redução da dependência da mine-
ração e instrumento de preparação para 
o futuro; e questionou se a comunicação 
com as comunidades está funcionando; 
além de uma palestra especial com o tema 
“A boa mineração”, feita pela Economista 
Maria Amélia Enríquez. Já as sessões ESG 
focaram, em ordem de apresentação, a Go-
vernança Social, a Governança Ambiental, 
Gestão de Riscos e as Melhores Práticas e 
foram conduzidas, respectivamente, pelos 
especialistas Adriana Solé (Conselheira de 
Administração da SC Gás), Márcio Santilli 
(ISA), André Cintra (Ramboll), Eduardo 
Leão e Carlos Natividade (ambos da Inte-
gratio). 

O 6º Mineração &X Comunidades foi 
realizado nos dias 10,11, 17 e 18 de agosto 
e está disponível no canal da revista Brasil 
Mineral, no YouTube (https://www.youtu-
be.com/c/BrasilMineral). Aproveite e faça 
sua inscrição para receber em primeira mão 
a notificação de nossos próximos eventos.

A sexta edição do encontro contou com 
o patrocínio Ouro das empresas Appian 
Capital Brazil, Companhia Brasileira 
de Alumínio – CBA e Nexa Resources; 
patrocínio Prata das companhias Anglo 
American, Aura Minerals, Bamin, Buriti-
rama Mineração, Largo Resources, Mine-
ração Caraíba e Mineração Rio do Norte; 
e patrocínio Cobre da AngloGold Ashanti, 
Bemisa, Kinross e Ramboll. Desde o início, 
a coordenação técnica é assinada por Rolf 
Georg Fuchs, conselheiro da revista Brasil 
Mineral e presidente da Integratio. 

Aliás, “montar um programa atrativo 
dentro da riqueza de temas correlacio-
nados, buscando entender a mineração 
e as comunidades, é sempre um desafio”, 
pontuou Fuchs, que já entende a evolução 
dessa relação de forma positiva – “as mi-
neradoras querem estar junto das comu-
nidades, apesar das dificuldades que ainda 
existem. É isso que a programação deste 
ano procura mostrar”. Os encontros abor-
daram os aprendizados com a pandemia 
sob a ótica social; a forma como a gestão 

“OS APRENDIZADOS COM A PANDEMIA  
SOB A ÓTICA SOCIAL”

Inaugurando as discussões do 6º Mi-
neração &X Comunidades, o primeiro 
painel reuniu os participantes Paulo Misk 
(presidente do SINDIMIBA – Sindicato das 
Empresas de Mineração da Bahia e CEO e 
presidente da Largo Resources Ltd. e Vaná-
dio de Maracás S.A., Silvio Lima, Diretor de 

Assuntos Corporativos, Pessoais e SSMA 
da Appian Capital Brazil, Manoel Valério 
de Brito, Diretor-Presidente da Mineração 
Caraíba S/A e Diretor Executivo de Ope-
rações da Ero Copper Corporation e Felipe 
Guardiano, Vice-Presidente de Sustentabi-
lidade, Gestão, Planejamento Estratégico e 
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Relações Instituições da Nexa Resources. 
A moderação esteve a cargo do professor 
Giorgio de Tomi (NAP Mineração, Poli/
USP). 

O primeiro participante do painel foi 
o CEO da Largo Resources e presidente 
do SINDIMIBA, Paulo Misk, que iniciou 
tecendo considerações sobre o vanádio 
que a empresa produz em Maracás. “Ele 
tem como objetivo reforçar o aço, já que o 
vanádio melhora a resistência do mesmo 
e reduz o impacto ambiental da cadeia do 
aço”. Ele acrescentou que o vanádio da Lar-
go Resources é usado também em ligas de 
titânio de alumínio para aeronaves e é um 
produto de alta pureza. Em dezembro de 
2020, a empresa lançou nos Estados Uni-
dos bateria com vanádio para armazenar 
energia. Misk considera 2021 um ano de 
extrema transformação para a empresa, já 
que a Largo está comissionando a produção 
de V2O3 e cada vez mais focada em efici-
ência operacional e financeiramente sólida. 

“Este resultado econômico capacita a 
Largo em proporcionar condições às pes-
soas. Nós temos a responsabilidade de ter 

impacto positivo onde atuamos (junto às 
comunidades)”. Paulo Misk disse ainda que 
a Largo está alinhada aos ODS da ONU, 
além de ter conquistado ISO 9.000 e com-
pletar 2 milhões de horas sem acidentes. 
Outra preocupação do profissional é benefi-
ciar a comunidade onde a mineradora atua. 
“Focamos em contratar pessoal local, sendo 
80% da Bahia e a maioria destes de maracás 
e cidades vizinhas. A largo oferece treina-
mento, qualificação de funcionários, com 
promoção de diversos na própria empresa 
em cargos maiores”. Durante a COVID-19, 
a Largo criou as condições necessárias para 
as pessoas trabalharem, além de dobrar a 
capacidade dos ônibus, aumentar o tama-
nho do refeitório e não registrar nenhum 
caso grave da doença na mineradora. 

A Largo realizou campanhas educativas e 
doações de kits, ventiladores, cestas básicas, 
EPI’s para Prefeitura, e um programa em 
especial (Mulheres Ativas) para produzir 
mais de 320 mil máscaras doadas em Ma-
racás e cidades vizinhas. 

Misk disse ainda que a Largo tem pro-
gramas de educação que ajudaram a bancar 

“FOCAMOS EM CONTRATAR PESSOAL LOCAL, 
SENDO 80% DA BAHIA E A MAIORIA DESTES 
DE MARACÁS E CIDADES VIZINHAS. A LARGO 

OFERECE TREINAMENTO, QUALIFICAÇÃO 
DE FUNCIONÁRIOS, COM PROMOÇÃO DE 

DIVERSOS NA PRÓPRIA EMPRESA EM 
CARGOS MAIORES”

Paulo Misk
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70% das taxas e 16% dos funcionários estão 
no programa. Há treinamento dos profes-
sores, valorização de talentos e inauguração 
do Centro de Treinamento, com salas e 
laboratórios para melhorar a qualidade de 
empregabilidade. “Do ponto de vista am-
biental, ocupamos 300 hectares, uma área 
de 4.400 hectares e um Reserva ambiental 
constituída. Fora isso, não jogamos efluen-
tes das barragens em bacias hidrográficas, 
além de reutilizar 96% da água do processo 
de produção”.  

O Diretor de Assuntos Corporativos, 
Pessoais e SSMA do Appian Capital Bra-
zil, Silvio Lima, elegeu três pontos como 
aprendizados durante a pandemia. O pri-
meiro foi a adaptação do ser humano às 
situações, principalmente em relação às 
questões sanitárias (higienização das mãos, 
uso de máscaras, distanciamento social); 
Já do ponto de vista profissional, Lima diz 
que a empresa adotou o trabalho remoto 
para atividades administrativas. O segundo 
elemento é a vulnerabilidade. “Ninguém 
está acima ou imune à pandemia. Alguns 
são imunes ao vírus, mas não à pandemia. 
Eu cuido de mim, do próximo e vice-versa. 

Reconhecer a vulnerabilidade foi a forma 
muito clara de multiplicação de forças”. 

Como indústria, Lima disse que isso 
ajudou a promover várias mudanças, elevar 
padrões de segurança, transformar, para 
a empresa ser mais atraente para cativar 
pessoas. O terceiro elemento é que inves-
timentos sociais precisam ser observados 
sobre a ótica social de quem recebe e não de 
quem faz. “Intenção não implica resultado. 
E poder econômico não indica capacidade 
de investimento social”. 

O terceiro participante, Manoel Valério, 
Diretor-Presidente da Mineração Caraíba 
S/A e Diretor Executivo de Operações 
da Ero Copper Corporation, disse que a 
pandemia nos ensinou a lidar com dor, 
medos, dificuldades e separação. “Este é o 
legado da pandemia COVID-19”. Valério 
explica que a pandemia colaborou para 
uma aproximação junto às comunidades, 
já que a premissa básica da pandemia era 
isolar-se ou conviver de forma diferenciada. 
“Quando você se isola, não sobrevive, já que 
existem as necessidades diárias, mas saben-
do conviver numa aglomeração diferente 
foi fundamental para o trabalho continuar”. 

“NINGUÉM ESTÁ ACIMA OU IMUNE À 
PANDEMIA. ALGUNS SÃO IMUNES AO 

VÍRUS, MAS NÃO À PANDEMIA. EU CUIDO 
DE MIM, DO PRÓXIMO E VICE-VERSA. 
RECONHECER A VULNERABILIDADE 

FOI A FORMA MUITO CLARA DE 
MULTIPLICAÇÃO DE FORÇAS”

Silvio Lima
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“Nós tínhamos uma interação com a 
aglomeração interna (empresa) e externa 
(comunidade, cidades) e na mineração 
há uma vantagem. Ser considerada ati-
vidade essencial ajudou e muito o setor. 
Tivemos que trabalhar na consciência in-
dividual e coletiva e aí entra a resiliência. 
Precisamos conviver de forma diferente”. 
A Caraíba elaborou comitê de crise e 
contingência com ações coordenadas 
com as comunidades e stakeholders. A 
empresa desenvolveu diversas ações em 
gestão e segurança, como o home office, 
canal de comunicação com comunidades 
e colaboradores, medidas preventivas, 
parcerias com as prefeituras, doações de 
EPIs, diálogo com comunidades. “Nossos 
projetos socioambientais começaram a 
avançar e o engajamento de todos cresceu 
no período”. Além disso, a companhia 
teve produção acima do previsto e inten-
sificou processos de informações sobre a 
COVID-19, treinamento, parceria com 
secretarias de saúde, o que perdurou. A 
Caraíba comemora também o fato de não 
ter nenhum caso de COVID-19 desde o 
início da pandemia. 

Vice-Presidente de Sustentabilidade, Ges-
tão, Planejamento Estratégico e Relações 
Instituições da Nexa Resources, Felipe Guar-
diano fez algumas considerações sobre esse 
período da pandemia. “Nós nos adaptamos 
bem e poderíamos usá-la para melhorar nos-
sas empresas. Tivemos que mudar a maneira 
de atuar. Aprendemos com a pandemia com 
um trabalho de descoberta contínuo. A cola-
boração entre empresa e comunidade podia 
ser muito mais próxima – mas não é uma 
questão só de doação, de dinheiro, mas gestão, 
colaboração entre empresa e município”. 

Acredito que a pandemia nos ensinou 
para o futuro, já que um ano e meio após 
o início dela aprendemos a interagir mui-
to mais. “É um legado que devemos levar 
adiante com o final da COVID-19, em no-
vos tempos sem a pandemia”. 

Guardiano disse que, com o final da CO-
VID-19, as empresas deveriam continuar 
a atuar como no período pandêmico. “As 
empresas precisam investir em educação, 
água tratada, esgoto. Não somos Governo, 
mas podemos realizar este papel. Todos têm 
a obrigação do ESG e nós, mineradores, 
também”. 

“QUANDO VOCÊ SE ISOLA,  
NÃO SOBREVIVE, JÁ QUE EXISTEM 

AS NECESSIDADES DIÁRIAS, 
MAS SABER CONVIVER NUMA 

AGLOMERAÇÃO DIFERENTE  
FOI FUNDAMENTAL PARA  

O TRABALHO CONTINUAR”
Manoel Valério
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Questinados sobre o desafio da Licença 
Social e de como enxergam essa questão, 
cada participante opinou. Paulo Misk 
afirmou que na época da COVID, houve 
uma etapa de provação, já que as cidades 
foram obrigadas a fechar tudo, mas as mi-
neradoras, como serviço essencial, tiveram 
que explicar à sociedade e comunidades o 
motivo disso. “Quando eles entenderam 
que a mineração ajudava as pessoas, a visão 
mudou completamente sobre a companhia. 
Com o apoio da sociedade é diferente e 
muito bom quando o valor da empresa é 
reconhecido e gera impacto positivo”. 

Silvio, da Appian, disse que a empresa 
buscou expandir o conceito de licença 
social para integração social. Para ele, o 
conceito vai além da licença. “Com a in-
tegração, você faz parte do todo. Ela guia 
nossa postura como empresa. Saímos me-
lhores da pandemia, mas tem um caminho 
longo a ser seguido, dentro de um caminho 
de humildade, quebrando ciclos geracionais 
de pessoas sem acesso”, afirmou.

Para Manoel Valério, a questão do 
social é empolgante. A experiência da 
Caraíba fez com que a empresa atendesse 

mais de 100 comunidades em três muni-
cípios na Bahia. “A licença social deve ser 
referência mínima para adequação das 
empresas, para que elas conheçam obri-
gações e interferências onde atuam”.  Ele 
acrescentou que através das organizações 
das comunidades e interação com elas, 
a Caraíba vai expandir a questão social. 
“Por exemplo, 80% da água que bombe-
amos vai para quase 100 mil pessoas. É 
importante levar qualidade de vida para 
pessoas. Se você tem conhecimento das 
necessidades da área onde opera, atua, 
faça as melhorias necessárias”. 

Felipe Guardiano, da Nexa, disse ser mais 
fácil uma comunidade parar um projeto 
mineral hoje em dia. “A licença social deve 
pensar isso o tempo todo. É a contribui-
ção perceptível que a empresa pode dar 
à cidade, comunidade, vila e precisamos 
persuadi-los a entender isso. Nós não sa-
bemos nos comunicar e precisamos atuar 
melhor para melhorar a vida das pessoas. 
Temos que saber explicar para a comuni-
dade que o depósito mineral é um plano 
estratégico de 20 anos, que terá benefícios 
para comunidade e entorno”. 

“ESTOU MUITO FELIZ QUE 
PESSOAS SEJAM BENEFICIADAS 
PELA EMPRESA, GENTE TRATADA 

COM RESPEITO, COM OUTRA 
PERSPECTIVA DE VIDA”

Felipe Guardiano
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Sobre a importância do ESG na minera-
ção, Silvio Lima disse nunca ter trabalhado 
em uma empresa sem premissas do ESG. 
“Estes padrões têm mais de 15 anos e todos 
os elementos ambientais e sociais (menos de 
governança) são conhecidos faz tempo”. Para 
Paulo Misk, sua opinião pessoal sobre o ESG é 
de que as empresas fazem os ratings de acordo 
com os seus dados. “Por exemplo, na parte 
de sindicalização não fomos bem avaliados. 
A presidente do sindicato é uma bolsista e 
frequenta minha sala a qualquer momento. 
Recebemos nota baixa nesse quesito, pois não 
esclarecemos tal item, sobre sindicatos”. 

“O pessoal também dá muito valor ao nú-
mero de mulheres nas empresas. Temos dois 
latinos, asiáticos, mas isso não interessa. Isso 
não conta, pois escolhem alguns aspectos para 
definir o que é importante no ESG”. Misk diz 

que a Largo toma conta do meio ambiente, 
com as pessoas. “Estou muito feliz que pes-
soas sejam beneficiadas pela empresa, gente 
tratada com respeito, com outra perspectiva 
de vida”. 

Felipe Guardiano disse que ESG nada mais é 
do que o cumprimento de regras para a empre-
sa estar alinhada com os padrões estabelecidos 
na região onde atua. Você precisa mostrar com 
indicadores o que está sendo feito. “O nome 
ESG é novo, mas o tema não. Antigamente 
era Sustentabilidade. Você tem que ter proce-
dimentos para dizer que você cumpre, pois se 
não atender aos conceitos de ESG, a empresa 
irá sofrer e terá problemas com licenças. O 
tema ESG vai ficar mais intenso”. 

A íntegra das discussões do pode ser vista em: 
https://www.youtube.com/watch?v=HHzKyEvn16U

SOMOS A AURA E
PENSAMOS

DIFERENTE SOBRE
MINERAÇÃO

M I N E R A Ç Ã O  3 6 0 º

https://www.youtube.com/watch?v=HHzKyEvn16U
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OS BENEFÍCIOS (E OS IMPACTOS) DA 
MINERAÇÃO VÃO ALÉM DA CFEM

No dia 11 de agosto, o painel “A Gestão 
Pública Municipal reverte os benefícios da 
mineração para a sociedade?” reuniu Fábio 
Giusti Azevedo de Britto, pesquisador do 
CETEM - Centro de Tecnologia Mineral 
do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC), 
dedicado ao estudo da relação entre mi-
neração, desenvolvimento e territórios e 
Maria Green, também pesquisadora do 
CETEM, Daniel Tito Guimarães, Gerente 
de Performance Social da Anglo American, 
Gilberto Azevedo, presidente e gerente-
-geral da Kinross Brasil, Marcelo Dultra, 
gerente de meio ambiente e relações com 
comunidades da BAMIN e Rogério de 
Souza Moreira, advogado, Especialista em 
Direito da Economia e da Empresa e em 
Direito Ambiental e Minerário, Consultor 
Jurídico da Associação dos Municípios 

Mineradores de Minas Gerais e do Brasil – 
AMIG. A mesa-redonda teve a moderação 
de Fernando Lins, pesquisador titular do 
CETEM, conselheiro administrativo da 
CPRM, conselheiro científico do Centro 
Brasileiro de Pesquisa Física e do Obser-
vatório Nacional, e membro do conselho 
consultivo da revista Brasil Mineral.

Os dois participantes do CETEM come-
çaram o debate apresentando o Núcleo de 
Estudos em Territórios, Mineração, Susten-
tabilidade e Desenvolvimento (NETMin). 
Giusti disse que o Núcleo é um grupo de 
pesquisadores do CETEM organizados em 
rede com outras instituições voltadas a tra-
balhar nos últimos dois anos com os temas 
de economia mineral, desenvolvimento 
local e regional, dinâmicas territoriais, 
governança pública, indicadores de desen-
volvimento sustentável e bancos de dados e 

“NOSSA INTENÇÃO É CONTRIBUIR 
FALANDO SOBRE A CFEM, A IMPORTÂNCIA 

DELA E COMO ELA APARECE COMO 
ELEMENTO CENTRAL NUMA QUESTÃO:  

SE A MINERAÇÃO É DÁDIVA OU MALDIÇÃO 
PARA OS TERRITÓRIOS. A CFEM É APENAS 

UM DOS ELEMENTOS CENTRAIS  
DESSA HISTÓRIA”Fábio Giusti Azevedo de Britto
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espacialidade. “Nossa intenção é contribuir 
falando sobre a CFEM, a importância dela 
e como ela aparece como elemento central 
numa questão: Se a mineração é dádiva 
ou maldição para os territórios. A CFEM 
é apenas um dos elementos centrais dessa 
história”. Na continuidade, Maria Green, 
disse que é difícil falar da complexidade das 
pesquisas sobre taxação, porque os royalties 
são instrumentos compensatórios, tanto 
pela permissão de acessar recurso natural, 
como de ter direito à exploração. 

A partir de 2007, segundo Maria, há uma 
ampliação da porcentagem da incidência 
de cada minério, conjugada com a variação 
cambial e do preço da commodity. Desde 
2017, principalmente em 2018/19/20, a 
CFEM ganha volume maior com o novo 
marco regulatório e com a valorização do 
minério, mesmo não sendo a mesma valo-
rização de anos anteriores. 

Maria comentou ainda que recursos 
naturais pertencem à União e a CFEM – a 
compensação mineral – não é tratada juri-
dicamente como tributo, pois é uma receita 
patrimonial, uma receita originária. “Na 
nossa pesquisa, queremos fazer uma trans-

parência das informações da CFEM e como 
ela é paga, o que se chama de fator gerador. 
Tem uma diferenciação também sobre em 
qual momento ela vai incidir”. Ela cita que 
um dos pontos importantes é de que a pró-
pria lei exige transparência sobre a CFEM, 
por ser o principal acesso à renda mineral 
que se tem na administração pública. 

Giusti deu sequência falando de CFEM, 
Planejamento Público e Transparência, 
onde indica que a CFEM tem papel funda-
mental por ser, em alguns casos, a principal 
fonte de captação de renda dos municípios. 
É uma renda ordinária, mas há contradi-
ções na sua natureza, pois é uma renda 
finita. “Se, por exemplo, esse recurso mine-
ral, acabar daqui a 30, 40 anos, essa renda 
vai deixar de existir para o município. E 
isto é preocupante para algumas cidades 
que são altamente dependentes em seus 
orçamentos”. O pesquisador comenta que 
tem municípios que pagam os salários dos 
professores com o recolhimento de 100% 
da CFEM, além do fato da compensação 
estar atrelada à volatilidade de mercados, 
oscilações de preços, demandas, entre ou-
tros fatores. 

“NA NOSSA PESQUISA, QUEREMOS 
FAZER UMA TRANSPARÊNCIA DAS 

INFORMAÇÕES DA CFEM E COMO ELA 
É PAGA, O QUE SE CHAMA DE FATOR 
GERADOR. TEM UMA DIFERENCIAÇÃO 
TAMBÉM SOBRE EM QUAL MOMENTO 

ELA VAI INCIDIR”Maria Green
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O pesquisador afirma que o primeiro 
passo para uma governança democrática 
é a transparência e por isso decidiram 
começar a pesquisa por ela. Giusti deixa 
três premissas metodológicas: 1) Analisar 
a transparência do uso da CFEM na etapa 
de planejamento (LOA) e não depois na 
fase de execução; 2) Utilizar como base o 
ano de 2019, quando passaram a valer as 
novas alíquotas da CFEM; e 3) avaliar os 
30 municípios que são maiores arrecada-
dores. “Se for pegar os dados da CFEM na 
Agência Nacional de Mineração (ANM), 
eles compõem mais de 90% da arrecadação, 
e, por isso, são objeto da nossa pesquisa”, 
afirmou o pesquisador, acrescentando que 
entre 2019 e 2020 não há mudanças con-
sideráveis entre os 30 maiores. Segundo 
os níveis de transparência elaborado pelo 

CETEM, os níveis 3 e 4 são aqueles com 
maior participação de CFEM em cada 
LOA frente ao orçamento total do ano. “O 
nível de transparência zero é quando não se 
encontra nenhum documento financeiro/
LOA, enquanto o Nível 1 considera que a 
LOA existe e quanto tem de ser recebido 
de CFEM no ano fiscal. Já o Nível 2 tem 
uma diferença em relação ao anterior, por 
mostrar um código específico para receber 
a receita. No Nível 3 é encontrado o mesmo 
código no detalhamento de despesas por 
categoria de despesa ou segundo unidade 
orçamentária e no Nível 4 aparece o código 
e unidade orçamentária, porém com maior 
número de dados”. 

Giusti concluiu que as principais dificul-
dades na análise das LOAs é que não há um 
padrão na alocação destas nos sites públi-
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cos; há LOAs sem padrão organizacional; 
os códigos de fontes das receitas também 
não são padronizados; a própria CFEM e 
a morosidade nos trabalhos, que são sus-
cetíveis a erros. Entre os desafios, ele citou 
as discrepâncias dos dados fornecidos pela 
ANM sobre arrecadação municipal com os 
valores declarados nas LOAs nos dois anos 
em análise; em algumas LOAs os valores da 
cota CFEM não são exatos ao total declara-
do e a soma das despesas vinculadas, além 
do conceito de transparência ser relativo 
no caso das LOAs, pois mesmo as de níveis 
elevados apresentam inconsistências. 

O próximo participante do painel foi 
Daniel Tito Guimarães, Gerente de Per-
forrmance Social da Anglo American. Ele 
disse que a proposta da companhia é levar 
os benefícios que as mineradoras podem 
gerar aos municípios, além desses tribu-
tos. “A CFEM tem um caráter finito e os 
municípios têm que estar preparados para 
quando isso acabar”. Tito apresentou o 
Plano de Mineração Sustentável da Anglo 
American, que, segundo ele, está atrelado 
ao propósito da companhia em beneficiar 
as comunidades e criar novos líderes con-

fiáveis. “Nas próximas décadas, as mine-
radoras têm como desafios operacionais 
críticos e que precisam ser gerenciados 
questões como segurança, produtividade, 
uso da terra, água e energia. Daniel diz que 
a Anglo faz parte da vida das pessoas e que 
a empresa contribui positivamente para o 
desenvolvimento socioeconômico, além de 
reduzir o impacto ambiental e promover 
a diversidade para atender cada vez mais 
a demanda das partes interessadas, que 
exigem produtos responsáveis atualmente”. 

O Plano teve intenso engajamento inter-
no e externo, análises de oportunidades de 
riscos e reflexão sobre os ODS da ONU. Os 
pilares do Plano são três, sendo o primeiro 
a criação de uma cadeia de valor ética; meio 
ambiente saudável e comunidades prós-
peras no entorno dos projetos. “Temos a 
meta de até 2030 colocar as escolas públicas 
dos territórios onde atuamos dentre a 20 
melhores do estado, enquanto na área da 
saúde identificamos os melhores vetores de 
desenvolvimento do setor dentro do ODS 3 
e até 2030 gerar ou apoiar cinco empregos 
dentro do site”. O programa se inicia com a 
Anglo, mas deixa de ser quando se alcança 

“NAS PRÓXIMAS DÉCADAS, AS 
MINERADORAS TÊM COMO DESAFIOS 

OPERACIONAIS CRÍTICOS E QUE 
PRECISAM SER GERENCIADOS 
QUESTÕES COMO SEGURANÇA, 

PRODUTIVIDADE, USO DA TERRA, 
ÁGUA E ENERGIA”

Daniel Tito Guimarães
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parcerias de diversos setores com a geração 
de sinergias. “Ele não é um programa a 
longo prazo, mas de parcerias para ter um 
impacto social”. 

Além deste Plano, a Anglo mantém 
os Investimentos Socioinstitucionais que 
incluem a pavimentação de rodovias, re-
novação urbana, reforma e requalificação 
de unidades educacionais, implantação e 
reestruturação de unidades de saúde, im-
plantação de centros culturais e esportivos e 
estruturação de parques e apoio ao turismo. 
“Estes investimentos diretos têm a parceria 
do Poder Público com o uso da CFEM”, 
declarou Tito. 

Gilberto Azevedo, presidente e gerente 
geral da canadense Kinross, foi o terceiro a 
participar do painel e citou as operações da 
empresa em diversos países e, em especial, 
em Paracatu. A Kinross é a principal pro-
dutora de ouro nacionalmente e responde 
por 22 ou 23% da produção total. 

“A contribuição das mineradoras para a 
economia das cidades e no seu desenvolvi-
mento social é maior que a CFEM. Temos 
a geração de seis mil empregos diretos em 
Paracatu, aquisição de serviços e materiais 

no valor de R$ 320 milhões, melhora do 
IDH da cidade, além dos investimentos 
sociais realizados”. Em 2020, contribuímos 
com quase R$ 1 bilhão aos cofres públicos 
federativos e a contribuição com a CFEM 
foi de R$ 72,5 milhões. “É importante deba-
ter a CFEM, mas as empresas são maiores. 
Os benefícios vão além da contribuição 
econômica. É muito social e procuramos 
cada vez mais estar juntos, para fazermos 
ainda melhor”. 

Marcelo Dultra, gerente de Meio Am-
biente e Relações com Comunidades da 
BAMIN, disse que a empresa atua com 
quatro pilares fundamentais. O primeiro 
pilar inclui os cuidados com a operação na 
mina, cuidado com o meio ambiente, com 
comunidades e com as pessoas que estão 
no entorno; o segundo é manter o diálogo 
o mais próximo possível de todos os setores 
envolvidos, para que exista uma busca de 
sinergias em prol da mineração; o terceiro 
ponto é a capacitação das pessoas para que 
elas assumam o legado vivo que a BAMIN 
planeja deixar para o futuro e, por último, 
a continuidade  do trabalho da empresa na 
região. 

“É IMPORTANTE DEBATER A CFEM, 
MAS AS EMPRESAS SÃO MAIORES. 

OS BENEFÍCIOS VÃO ALÉM DA 
CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA. É 
MUITO SOCIAL E PROCURAMOS 
CADA VEZ MAIS ESTAR JUNTOS, 

PARA FAZERMOS AINDA MELHOR”
Gilberto Azevedo



80 BRASIL MINERAL nº 413 - SETEMBRO DE 2021

“A BAMIN tem a mina de Caetité com 
produção de 1 milhão de toneladas anu-
ais, mas estamos buscando a expansão 
para adiante atingirmos as 18 milhões de 
toneladas de minério de ferro. O segundo 
projeto é o Porto Ilhéus, com capacidade 
para escoar a produção do agronegócio e de 
outras mineradoras, além do recente pro-
jeto da FIOL, ferrovia que passa por apro-
ximadamente 19 municípios entre Caetité 
e Ilhéus. Entre mina e porto, vamos gerar 
cerca de 1.100 empregos diretos.  Com base 
nos dados do Ministério de Infraestrutura, 
somente a FIOL irá gerar, no seu projeto 
completo, 55 mil postos de trabalhos diretos 
e indiretos", disse Dultra. 

Os três projetos têm licenciamento 
federal do IBAMA. A mina é baseada no 
licenciamento estadual. A BAMIN atua de 
maneira proativa, zelando por tudo e todos. 
“Tivemos a possibilidade de doar ventilado-
res, cestas básicas, EPI’s e fardamentos para 
enfermeiros, geração de renda para pessoas 
produzirem as máscaras na pandemia”. Ou-
tro programa é o de apoio aos municípios. 
Quando há parceria entre poder público e 
empresas, consegue-se determinar os be-

nefícios que serão levados ao município, 
o que faz a transparência ser mais firme 
e divulgada. Com base nas informações e 
ensejos dos municípios, estruturamos as 
ações para atender a população. 

Outro projeto desenvolvido pela BAMIN 
é o Viva a Cidadania, que combate a vio-
lência contra crianças, mulheres, controle 
de álcool e drogas, capacitação de agentes 
de saúde para coibir o uso de álcool e pre-
venção de DSTs. 

Rogério de Souza Moreira, da AMIG, 
associação que representa 40 municípios de 
sete estados, disse ser categórico ao responder 
à pergunta do painel: “É sim, óbvio, que a 
mineração reverte os benefícios para a socie-
dade. Mas precisamos questionar se tudo que 
a gestão municipal faz se reverte em benefício 
da sociedade, independente da receita”. 

Para apimentar a discussão, Moreira fez 
uma provocação, onde citou três pontos 
para os outros participantes do painel: 1) 
discutir, provocar o que significa gestão 
pública municipal para o Brasil; 2) entender 
como os benefícios são vistos pelo gestor 
municipal; e 3) Quem absorve os efeitos 
negativos da mineração? 

“O PRIMEIRO PILAR INCLUI OS 
CUIDADOS COM A OPERAÇÃO NA MINA, 
CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE, COM 

COMUNIDADES E COM AS PESSOAS 
QUE ESTÃO NO ENTORNO; O SEGUNDO É 
MANTER O DIÁLOGO O MAIS PRÓXIMO 

POSSÍVEL DE TODOS OS SETORES 
ENVOLVIDOS”Marcelo Dultra
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Ele disse ainda que embora o Brasil tenha 
as esferas municipal, estadual e federal, os 
municípios não têm a devida autonomia 
administrava financeira e política. “Qual é o 
papel do município? Por que não participa 
desde o início do processo? Os municípios 
participam dos investimentos que não são 
deles. São pontos que precisamos refletir. 
A CFEM é um ponto importante, mas a 
empresas são muito mais. Elas têm capa-
cidade de influenciar no município, com 
geração de renda e emprego, recolhimento 
de impostos, como o ICMS e ISS”.

CFEM não é tributo e não é compen-
sação no caso brasileiro: é participação 
no resultado e a utilização da CFEM é 
limitada àquilo que a sociedade local 
escolher. Se é bem feito ou mal feito, é 
outra questão. Mas, segundo ele, quem 

escolhe o destino da CFEM é a sociedade, 
na LOA. Ele lembra que há o Impacto 
socioambiental e a mineração faz parte 
disso. “O maior benefício econômico é 
a Licença social, porque ela legitima o 
empreendimento mineral e a relação dele 
com a rotina da comunidade no entorno 
do projeto mineral. Não é só questão de 
explorar o minério, mas a convicção da 
empresa de que ela faz parte de vários 
tecidos da sociedade. A empresa é uma 
pessoa jurídica e tem compromisso com 
o lugar que ela habita, com o momento 
em que ela estiver no local e depois”. 

Segundo Rogério, a gestão municipal 
absorve o passivo. “É evidente que os 
projetos de grande porte, quando ini-
ciados, geram turbulência na região. Há 
Fluxo migratório, conflitos culturais, 
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especulações imobiliárias e comerciais e 
o pior, a segregação – quem é empregado 
e quem não é, já que a cidade não tem 
estrutura e as empresas constroem Vilas 
de Engenheiros, por exemplo. As pessoas 

“QUAL É O PAPEL DO MUNICÍPIO? 
POR QUE NÃO PARTICIPA 

DESDE O INÍCIO DO PROCESSO? 
OS MUNICÍPIOS PARTICIPAM 

DOS INVESTIMENTOS QUE NÃO 
SÃO DELES. SÃO PONTOS QUE 

PRECISAMOS REFLETIR”
Rogério de Souza Moreira

Apresentações disponíveis em:  
https://www.youtube.com/watch?v=Df4HFalKTps

contratadas não têm sensação de perten-
cimento ao lugar”. 

COMO SERÁ O FUTURO,  
QUANDO A MINERAÇÃO ACABAR?

No dia 17 de agosto, o evento buscou 
discutir como estarão as comunidades das 
cidades mineradoras quando a mina se 
esgotar e a atividade de mineração acabar, 
no painel “O empreendedorismo como 
redução da dependência da mineração e 
instrumento de preparação para o futuro”, 
que teve a presença de Alexandre Mello 
(Diretor de Relações com Associados e Mu-
nicípios do IBRAM - Instituto Brasileiro de 
Mineração), Rodrigo Barbosa (Presidente e 
CEO da Aura MInerals  Inc.), Leandro Faria 
(Gerente de Sustentabilidade da Compa-
nhia Brasileira de Alumínio - CBA) e Ana 
Cabral Gardner (Co-chairman and and 

Chief Strategy Officer da Sigma Lithium). O 
debate contou com a moderação de Renato 
Ciminelli, Diretor da Mercado Mineral e 
Conselheiro da revista Brasil Mineral. 

O primeiro participante foi Alexandre 
Mello, do IBRAM, instituto com 130 em-
presas associadas (mineradoras, fornecedo-
res, prestadores de serviços, consultorias, 
escritórios de advocacia), que responde por 
mais de 85% da produção brasileira. Mello 
começou falando dos pilares de atuação do 
IBRAM – Defesa dos interesses do setor 
mineral nas três esferas, Congressos de 
Mineração/Feiras e Eventos, Reputação e 
Programas Técnicos e Boas Práticas para 

https://www.youtube.com/watch?v=Df4HFalKTps
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“TEMOS DUAS FASES DISTINTAS, 
ONDE A PRIMEIRA É A PRODUÇÃO, 
INVESTIMENTOS E RESULTADOS DO 
PROJETO, ALÉM DO ENGAJAMENTO, 
PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 

DAS PARTES INTERESSADAS 
DURANTE A VIDA ÚTIL DO PROJETO”

Alexandre Mello

o setor mineral. O Instituto assinou, em 
setembro de 2019, a Carta Compromisso 
perante a sociedade com 12 grandes temas 
para serem debatidos, dos quais dois especi-
ficamente relacionados com o evento Mine-
ração &/X Comunidades - Relacionamento 
com Comunidades e Desenvolvimento Lo-
cal e Futuro dos Territórios. Sobre diversifi-
cação econômica e reconversão produtiva, 
Mello disse que o que objetivo é fortalecer 
e diversificar a matriz econômica dos mu-
nicípios (territórios) mineradores da região, 
auxiliar a Prefeitura a desenvolver o Plano 

de Desenvolvimento Econômico (PDE), 
auxiliar na gestão técnica e operacional do 
PDE e Reposicionar e valorizar o papel do 
empreendedor mineral no município e na 
região. “Isso é o que vai acontecer com o 
território minerário”. 

O Diretor de Relações com Associados e 
Municípios do IBRAM comentou também 
sobre o Plano de Fechamento de Mina, que 
deve ser revisto e adaptado sempre que 
necessário, além de ter o foco na susten-
tabilidade local, seja ela ambiental, social, 
econômica e principalmente cultural. “Te-
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mos duas fases distintas, onde a primeira é 
a produção, investimentos e resultados do 
projeto, além do engajamento, participa-
ção e transparência das partes interessadas 
durante a vida útil do projeto”. Já na fase de 
pós-fechamento da mina, Mello indica que 
o foco deve ser na Governança Sustentável 
para Uso Futuro e aplicação dos PDEs 
nos municípios mineradores. Para isso, o 
IBRAM fechou dois grandes convênios: O 
Programa de Diversificação Econômica dos 
Municípios Mineradores e Regiões (Plano 
Nacional) e o Programa de Reconversão 
Produtiva em Territórios Dependentes da 
Mineração (em Minas Gerais). 

O primeiro programa é um convênio 
entre IBRAM e AMIG para diversificar a 
matriz econômica da região por meio de 
quatro pilares: Diagnósticos e gargalos 
estruturais, eixos estratégicos, matrizes de 
investimentos catalizadores e de instru-
mento de apoio ao fomento, e por último, 
vetores estratégicos de ação. Já o segundo 
projeto é um convênio ente IBRAM, AMIG, 
FIEMG, Sindiextra, Sebrae, Governo de 
Minas Gerais e Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais com o objetivo de ajudar 

os municípios e regiões produtivas a cons-
truir e implantar estratégias de Reconversão 
Produtiva que reduzirão a dependência 
econômica em relação à atividade minerá-
ria, a partir de uma estratégia de Desenvol-
vimento Econômico Local. Segundo Mello, 
os três caminhos para a Reconversão Pro-
dutiva são: a diversificação para um novo 
segmento econômico; a diversificação for-
talecendo outras duas vocações já existentes 
e o reposicionamento da atividade mineral 
(adensamento qualificado da cadeia mi-
neral, serviços, conhecimento etc). Treze 
municípios mineradores serão sedes do 
segundo projeto, sendo Itabira a primeira 
cidade-sede, em janeiro de 2021. Além das 
sedes, 69 municípios serão engajados e be-
neficiados em sete regiões de Minas Gerais. 

O segundo participante foi o CEO e Pre-
sidente da Aura Minerals, Rodrigo Barbosa, 
o qual informou que a empresa produziu 
204 mil onças de ouro em 2020, com pro-
jeção entre 260 e 270 mil onças para este 
ano e, em constante crescimento, irá atin-
gir mais de 400 mil onças anuais do metal 
até 2024. “Isto tudo passa pelo Aura 360°, 
programa que engloba o ESG e tudo que 

A MINERAÇÃO TEM TODO O 
PROCESSO DE OPERAÇÃO E NO 

FINAL DEIXA A REGIÃO E VAI PARA 
OUTRO LOCAL. O IMPORTANTE É NÃO 
DEIXAR A COMUNIDADE DEPENDENTE 

DA MINERAÇÃO”
Rodrigo Barbosa
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impacta as comunidades locais e a criação 
de valores junto aos funcionários”. 

Ao comentar a palestra de Alexandre 
Mello, do IBRAM, o executivo da Aura 
disse que gostou bastante e pergunta como 
as empresas podem tornar as comunidades 
independentes da mineração? “A minera-
ção tem todo o processo de operação e no 
final deixa a região e vai para outro local. 
O importante é não deixar a comunidade 
dependente da mineração”.

Outro ponto destacado por Barbosa 
no painel foi a importância da educação, 
e de trabalhá-la com crianças e adultos, 
pois para prover um ambiente educacio-
nal atraente para o filho, a participação e 
engajamento das famílias é fundamental. 
Rodrigo comenta que a mineração é um 
setor que vai aos lugares mais remotos do 
mundo, por usar alta tecnologia, práticas de 
segurança, conhecimento, preservação do 
meio ambiente e, ao mesmo tempo, ensinar 
as comunidades locais a como cuidar da 
natureza, lixo, transformando a consciência 
socioambiental da população. “A minera-
ção é uma das que mais pode impactar no 
ESG por suas ações serem expostas para a 

comunidade e natureza. “O importante é 
fazer a transição do assistencialismo para 
o investimento a longo prazo. É demorado, 
mas necessário”. 

Ana Cabral Gardner, Co-chairman and 
and Chief Strategy Officer da Sigma Li-
thium, foi a terceira participante do painel 
e ressaltou uma mensagem de Alexandre 
Mello, do IBRAM, de que a mineração tem 
que ir aonde o recurso natural se encon-
tra. “Nós vamos aos lugares mais ermos e 
temos papel crucial como vetor social de 
como vamos impactar economicamente na 
comunidade”. Mas, nestes mesmos locais, é 
incrível como num mundo atual, mas em 
meio a uma pandemia, tenha cerca de 2.400 
famílias (Vale do Jequitinhonha) vivendo 
com menos de noventa reais por mês. É um 
nível de renda Bangladesh. 

Segundo Ana, a Sigma foi criada com 
o propósito de desenvolver um projeto 
de mineração sustentável para o lítio de 
baterias elétricas, seguindo os Princípios 
do Equador. A Sigma foi reconhecida 
pela COP 25, por desenvolver o projeto 
desde o início, em 2015/16, com pilares 
ambientais. 

“NÓS VAMOS AOS LUGARES 
MAIS ERMOS E TEMOS PAPEL 

CRUCIAL COMO VETOR SOCIAL 
DE COMO VAMOS IMPACTAR 

ECONOMICAMENTE  
NA COMUNIDADE”

Ana Cabral Gardner
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Os Principios do Equador visam criar 
um arcabouço para nortear ações socio-
ambientais e de ESG. O projeto do Vale 
do Jequitinhonha é 100% focado nos prin-
cípios do ESG. “Com o G forte, o E e o S 
acontecem com tranquilidade”. Na Sigma, 
ainda focamos na diversidade, já que a 
empresa tem uma co-liderança homem e 
mulher, com a mulher sendo valorizada, 
além de funcionários LGBT”. A empresa 
decidiu realizar o empilhamento a seco 3.0. 
que inclui o investimento, buscar áreas de 
superfície que não suprimam vegetação e 
ter uma área de rejeito zero para atrair a 
indústria de cerâmica, para doar os rejeitos 
como insumos. “

Ela informou que, durante a pandemia, a 
Sigma atuou em duas frentes: em março de 
2020, a empresa beneficiou 240 mil pessoas 
com a entrega de 12 mil litros de hipoclorito 
para higienização, álcool gel, distribuição 
de cartilha de prevenção para as 16 enti-
dades assistidas. Em março deste ano, a 
necessidade era outra: a fome. Então, foram 
entregues seis mil cestas básicas, por dez 
meses, para eliminar a vulnerabilidade da 
população. “O empreendedorismo social da 

indústria de granito e cachaça doou cinco 
mil cestas, em uma parceria com a Sigma, 
enquanto nós entregamos mil cestas para 
envolver a sociedade”, diz Ana. 

O último a falar no evento foi Leandro 
Faria, Gerente de Sustentabilidade da 
Companhia Brasileira de Alumínio (CBA). 
Ele disse que o tema proposto é de grande 
importância, pois é necessário estimular a 
geração de valor compartilhado para esti-
mular a economia dos territórios. “Desde a 
nossa origem (há 66 anos), geramos contri-
buições para a sociedade e meio ambiente 
(ESG), além de sermos competitivos e de 
buscar inovação no processo”. 

Ele acrescentou que, para a CBA, só há 
um jeito de fazer, que é o jeito certo, desde 
que acarrete um impacto positivo na comu-
nidade e atenda ao propósito da empresa, de 
“Transformar vidas” e vai além dos muros 
da companhia. “O ESG é muito falado e 
trabalhamos em três pilares: Desenvol-
vimento da educação, em que ofertamos 
condições no entorno das comunidades; 
Apoio à gestão pública - como podemos 
apoiar o poder executivo local a melhorar 
a gestão do recurso público ( gestão fiscal, 

“O PROGRAMA REDES 
DESENVOLVEU OITO NEGÓCIOS 

E GEROU R$ 1 MILHÃO EM 
RENDAS NOS ÚLTIMOS ANOS NOS 

PROJETOS QUE APOIAMOS”
Leandro Faria
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saneamento, plano de desenvolvimento) 
para a cidade produzir melhor, além do 
apoio à saúde nas cidades. O terceiro pilar é 
o dinamismo econômico, para impulsionar 
o empreendedorismo e ampliar a geração 
de negócios nas comunidades. Quando o 
assunto é sustentabilidade, sempre tem algo 
a ser feito”. 

Faria citou o Programa REDES, do Ins-
tituto Votorantim, em parceria com o BN-
DES e o BID, criado em 2010 para estimular 
o desenvolvimento sustentável para geração 
de renda à comunidade, além de fomentar 
associações e cooperativas para que estas 
tenham chances de se desenvolver. “O pro-
grama REDES desenvolveu oito negócios e 
gerou R$ 1 milhão em rendas nos últimos 
anos nos projetos que apoiamos”, disse o 
gerente de Sustentabilidade da CBA. 

Outro exemplo é o Programa de empre-
endedorismo na cidade de Alumínio (SP) 
que visa estimular a região. “Nós abrimos 
processo seletivo para empreendedores 
participar do programa. A partir de uma 
mentoria, após a conclusão uma banca 
seleciona alguns projetos que recebem o 
montante financeiro (capital semente) para 
implementação dos negócios”. O apoio à 
gestão pública da CBA tem como objetivo 
qualificar o uso de recurso público e alcan-
çar novas gerações de renda. 

Em seguida Alexandre Mello, do IBRAM, 
disse da importância de se trabalhar as 
crianças ao lembrar o comentário do CEO 
da Aura – para trabalhar futuramente na 
área ou para gerir outras atividades no 
território. “Não se pode levar um projeto 
pronto para o território. Não dará certo, 
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pois precisa ser trabalho de mão dupla. 
As pessoas precisam se sentir engajadas, 
sensibilizadas, para pertencerem ao grupo”. 
Respondendo sobre a formação de mão-de-
-obra demorada para projetos temporais, 
Mello considera a situação um problema. 
“Segundo ele, quanto mais distante for o 
site, maior a dificuldade e disponibilidade 
de se obter gente capacitada para o servi-
ço”. Por isso, ele alerta para a importância 
de parcerias como a do SENAI, que pode 
contribuir na capacitação para as pessoas 
das comunidades trabalharem nas mine-
radoras. 

Rodrigo Barbosa comentou que a ex-
pectativa que uma mineradora de ouro 
traz em termos de geração de trabalho é 
muita, mas há necessidade de um diálo-
go transparente com a comunidade e de 
explicar exatamente qual mão-de-obra 
a mineradora exige. “Temos programas 
como o ‘Portas Abertas’, ‘Minas Abertas’, 
para que as pessoas conheçam os projetos 
e saibam mais sobre os desafios técnicos e 
socioambientais também. “Em relação ao 
trabalho junto à comunidade, com mão-de-
-obra local, Rodrigo diz que a Aura costuma 
fazer parcerias com o SENAI e Senac para 
planejar a capacitação das pessoas com es-
pecialistas de fora. “Com isto, este morador 
local no futuro poderá ser mais qualificado 
para trabalhar na empresa”. 

A Aura já conversou com a Unicef para 
criar sementes nas crianças, mas, a Unicef 
comentou que as famílias precisam incen-
tivar seus filhos a continuar os estudos 
para, no futuro, terem uma chance de, por 
exemplo, trabalharem em uma mineradora. 
“E cada região tem uma carência diferente 

e muitas vezes as ações não podem ser re-
plicadas, pois em um lugar a preocupação 
maior é o meio ambiente, em outro o uso 
correto da água, infraestrutura, conscien-
tização social e ambiental”, disse Barbosa. 

Nós trabalhamos na Aura com o conceito 
de EESG (ESG + Employees), um canal de 
comunicação com a comunidade local em 
que explicamos o que a empresa vai fazer e 
escutar os funcionários. 

Ana Gardner disse que o assistencialismo 
tem um aspecto passivo, enquanto o empre-
endedorismo tem a participação da popula-
ção. “Na época da doação das cestas básicas 
fizemos parcerias com as prefeituras. O 
Rotary Club se mobilizou com empresários 
da região para o empreendedorismo social. 
O Rotary fez uma live e os empresários que 
doaram iam falando. Desta forma, conse-
guimos as cinco mil cestas. A semente da 
doação, de ação comunitária, foi plantada”. 

Em relação ao plano de fechamento de 
minas, ela afirmou que a Sigma tem muita 
preocupação com os recursos hídricos. 
“Fomos surpreendidos onde a comunidade 
pediu para uma das cavas virar reservatório 
de água numa região onde a água é escassa”. 

Leandro Faria, da CBA, disse que é fun-
damental o engajamento da comunidade e 
cadeia de valor como um todo. Temos que 
diversificar a economia e o core business da 
companhia. “Se não há boa parceria, você 
terá dificuldade de começar um negócio. 
Há 12 anos, a CBA, em parceria com a Uni-
versidade Federal de Viçosa e comunidade, 
vem desenvolvendo diversos mecanismos 
de pesquisa científica para saber como de-
volver a área para o superficiário em con-
dições iguais ou melhores. A mineração é 
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temporal e pode entregar valor no futuro. E 
a pandemia nos ensinou que sem parceria 
não iremos longe”.

Há anos as empresas atuam dentro da 
legislação da mineração e atividades in-
dustriais e indo além do ESG. Sem essa 
análise é difícil operar e obter a licença 
social, disse Mello. Rodrigo Barbosa disse 
ser um grande otimista e vê a mineração 

dar contribuição gigantesca para o ESG e 
que ainda dá para melhorar, e muito. “Eu 
diria que o ESG começa dentro de casa. 
Tratamos bem nossos colegas de traba-
lho? O nosso dia a dia define o ESG, ética, 
transparência”. 

Veja estas discussões em:  
https://www.youtube.com/watch?v=qbMtSUxdJZ8

A BOA MINERAÇÃO
Maria Amélia Enríquez, economista, pro-

fessora e pesquisadora da UFPA, membro 
do Conselho Consultivo da Brasil Mineral 
e autora do livro “Mineração: Maldição ou 
Dádiva?”, fez uma palestra sobre o tema “O 
que é uma boa mineração”? A professora 
começou a apresentação dizendo que a boa 
mineração se faz com comportamento, ética, 
transparência, e não apenas com a parte de 
operação. Maria Amélia mostrou o estudo 
“Os Desafios para Empreender a Boa Mi-
neração” e comentou que a mineração tem 
diferentes perspectivas – a ótica da minera-

dora que chega ao território, dos moradores 
da comunidade e da gestão pública. Seguiu 
dizendo que todas as etapas da pesquisa 
mineral impactam no uso ou alteração do 
território, e indaga: mas como a mineração 
vai gerenciar esse tipo de atividade? “Na im-
plantação de um projeto haverá os benefícios 
econômicos para o município minerador, 
com a prestação de serviços e compensa-
ções financeiras. Dependendo da etapa da 
mineração, há diferentes atores envolvidos, e 
temos que avaliar o antes e o depois da lavra, 
com diferentes olhares e perspectivas”. 

 “PORÉM, A BOA PRÁTICA DA MINERAÇÃO 
DEPENDERÁ DA TROCA REALIZADA ENTRE 

EMPRESA, A COMUNIDADE LOCAL E 
GESTÃO PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE 

COMPOR A VISÃO DE DESENVOLVIMENTO 
PARA A MINERAÇÃO DEIXAR BENEFÍCIOS 
DE LONGO PRAZO JUNTO AO TERRITÓRIO”

Maria Amélia Enríquez

https://www.youtube.com/watch?v=Df4HFalKTps
https://www.youtube.com/watch?v=qbMtSUxdJZ8
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E, segundo Maria Amélia, esse é o princi-
pal desafio para o mundo corporativo – que 
inclui a mineração - pois estes trabalham 
com processos padronizados, referências, 
benchmark e outros fatores. “Porém, a boa 
prática da mineração dependerá da troca 
realizada entre empresa, a comunidade local 
e gestão pública, com o objetivo de compor a 
visão de desenvolvimento para a mineração 
deixar benefícios de longo prazo junto ao 
território”. No Brasil, maria Amélia explica 
a mineração impacta muito as cidades com 
a compensação financeira pela exploração 
mineral – os municípios impactados chegam 
a receber até 70% de compensação financeira 
pelo fato da atividade de mineração estar 
sendo realizada no local. 

O caminho para as boas práticas da 
mineração também passa pelos diferen-

tes níveis de Governo. Para a Nação, o 
objetivo é evitar a maldição dos recursos 
ou a doença holandesa, além de diversi-
ficação produtiva a partir de produtos da 
mineração; para os estados, o principal é 
a diversificação de produtos, ampliação 
da rede de fornecedores e uso sustentável 
da renda mineral, enquanto os municípios 
visam a gestão eficiente da renda mineral 
e, o fundamental, evitar a mineral depen-
dência. Já as comunidades estão em busca 
da geração de valor autêntico, evitar danos 
ambientais irreversíveis e maximizar valor 
ao local. “Independentemente do nível de 
Governo é preciso verificar que a boa prá-
tica tem a ver com decisões complexas que 
extrapolam a competência exclusiva de um 
só Ente, além de entender o contexto da 
região, a trajetória cultura, social da região 
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e isso requer capacitação. O terceiro ponto é 
papel estruturante de PPPs para benefícios 
de longo prazo. Desde o início a mineração 
tem que estar aberta ao diálogo estruturante 
entre as partes para trazer benefícios à co-
munidade e, por último, a academia, que 
vai trazer inovações e o desenvolvimento é 
duradouro quando são feitas as inovações”. 

Maria Amélia comentou também sobre 
a necessidade de desenvolver a mineração 
sustentável no município em cinco áreas 
por meio de PPPs  - pensar na Governança 
pública onde está acontecendo o projeto, 
porque parte da ideia de estabilizar as 
receitas públicas municipal ; Como dar 
eficiência a gestão pública, Como planejar 
e criar oportunidades para empresas locais 
participarem da cadeia de valor e Como a 
mineração pode impactar positivamente 
os 17 ODS. “E como estabilizar receitas e 
despesas públicas em todo o ciclo mineral”? 
Maria Amélia responde que é preciso evitar 
o “efeito gangorra” na receita pública – com 
a oscilação da participação da CFEM - , 
Fundos de Estabilização para desenvolvi-

mento dos municípios , fortalecer a Gover-
nança pública para utilizar a renda mineral 
em prol do desenvolvimento sustentável, 
melhorar a governança pública integrando 
àqueles que fazem a ponte entre as partes 
para a criação projetos de sinergias para 
todos, além de criar oportunidades para 
empresas locais participarem da cadeia de 
valor. “Quanto maior a boa prática entre 
empresa e território, maiores os benefícios 
duradouros”. 

A pesquisadora encerrou a apresentação 
dizendo que o setor mineral atualmente en-
frenta um dilema, onde a grande mineradora 
tem que escolher entre dar bons resultados 
aos stakeholders ou inovar na sustentabi-
lidade, nos conceitos ESG, já que há uma 
exigência cada vez maior com a preservação 
do meio ambiente, uso consciente da água, do 
solo e mitigar ao máximo os impactos. “Nem 
sempre as boas práticas da mineração são 
universalizadas _É preciso ouvir o que cada 
comunidade quer melhorar no seu dia a dia”. 

A COMUNICAÇÃO COM AS COMUNIDADES 
ESTÁ FUNCIONANDO?

O painel do último dia do evento (18 de 
agosto) tratou o tema “Como a mineração 
está se comunicando com as comunidades 
onde as empresas operam e com a socie-
dade em geral?” e “Quais são as melhores 
práticas exigidas para que a mineração 
adote os princípios do ESG? Participaram 

do painel Paulo Henrique Soares, Diretor 
de Comunicação do IBRAM, Othon de Vil-
lefort Maia, gerente sênior de Comunicação 
e Relações Institucionais da AngloGold 
Ashanti, Silvio Lima, diretor de Assuntos 
Corporativos, Pessoas e SSMA, do grupo 
Appian Brazil, Lucila Ribeiro, gerente geral 
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de Relações Institucionais e Comunicação 
da Nexa Resources e Raimundo Rocha, 
diretor-geral do portal Brasil 61. O painel 
teve a moderação de Francisco Alves, dire-
tor Editorial da Brasil Mineral 

Paulo Soares, do IBRAM, foi o primeiro 
a responder o questionamento do painel e 
disse que o não conhece nenhum setor que 
a imprensa tenha boa percepção. Para ele, 
reputação do setor melhorou mesmo com 
dois eventos complexos (Mariana e Bruma-
dinho) e houve um trabalho na resolução 
destes acidentes de ordens operacionais, 
mas que impactam a comunicação. “A li-
derança das comunidades aonde nós ope-
ramos tem uma percepção de que o setor é 
fraco, mas conhecemos os nossos gargalos 
e sabemos que temos que melhorar e isto 
só pode ser revertido com muito diálogo”. 

Soares disse ainda que não há um con-
flito instaurado, mas não há como ter uma 
operação se não houver trabalho de relacio-
namento com as comunidades, por isso é 
importante este entendimento. “Precisamos 
dialogar com as contrapartidas visando 
um processo de melhoria, no qual a nos-
sa presença em municípios remotos traz 

novos desafios, como a ausência das ativi-
dades básicas do governo local em prover 
àquela comunidade. Tem muitas pessoas 
com carência de serviços obrigatoriamente 
públicos”. 

A questão de poder é complexa e há uma 
influência econômica, mas o diálogo, pre-
sença, troca entre as partes é fundamental 
para o empoderamento das comunidades. 
São necessárias para o empreendimento 
mineral, diz Paulo. 

Silvio Lima, da Appian Brazil, diz que é 
uma pergunta complexa e buscou uma ótica 
reflexiva/filosófica para responder o painel. 
Para ele, o primeiro elemento complexo 
para responder é o que é comunicação: é o 
trabalho da Diretoria (Gerência de Comu-
nicação, Gerência com Comunidades, Rela-
ções Institucionais, RH). “Na nossa visão a 
comunicação e um processo de construção 
de relacionamento da empresa direto com 
os stakeholders”. Lima disse que na mi-
neração o objetivo final da comunicação 
não é a promoção das commodities, mas 
sim a construção de um ambiente estável 
da companhia com os vários stakeholders. 
Segundo Silvio, o ambiente estável é aquele 

“A LIDERANÇA DAS COMUNIDADES AONDE 
NÓS OPERAMOS TEM UMA PERCEPÇÃO 

DE QUE O SETOR É FRACO, MAS 
CONHECEMOS OS NOSSOS GARGALOS E 
SABEMOS QUE TEMOS QUE MELHORAR 
E ISTO SÓ PODE SER REVERTIDO COM 

MUITO DIÁLOGO”
Paulo Henrique Soares
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que suporta crises, momentos ruins, mas 
que existe confiança mutua, que quando há 
boatos, notas contra a empresa, as pessoas 
procuram a empresa ao invés de acreditar 
em boatos. 

Mas como se mede o processo de co-
municação? indagou o diretor de Assuntos 
Corporativos da Appian Brazil. Ele explica 
que para avaliarmos a eficiência da comu-
nicação podemos verificar a pesquisa de re-
putação do setor, que é um único indicador, 
mas não um elemento de medição de fato. 
“É difícil estabelecer a relação de causa/
efeito entre comunicação e agregados. O 
importante é que existe muito mais empatia 
das comunidades em relação às minerado-
ras, e este relacionamento está melhor do 
que já foi no passado”. Para Silvio, as difi-
culdades que permanecem nos processos 
de comunicação não têm nada a ver com 
os profissionais de comunicação, mas há 
tabus para tratarmos que geram alguma 
dificuldade no relacionamento. “Quando 
conseguirmos incorporar as informações 
do processo de decisão. A construção de 
relacionamento passa por todas as áreas. 

E é um caminho longo e temos que ficar 
sempre inquietos e na busca por melhorias”.

A terceira participante do painel, da 
Nexa Resources, Lucila Ribeiro, comentou 
que a comunicação está evoluindo positiva-
mente, mas como setor ainda temos muito 
mais a progredir. A comunicação expressa 
à cultura organizacional das mineradoras 
e a comunicação com as comunidades tem 
avançado. 

“A comunicação busca um bom relacio-
namento com as comunidades para operar 
e funcionando como escuta, transparência 
para esse relacionamento ser mais clara. 
Precisamos ter agenda continua de con-
versas, uma frequência e estra dispostos 
dispostas a ouvir e falar sobre os nossos 
desafios, dificuldades e situações complexas 
que estejam ocorrendo nas comunidades”. 

Lucila destaca o interesse das empresas 
e diz que não basta apenas comunicar o 
mais relevante com as pessoas, mas o que a 
comunidade considera, de fato, primordial 
para que não haja ruído na comunicação 
entre as partes. “É preciso que a comu-
nicação gere eco, interação as pessoas da 

“É DIFÍCIL ESTABELECER A RELAÇÃO DE 
CAUSA/EFEITO ENTRE COMUNICAÇÃO E 

AGREGADOS. O IMPORTANTE É QUE EXISTE 
MUITO MAIS EMPATIA DAS COMUNIDADES 

EM RELAÇÃO ÀS MINERADORAS, E ESTE 
RELACIONAMENTO ESTÁ MELHOR DO QUE 

JÁ FOI NO PASSADO”
Silvio Lima



95BRASIL MINERAL nº 413 - SETEMBRO DE 2021

comunidade a compreenda”. Outro ponto 
destacado por Lucila é a comunicação 
inclusiva, de incluir a comunidade em 
nossas histórias. “Temos que parar de falar 
da empresa e dizer o quanto colaboramos 
com as comunidades, no caso em Aripua-
nã, e a comunicação foca no indivíduo da 
comunidade, que posteriormente trabalha 
na Nexa”. 

Lucila abordou também a comunicação 
dirigida, quando se falar com cada stakehol-
der da forma que ele entenda o que é o mais 
adequado, como a comunidade funciona. 

Tem territórios em que funcionam o rádio 
e whatsapp. A estratégia multicanal (o que 
é mais interessante para o interlocutor) é 
necessária para que a empresa entenda as 
pessoas. “Precisamos evoluir no processo 
de comunicação por meio das ferramen-
tas fornecidas pela tecnologia”, completa 
Lucila. 

Segundo Lucila, cabe ao setor olhar mais, 
ver outros setores e dentro de um processo 
de humildade ver como podemos evoluir. 
“Precisamos nos conectar com causas, 
com ESG, na ajuda no combate contra a 

“TEMOS QUE PARAR DE FALAR 
DA EMPRESA E DIZER O QUANTO 

COLABORAMOS COM AS COMUNIDADES, 
NO CASO EM ARIPUANÃ, E A 

COMUNICAÇÃO FOCA NO INDIVÍDUO DA 
COMUNIDADE, QUE POSTERIORMENTE 

TRABALHA NA NEXA”
Lucila Ribeiro
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COVID-19, e nos darmos conta das causas 
enfrentadas pelas comunidades”. 

Othon Maia, da AngloGold Ashanti, 
analisou a questão sobre alguns parâme-
tros, como a transformação do ambiente 
de negócios, independente da mineração, 
estamos num processo de transformação 
de posicionamento e forma. “Como as 
empresas podem repensar o papel e como 
entender o processo de informação da so-
ciedade atual. Nunca se teve tanto acesso à 
informação. Estamos na era de excessos de 
estímulos, e como gerar credibilidade gerar 
sentido corretos para diferentes públicos”. 

A mineração passou por dois eventos 
(barragens) e é nítido que houve um cres-
cimento dos programas de interação das 
empresas com as comunidades. Entretanto, 
as expectativas também crescem com o 
maior relacionamento, já que a comunidade 
espera uma comunicação melhor e maior 
com a empresa. “A pandemia nos fez perder 
as reuniões públicas, programas de visitas, 
interação de campo reduzido, evita-se pa-
pel, tudo foi digitalizado na Anglo. Esta 
é a forma como o processo acontece. Por 
exemplo, tudo foi repensado para o formato 

remoto e temos taxas de presença maior 
que as anteriores, maior predominância de 
rádio, whatsapp, carro de som para disse-
minar informações além de programas de 
educação ambiental”. 

A primeira oportunidade de dar contri-
buição social recorde, Othon destacou o 
principal resultado de imagem da empresa 
em relação às comunidades. “Daqui para 
frente essas transformações não vão desa-
celerar, só tendem a crescer. A expectativa 
deve aumentar no papel das empresas que 
operam nas cidades, regiões, já que tudo de-
mandará aceleração das empresas em gerar 
valor para as comunidades. Como seremos 
parceiros de valor dessas comunidades? 
Temos que ter mais proximidade, mais 
humildade, em uma divisão de decisões, 
de compartilhamento”. 

O último participante foi Raimundo 
Rocha, Brasil 61, portal que nasceu um 
projeto que evoluiu de um trabalho de 
agência de notícias para rádios e ao longo 
dos últimos anos adotamos a estratégia de 
comunicação para a mídia online (seis mil 
veículos recebem nosso conteúdo). “Nosso 
trabalho é influenciar comunicadores por 

“COMO SEREMOS PARCEIROS DE 
VALOR DESSAS COMUNIDADES? 

TEMOS QUE TER MAIS 
PROXIMIDADE, MAIS HUMILDADE, 
EM UMA DIVISÃO DE DECISÕES, 

DE COMPARTILHAMENTO”
Othon Maia
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meio da geração de conteúdo e distribui-
ção de conteúdo por meio de clientes e 
parceiros. Firmamos parceria recente com 
a Brasil Mineral para a mineração ter mais 
espaço, pois o setor tem produzido pouco 
e hoje nosso objetivo e criar um ambiente 
favorável à mineração”. 

Segundo Rocha, há uma prática comum 
de gerar conteúdo para atingir o máximo 
possível no Brasil. Porém, sabemos que a 
comunicação eficiente é a particularizada, 
que melhor atinge o interlocutor. Se não nos 
atentarmos às particularidades, ao público 
com o qual você se relaciona, a comunica-
ção particularizada fica prejudicada. É ne-
cessário identificar o seu interlocutor e que 
ele se sinta representado. É o que buscamos 
como a parceria. “A empresa precisa identi-
ficar os pontos prioritários. Há uma gran-

de diferença em relação ao tamanho das 
empresas – capacidade de planejamento, 
equipes, recursos financeiros - as médias e 
pequenas não planejam a comunicação e há 
necessidade de um plano de comunicação 
e que seja colocado em prática no planeja-
mento da companhia. Ela precisa chegar 
junto com o geólogo, técnico, engenheiros 
e ter continuidade”. 

Para o jornalista, as empresas deixam 
para comunicar com seus interlocutores 
e perdem espaço para atores da sociedade 
que tem resistência ideológica, política. 
É importante a empresa planejar a sua 
comunicação. Nos últimos anos, a mine-
ração melhorou sua comunicação, seu re-
lacionamento e muitas localidades já estão 
recebendo a equipes de trabalho, com as 
empresas circulando novamente. 
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Perguntado sobre os conflitos, Paulo So-
ares, do IBRAM, disse que não se pode ver 
o conflito como algo negativo, mas é preciso 
ter o espaço para dialogar. “Temos que res-
peitar que outras visões são tão importantes 
quanto as nossas. Ao invés de buscar apoia-
dores, por que não procurar algo comum 
entre as partes? Mesmo que este parceiro não 
esteja do mesmo lado, não podemos fazer 
pré-julgamentos, mas chegar a soluções”. 

Silvio Lima disse que existe um conjunto 
pessoas com visão, perfil sobre a mineração 
e há outro conjunto de stakeholders que tem 
mais clareza sobre a relevância de projetos 
minerais na região e enxergam os benefícios 
para a comunidade, entendendo a impor-
tância da mineração. “Outro ponto é ir as 
comunidades e conversar com as pessoas, 
ver como elas se sentem, sentir o feedback”. 

Lucila, da Nexa, disse que confiança é fun-
damental para o processo de comunicação. O 
primeiro degrau de comunicação é ter conhe-
cimento, o segundo a confiança e o terceiro 
a reputação, a admiração. “A comunicação é 
uma ferramenta para obter a Licença Social, 
mas também funciona como termômetro 
para ouvir as comunidades e ajustar inicia-
tivas que a empresa esteja planejando para 

aquela comunidade. É necessário ouvir ambas 
as partes e ajustar-se quando necessário”. 

Paulo Soares comentou a pesquisa feita 
sobre a confiabilidade do setor mineral. Se-
gundo o membro do IBRAM, 41% apoiam o 
setor, 45% são neutros e 13% contra o setor. 
“Em comunicação não tem “achismo”, tem a 
necessidade da pesquisa. O levantamento de 
2021 também mediu a reputação do setor em 
relação às pessoas que moram ou já moraram 
pero de empreendimento de mineração. A 
reputação para quem mora perto de mine-
ração foi sete vezes maior do que os que não 
habitam uma comunidade. 63% são favorá-
veis à expansão e há um apoio da sociedade 
e poderia ser melhor. Temos problemas com 
grupos específicos, mas podemos evoluir”. 

Othon Maia abordou a credibilidade no 
setor. “Temos que ter mais credibilidade e isto 
se consegue com uma sequência de ações de 
relacionamento. O universo da relação sig-
nifica ter consistência das ações e isto requer 
tempo e alimento de todas as empresas”. Em 
uma empresa com 30 mil pessoas, como fazer 
isto? “É um desafio de transformar emprega-
dos e gestores que compõem a organização”. 

Respondendo sobre a estrutura da Co-
municação dentro das empresas do setor, os 

“FIRMAMOS PARCERIA RECENTE  
COM A BRASIL MINERAL PARA A MINERAÇÃO 

TER MAIS ESPAÇO, POIS O SETOR TEM 
PRODUZIDO POUCO E HOJE NOSSO OBJETIVO  

E CRIAR UM AMBIENTE FAVORÁVEL  
À MINERAÇÃO”

Raimundo Rocha
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participantes avaliaram a situação da parte co-
municativa. Raimundo disse que as empresas 
precisam ser mais abertas e particularmente 
as pequenas e médias empresas. “Os conflitos 
que verificamos são nestas empresas, pois não 
há uma melhoria geral se não tiver trabalho 
conjunto”. 

A sociedade não vai demandar menos 
do que imperou nas décadas passadas Só 
aumentará a transparência, ética, ESG, as 
preocupações socioambientais são premissas 
e empresas que não entenderam estarão fora 
do mercado, concluiu Othon Maia. 

Para Lucila, o importante é seguirmos no 
processo de evolução. Todo o processo da 
pandemia ajudou a aumentar a comunicação 
entre stakeholders e comunidades. A comuni-
cação expressa à realidade de uma empresa e 
temos o dever de trazer às boas práticas. “Po-

demos funcionar como elemento de transfor-
mação e oxigenação para empresas trazendo 
os pontos relevantes das comunidades”. Já 
Silvio Lima, da Appian Brazil, comentou 
que além de valorizar a área de comunicação 
é necessário valorizar a arte e a ciência da 
comunicação. Todos são comunicadores. “O 
elemento fundamental é reconhecer as vulne-
rabilidades de forma natural. É multiplicação 
de forças e não sinônimo de fraqueza”. 

O representante do IBRAM, acredita que 
o setor não está tão mal na área de comuni-
cação quanto imaginávamos. “Precisamos 
melhorar a contribuição para transformar 
o processo de comunicação junto às comu-
nidades”. 

Estas apresentações podem ser assistidas no endereço: 
https://www.youtube.com/watch?v=ei_kYdnxcaU

ACESSE O NOVO SITE DA BRASIL MINERAL

Muito mais informação e dinamismo com a qualidade e 
experiência de uma publicação que há mais de 35 anos 

atua como a voz da mineração brasileira!

www.brasilmineral.com.br

https://www.youtube.com/watch?v=ei_kYdnxcaU
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GOVERNANÇA SOCIAL

ESG

Abrindo a programação de 2021, Adria-
na Solé, Conselheira de Administração da 
SC Gás, ressaltou a importância da Gover-
nança, que abrange valores irrecusáveis 
pela sociedade global, que inclui os 17 
ODS da ONU. Adriana comentou que a 
partir de 2009, os governos passaram a 
ter mais contato com a sociedade civil 
e ONGs, que é a chamada governança 
centrada na sociedade civil. “A pandemia 
simplesmente bagunçou todos os tipos 
de governança e criou a transversalidade 
entre elas, pois aumentou o grau de resili-
ência da sociedade, ao mesmo tempo em 
que o vírus da COVID-19 não escolhe ví-
tima e tivemos que manter a integridade 
física, mental e social. Diferente de outras 
pandemias, em que se separavam os do-
entes, a pandemia COVID-19 nos ensinou 
a acolher os mais idosos e aprender um 
novo conceito de humanidade, com va-
lores como proteção, humanidade, entre 
outros, mas todos ligados à mineração”. 

“No ASG Ambiental, o ‘G’ e o ‘S’ indi-
cam a Governança e o Social que dizem 
respeito ao território onde a companhia 
atua e sua relação com a comunidade, 
visando harmonizar todos os conflitos 
existentes. Além disso, a mineradora é 
responsável por ter rentabilidade e ga-
rantir a inclusão e sustentabilidade hoje 
em dia. “Isto mudou completamente a 
visão dos investidores institucionais e é 

“Educar e formar 
a sociedade do 
seu território é 

fundamental, mas 
dá muito trabalho. 
Não é de uma hora 

para outra que você 
consegue transformar 

um indígena em um 
técnico ou geólogo, 
mas sem preparação 
para uma faculdade 
não existe inclusão, 

definitivamente”

Adriana Solé
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GOVERNANÇA 
AMBIENTAL

preciso ter projetos sociais estruturados, 
permanentes e transformadores, porém 
fiscalizados”, prosseguiu a especialista. 

Segundo Adriana, os investimentos em 
ESG cresceram rapidamente na última dé-
cada, alcançando a marca global de US$ 
17,5 trilhões, enquanto o aporte comer-
cializado em produtos ESG ultrapassa US$ 
1 trilhão. “O direcionador estratégico do 
ESG tem crescente influência na socieda-
de atual de valores sociais na direção dos 
riscos da mudança climática, padrões de 
conduta empresarial responsável, diver-
sidade no local de trabalho e Conselhos; 
Investimentos ESG atraem investimentos 
do setor público, por meio dos Bancos 
Centrais que privilegiam sistemas finan-
ceiros na direção de economias mais 
verdes e de baixo carbono”. 

Até que ponto vai ser 
possível resistir  

a esse quadro paradoxal 
contraditório  

de esgarçamento  
do setor mineral?

Para a executiva, Governança social é 
encarar o território em sua essência, com 
empresas bem estruturadas. Entretanto, as 
pequenas e médias mineradoras têm um 
caminho longo pela frente. As Pequenas e 
médias mineradoras precisam se estrutu-
rar para ter governança. “É arrumar a casa 
em primeiro lugar. Partir do principio da 
capacitação, entender o compliance para 
depois incorporar outras coisas. Educar 
e formar a sociedade do seu território é 
fundamental, mas dá muito trabalho. Não 
é de uma hora para outra que você con-
segue transformar um indígena em um 
técnico ou geólogo, mas sem preparação 
para uma faculdade não existe inclusão, 
definitivamente”. 

Márcio Santilli, do ISA, ressaltou que existe 
um grau crescente de exigências ambientais 
para as empresas quanto aos procedimen-
tos consolidados, com protocolos cada vez 
mais detalhados e severos que, além das 
questões propriamente formais de direito 
que envolve o trabalho com as comuni-
dades, há uma situação de agravamento 
da questão climática em todo o mundo, 
“com a coincidência de uma infinidade de 
eventos climáticos extremos em diversos 
países” citando o último relatório do IPCC, 
da ONU – “dez anos antes do previsto, e até 
o final desta década, ano de 2030, no ritmo 

Márcio Santilli
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em que estamos já teremos atingido 1,5C de 
aumento na temperatura média do planeta. 
Um cenário extremamente preocupante e 
que requer soluções imediatas”. 

Esse quadro de agravamento das condi-
ções climáticas incide de maneira diferen-
ciada sobre os diferentes segmentos do 
setor mineral: “em relação à carvão, petróleo 
e gás natural, temos que caminhar em ritmo 
inverso. Em relação aos demais minerais, o 
quadro se mantém pressionado por proto-
colos rígidos. À partir de 2023, deverá haver 
um imposto de carbono de fronteira para 
a entrada de produtos na União Europeia 
e esse imposto possivelmente incidirá so-
bre as atividades que têm maior impacto 
climático, indo além de questões ligadas 
ao desmatamento, como é o caso do Brasil, 
mas também à siderurgia e outros campos 
de produção que envolvem o setor mineral”, 
alertou o especialista do ISA. 

Há uma tendência aparentemente rever-
sível, na opinião de Santilli, que se acelera 
através de maiores exigências socioam-
bientais para tensionar toda a atividade 
empresarial para a adoção de medidas no 
combate às mudanças climáticas e maior 

sustentabilidade socioambiental do setor 
produtivo como um todo. 

Olhando especificamente para o Brasil, 
essa tendência parece caminhar em sentido 
oposto: “vivemos uma expansão num ritmo 
sem precedentes das atividades de mine-
ração ilegal, impropriamente chamadas de 
garimpo, que assumem uma proporção mui-
to grave neste momento. Já em relação às 
terras indígenas, de 2019 para cá, o aumento 
da atividade ilegal de mineração ultrapassa 
300%, o que se agrava com o alto grau de 
permissividade por parte das autoridades 
constituídas”, pontuou Santilli, acrescentan-
do que o avanço da mineração ilegal encon-
tra respaldo na atuação do Governo Federal, 
“que tem estimulado explicitamente esse 
tipo de mineração predatória, já bastante 
observada na região amazônica, dentro e 
fora de terras indígenas. Uma concorrência 
desleal em relação à mineração formal, que 
precisa atender a exigências crescentes 
de acesso aos mercados internacionais e 
linhas de financiamento. Até que ponto vai 
ser possível resistir a esse quadro paradoxal 
contraditório de esgarçamento do setor 
mineral?”, indagou o representante do ISA.

GESTÃO DE RISCOS
André Luiz Cintra Leal de Souza, gerente 

de projetos da Ramboll, abordou o ESG 
sob a ótica da gestão de riscos. O execu-
tivo começou falando sobre a Ramboll, 
empresa de consultoria dinamarquesa, 
fundada no pós-guerra, com cerca de 16 mil 
colaboradores ao redor do mundo e uma 

ampla experiência em engenharia, saúde 
e segurança, planejamento urbano, meio 
ambiente e energia, sendo que no Brasil a 
companhia tem mais de 100 funcionários 
que atuam sinergicamente entre si. 

Em relação à gestão de riscos, o especia-
lista disse que se pesquisarmos no Google 
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sobre o tema aparecem 52 milhões de 
resultados em português, enquanto em 
inglês a procura ultrapassa a marca de 1 
bilhão de registros. Quando comparado 
a 2016, a procura por gestão de risco no 
Google saltou 7.182% em nível nacional 
e quase 1.200% no âmbito global. “Há um 
aumento muito expressivo dessas questões 
sendo discutidas e isto mostra a relevância 
do assunto”. 

Para Cintra, a definição de Gestão de 
Riscos engloba atividades coordenadas 
para dirigir e controlar uma organização no 
que se refere a riscos - e estes podem tra-
zer desvios otimistas (oportunidades) ou 
negativos (ameaças). “E dentro das amea-
ças, há a “potencial falha fatal”, que pode 
inviabilizar um empreendimento, por ser 
um risco único de tamanha severidade 
que pode dificultar o desenvolvimento 
de um projeto”. Cintra continua falando 
sobre como tratar estes riscos, já que as 
incertezas causadas pelos desvios podem 
ser provocadas por ações de eventos não 
planejáveis e que geram impactos socio-
ambientais. 

“Há um aumento 
muito expressivo 
dessas questões 
sendo discutidas 
e isto mostra a 
relevância do 

assunto”

André Luiz Cintra Leal de Souza
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O especialista da Ramboll citou os 
macroprocessos da gestão de riscos, dos 
quais o primeiro é o estabelecimento do 
escopo, contexto e critérios para imple-
mentar o processo da gestão de riscos. 
“O principal é a Identificação – encontrar, 
reconhecer e descrever os riscos, as cau-
sas e eventos, ameaças e oportunidades, 
consequências, mudanças de contexto. 
Falando da parte de Identificação, Cintra 
disse que é “necessário fazer os desvios 
com relação ao planejamento, identificar 
as ameaças e oportunidades e avaliar em 
que contexto estamos inseridos, além 
de verificar eventos não planejados (fora 
do controle)”. A Ramboll realiza nessa 
etapa entrevistas e workshops que po-
dem agregar bastante na verificação de 
riscos. Segundo Cintra, o contato aberto 
com o público é fundamental e a ampla 
participação em eventos deste tipo, em 
especial. 

A segunda etapa é a de Análise, onde 
você vai avaliar a natureza dos riscos e 
suas características e as probabilidades 
dos riscos, que são fundamentais para 
quantificar as perdas e conseguir enten-
der a precisão das informações disponí-
veis. “Caso elas não sejam precisas, poderá 
comprometer a etapa de Avaliação”. Cin-
tra alerta ainda para os chamados “cisnes 
negros”, que são eventos de baixíssima 
probabilidade, mas com alto impacto 
socioambiental. Os acidentes recentes 
com as barragens no Brasil (Mariana e 
Brumadinho) são exemplos de “cisnes 
negros”. A terceira etapa é a de Avaliação 
do risco, quando, com base nos dados da 
fase anterior, decidem-se como os riscos 
serão tratados, quais serão monitorados e 
as estratégias para monitorar esses riscos. 
“Não há tempo, recurso humano, nem 
financeiro, para tratar todos os riscos. Por 
isso, essa priorização”. 
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“Na etapa de tratamento do risco, há 
de fato o gerenciamento do risco, onde 
passamos a intervir o impacto, para que 
consigamos maximizar, mitigar ou eliminar 
totalmente a ameaça”, comenta Cintra. É a 
etapa onde são definidas as estratégias de 
tratamentos, recursos para implementação, 
critérios de eficácia e avaliação do risco 
residual. “Dentro dessa última etapa há o 
monitoramento e análise crítica, que visa 
assegurar qualidade e eficácia ao processo 
de gestão e a Comunicação e consulta de 
todos os riscos identificados para que eles 
possam ser comunicados interna e exter-
namente”. 

O risco residual é avaliado para saber se é 
necessária ação adicional para ser mitigado 
ou se vai parar por meio de interface. O 
monitoramento e análise é feito pelo PDCA 
– Planejar, Desenvolver, Checar e Agir. 

André Cintra disse que, com o relatório 

recente do IPCC, é garantido que haverá 
cada vez mais desafios por causa da ação 
humana no meio ambiente. O GISTM é a 
melhor prática desenvolvida internacio-
nalmente no que se refere à segurança 
de barragens, desde o design até o des-
comissionamento da barragem com o 
objetivo de garantir mineração segura. “É 
necessário atuar em conjunto com Comitês 
de Crises nesses momentos emergenciais. 
É uma ilusão que teremos controle sobre 
um cenário de emergência, especialmente 
numa magnitude de um desastre. O foco 
tem que ser como se adaptar à realidade: 
quanto melhor preparados estivermos, 
melhor o gerenciamento e os resultados. 
Para isso, precisamos estabelecer relações 
de confianças com agências ambientais, 
comunidades afetadas, prefeituras, para 
co-construir com estas partes interessadas”, 
concluiu.  

MELHORES 
PRÁTICAS

Eduardo Leão e Carlos Venicius Nati-
vidade, coordenador de Projetos e CEO 
da Integratio, respectivamente, que 
abordaram “As melhores práticas do 
ESG”. Leão ressaltou ser muito impor-
tante humanizar as atividades, enquanto 
Natividade comentou que é preciso ter 
um programa de inclusão social para 
abranger e cuidar do empregado na 
questão do ESG. 

“A gestão do social 
é constatar como 

está a relação com a 
sociedade ...”

Eduardo Leão
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Em relação às boas práticas de rela-
cionamento entre mineração e comu-
nidades, Leão citou a importância das 
comunidades poderem acompanhar a 
evolução do setor mineral, já que ele é 
cada vez mais tecnológico. Mesmo assim, 
cresce a cada ano a preocupação com as 
melhores práticas de ESG. “A gestão do so-
cial é constatar como está a relação com 
a sociedade, já que é um relacionamento 
de confiança, onde se deve criar este 
vínculo, e a questão do empregado está 
intimamente ligada. Ele geralmente mora, 
é vizinho da nossa empresa”. Natividade 
completou dizendo que a comunidade, o 
respeito aos trabalhadores é fundamen-
tal. “Se estamos numa cadeia ESG, temos 
que praticar a diversidade, inclusão de 
gênero e raças, entre outros aspectos que 
vêm de encontro ao social”. 

As emergências climáticas impulsio-
naram a implementação do ESG nas em-
presas, visando um mundo com carbono 
neutro e o atendimento aos 17 ODS da 

“Se estamos 
numa cadeia ESG, 

temos que praticar 
a diversidade, 

inclusão de gênero 
e raças, entre outros 
aspectos que vêm de 
encontro ao social”

Carlos Venicius Natividade
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ONU. Leão disse que a falta de licença 
social e ambiental emperram qualquer 
projeto, sendo que o aspecto social prin-
cipalmente. Ele relata que é necessário o 
relacionamento com os territórios, com 
consultas públicas, em busca de uma 
construção de uma sociedade melhor, e 
não apenas para o empreendimento, mas 
num âmbito geral. 

O principal desafio das mineradoras é 
a obtenção da licença social. “Temos que 
nos preocupar com o pós-mineração, 
mas a atividade não pode ser a principal 
arrecadação do local, pois a diversificação 
é melhor para qualquer lugar”. Natividade 
disse que muitas vezes a empresa tem 
projetos que ela acha que a comunidade 
necessita quando o que ocorre é exata-
mente o contrário. Não há como trazer 
projetos aplicados em comunidades de 
outros países para aplicá-las no Brasil, já 

que as demandas são diferentes. “Temos 
que trabalhar a conscientização ambien-
tal na comunidade, mesmo em áreas hos-
tis, e não fazer dessa troca um escambo, 
mas tratar como parte da evolução da 
comunidade e o legado que a mineração 
vai deixar no território”. 

Sobre o Selo Pró-Ética, Natividade 
comentou que empresas divididas em 
algumas áreas ganham o selo, pois elas 
se comprometem com os aspectos ESG, 
ética, transparência e responsabilidade 
social. (Amil, Banco do Brasil, Sabesp, CPFL 
entre outras). “A classificação é feita pelo 
SASB e para a empresa ganhar o selo “B”, 
ser classificada como uma companhia “B”, 
tem que seguir algumas orientações de 
meio ambiente, liderança e governança, 
capital social, capital humano e modelo 
de Negócios & Inovação”, concluiu Carlos 
Venicius.  
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MINÉRIO DE FERRO 

tinuar operando e sobre o lançamento da 
Declaração de Compromisso com a Susten-
tabilidade. Confira. 

 
BRASIL MINERAL – Após pouco mais 

de sete meses de reinício das atividades, 
a Samarco apresenta números positivos 
e dentro da expectativa da empresa pós-
-retomada?

RODRIGO VILELA – Sim. Optamos 
por retomar de forma menor, com 26% da 
nossa capacidade produtiva, com humilda-
de, dando um passo de cada vez, com foco 
no planejamento e na inovação, e em busca 
de novas tecnologias capazes de mostrar a 

A ESTRATÉGIA DA SAMARCO NO 
RETORNO OPERACIONAL 

Francisco Alves 

“O conceito de sustentabilidade é um 
instrumento adotado na estraté-
gia organizacional e esse tema é 

um dos pilares estratégicos do retorno das 
nossas operações”. É o que afirma o diretor-
-presidente da Samarco, Rodrigo Vilela, 
após pouco mais de sete meses do retorno 
das atividades operacionais da empresa que 
produziu, durante esse período, 4,4 milhões 
de toneladas sem quaisquer incidentes e 
prescindindo totalmente da utilização de 
barragens de rejeito.  

Em entrevista a Brasil Mineral, o diri-
gente explica por que a empresa teve que 
recorrer à Recuperação Judicial para con-

Samarco Ubu
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outra face de uma mineração possível. Na 
retomada gradual, nosso objetivo é pro-
duzir, inicialmente, cerca de 8 milhões de 
toneladas de minério de ferro por ano.

Apresentamos os primeiros resultados 
positivos, fruto de um trabalho estratégico 
planejado. Nestes primeiros sete meses, 
atingimos o volume de 4,4 milhões de to-
neladas de pelotas de minério de ferro pro-
duzidas para atender aos mercados interno 
e externo. Ao longo dos últimos meses, a 
empresa embarcou 47 navios com destino 
a vários países das Américas do Sul e do 
Norte, Europa, Ásia e África.

BRASIL MINERAL -- Apesar dos bons 
resultados, a Samarco deu início ao pro-
cesso de recuperação judicial (RJ). Quais 
os impactos de uma RJ para empresa nas 
atividades de produção?

VILELA – Iniciamos em abril o processo 
de recuperação judicial perante a Justiça 
mineira. O objetivo é exatamente preservar 
nossas operações, proteger a empresa con-
tra ações agressivas dos credores financeiros 
e preservar também nossa função social de 
geração de emprego, renda e tributos. 

O processo está tramitando regularmente 
e estamos bastante otimistas em relação à re-
cuperação da empresa. Importante destacar 
que recentemente a Justiça de Minas Gerais 
aprovou a obtenção do financiamento no 
valor de US$ 225 milhões, por meio de um 
mecanismo conhecido como DIP Financing 
– específico para empresas em situação de 
recuperação judicial. A autorização para o 
empréstimo foi dada pela 2ª Vara Empre-
sarial de Belo Horizonte, que reconheceu 
a necessidade da empresa por recursos que 

garantam sustentação das suas operações ao 
longo do processo de recuperação judicial.

Aproveito para ressaltar que o processo 
de recuperação judicial não impacta nas 
atividades operacionais e nem na continui-
dade das ações de reparação e compensação 
conduzidas pela Fundação Renova.

BRASIL MINERAL -- Recentemente, a 
Samarco lançou sua campanha e declara-
ção de compromisso com a sustentabilida-
de. Como você define esses princípios e de 
que forma enxerga a sustentabilidade no 
setor mineral?

VILELA – Discutir o futuro da mineração 
passa necessariamente pelo desenvolvimen-
to sustentável. Estamos numa caminhada 
em busca de boas práticas, e posso dizer que 
hoje temos potencial para aplicar inovações 
tecnológicas que ofereçam soluções mais 
sustentáveis para o setor de mineração.

Quando falamos em sustentabilidade, 
vinculamos esse conceito aos aspectos 
globais que interligam os fatores saúde e se-
gurança, meio ambiente e responsabilidade 
social e, na Samarco, atuamos alinhados aos 
desafios e tendências atuais ESG (sigla em 
inglês para ambiental, social e governança).

Nossa Declaração de Compromisso com 
a Sustentabilidade está alicerçada na gover-
nança e cultura organizacional, estruturada 
em três pilares - relações sociais, meio am-
biente e segurança e inovação. Reforçamos 
o nosso propósito de gerar resultado, com-
partilhar valor com a sociedade, buscando 
a gestão de nossos impactos e, sobretudo, 
colaborando com o desenvolvimento so-
cioambiental nos territórios e comunidades 
que nos recebem em Minas Gerais – Maria-
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sistema integrado de segurança, incorpo-
ramos no processo produtivo um novo 
sistema de disposição de rejeitos, no qual 
80% dos rejeitos serão filtrados e empilha-
dos a seco e os 20% restantes dispostos em 
uma cava confinada. A inovação, aliada 
às novas tecnologias, permite que a água 
extraída com a filtragem seja recuperada e 
recirculada, o que torna o nosso processo 
mais sustentável e reduz os impactos sobre 
o meio ambiente. 

Além disso, ao longo dos anos apoiamos 
iniciativas, por meio do Desafio MinerAll, 
que possibilitem soluções inovadoras para 
o setor, como desenvolvimento de estudos 
para aproveitamento do rejeito proveniente 
do beneficiamento do minério de ferro de 
maneira sustentável, internamente e tam-
bém para outros mercados. Esses estudos 
possibilitaram a pavimentação de alta du-
rabilidade de 10,5 quilômetros, em Mariana 
(MG), que utilizou rejeito da Samarco como 
matéria-prima.

Na Samarco, o conceito de sustentabili-
dade é um instrumento adotado na estra-
tégia organizacional e esse tema é um dos 
pilares estratégicos do retorno das nossas 
operações.

 
BRASIL MINERAL -- Passados alguns 

anos após o rompimento da barragem de 
Fundão, como a empresa atua junto às 
comunidades locais para construir um 
modelo de mineração mais sustentável e 
próximo da sociedade?

VILELA – Estamos vivendo em um 
momento de forte debate acerca dos temas 
sustentabilidade no setor mineral e no rela-
cionamento com as comunidades. O setor 
aprendeu muito nos últimos anos e sabe-

na, Ouro Preto, Catas Altas e Santa Bárbara, 
e no Espírito Santo – Anchieta, Guarapari 
e Piúma.

Aproveito para convidar a todos para 
acessar nosso site e conhecer nossa De-
claração de Compromisso com a Susten-
tabilidade - https://www.samarco.com/
declaracao-de-compromisso/.

BRASIL MINERAL -- Quais as ações 
práticas podem ser entendidas como sus-
tentáveis na Samarco?

VILELA – Primeiramente, quero lembrar 
que retomamos nossas operações em dezem-
bro do ano passado e, para alcançarmos os 
nossos objetivos, decidimos que voltaríamos 
praticando uma mineração diferente e que 
retomaríamos somente após a implantação 
do sistema de filtragem de rejeitos a seco, 
como ocorreu. Esta decisão reforça as boas 
práticas sustentáveis adotadas por nós nesse 
retorno e que marcará a nossa história.

Após a revisão do nosso plano de ações 
emergenciais e fortalecimento de nosso 
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mos que precisamos resgatar a relação de 
confiança entre a mineração e a sociedade.

Além da nossa declaração de compromis-
so, podemos destacar a “Carta Compromisso 
do Ibram perante a sociedade”, documento 
com propósitos voluntários que estabelece 
diretrizes e metas em 12 áreas que irão nos 
ajudar a avançar e ressignificar o setor em 
torno de objetivos e compromissos comuns.

Importante ressaltar que seguimos em 
frente, abertos ao diálogo, assumindo toda a 
nossa história e firmes com o nosso compro-
misso com a reparação dos impactos causados 
pelo rompimento da barragem de Fundão.

BRASIL MINERAL – Que mensagem 
você deixaria no sentido de que as ações 
sustentáveis hoje executadas pela Samar-
co garantem ganhos e benefícios para a 
sociedade?

VILELA –A nossa estratégia de susten-
tabilidade inclui aprimorar os indicadores e 
envolve ações em relação ao meio ambiente 
e ao desenvolvimento da sociedade, com 
o objetivo de reforçar nossa geração de 
valor e de reconstruir um relacionamento 
mais próximo e de confiança e respeito nos 
territórios onde somos recebidos. Mais do 
que uma declaração, vamos trabalhar in-
cansavelmente para garantir que nossas ati-
vidades sejam desenvolvidas com máximo 
respeito à vida de todos os seres e ao meio 
ambiente. Buscamos o desenvolvimento 
sustentável, o uso consciente e planejado 
dos bens ambientais, e formas adequadas 
e mais seguras para disposição de rejeitos, 
o que reforça o nosso compromisso em 
atender às demandas atuais sem prejudicar 
as gerações futuras, unindo segurança e 
inovação, da mina ao porto. 

Lançamento campanha Sustentabilidade
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TECNOLOGIA

econômico e social lento e dependente. Há 
várias causas para o baixo nível de inovação 
e de competitividade, mas o País dispender 
(ou investir) relativamente pouco em pes-
quisa e desenvolvimento (P&D) é uma das 
principais [1]. 

O Brasil tem investido em P&D entre 1,0 
e 1,2% do PIB, por muitos anos, enquanto 
a média dos 37 países membros da OCDE 
foi de 2,3% em 2020. Este indicador é usu-
almente adotado para efeito de comparação. 
Os países considerados desenvolvidos e 
mesmo alguns emergentes investem de 2 

A PESQUISA DE INOVAÇÃO –  
PINTEC E A MINERAÇÃO BRASILEIRA 

Fernando A. Freitas Lins (*) 

1. Introdução 
Apesar de estar posicionado entre as 

12 principais economias do mundo, e em 
situação similar na produção científica, 
medida pelo número de artigos publicados, 
o País está em posição muito desconfor-
tável no ranking de inovação (62º lugar, 
OMPI, 2020) e no de competitividade (71º 
lugar, Fórum Econômico Mundial, 2020). 
Continuar assim significa ficar cada vez 
mais defasado no conjunto das nações, 
uma receita certa para o desenvolvimento 
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a 4% do PIB, alguns mais, e a contribuição 
principal origina-se do setor privado, em 
torno de 70-80%. No Brasil, no entanto, 
cerca da metade dos investimentos em 
P&D vem de recursos públicos (federais e 
estaduais). 

O País tem à frente, portanto, o desafio 
de elevar substancialmente o patamar dos 
investimentos públicos e privados em P&D, 
a pelo menos 2% do PIB; o setor privado, 
com o desafio de crescer sua participação 
de 0,5% para 1,5%. A situação já seria pre-
ocupante se os demais países ficassem nos 
níveis atuais; mas não: vários deles (Reino 
Unido, China, EUA, por exemplo) plane-
jam elevar seus respectivos percentuais nos 
próximos anos. 

A evolução dos investimentos públicos 
federais em P&D no Brasil nos últimos 20 
anos foi revisada recentemente em Nota 
Técnica do IPEA [2]. A análise mostrou 
que, partindo de R$ 8 bilhões em 2000 (em 
valores atualizados), no ano de 2013 foi al-
cançado o maior nível de investimento, R$ 
23 bilhões, decrescendo a estimados R$ 12 
bilhões em 2020. 

Espera-se uma atenuação ou inflexão 
nessa tendência com a aprovação da Lei 
Complementar no. 177/2021, que impede o 
governo federal de fazer contingenciamen-
to ou bloqueio de recursos para o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT), o principal instru-
mento de financiamento de atividades de 
CT&I, sob a gestão da Finep/MCTI. Em 
outra mudança, a referida Lei transformou 
o FNDCT, de fundo de natureza apenas 
contábil, em um fundo também de natu-
reza financeira; com isso os recursos agora 

podem ser aplicados e os saldos financeiros 
acumulados de ano para ano. 

Cabe destacar que os recursos para o 
FNDCT em geral não provêm da arreca-
dação de impostos federais. As fontes dos 
recursos são os diversos fundos setoriais 
criados duas décadas atrás. No caso da 
mineração, do recolhimento de royalties (a 
CFEM) das empresas a título de compen-
sação aos estados e municípios. Uma parte 
dos royalties pagos pelas empresas tem por 
finalidade o investimento em Ciência, Tec-
nologia e inovação (CT&I) no setor mineral 
(Lei n. 13.540/2017): 1% ao FNDCT/Fundo 
Setorial Mineral e 1,8% para o CETEM. A 
boa notícia é que pelo menos esse 1% não 
deverá ser mais bloqueado.

Esses recursos, todavia, têm sido contin-
genciados. De 2018 a 2020, o Fundo Setorial 
Mineral e o CETEM, juntos, deixaram de 

A ANÁLISE MOSTROU QUE, 
PARTINDO DE R$ 8 BILHÕES 

EM 2000 (EM VALORES 
ATUALIZADOS), NO ANO DE 

2013 FOI ALCANÇADO O MAIOR 
NÍVEL DE INVESTIMENTO,  

R$ 23 BILHÕES, DECRESCENDO 
A ESTIMADOS R$ 12 BILHÕES 

EM 2020
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assistência técnica, extensionismo mineral, 
voltado a micro, pequenas e médias empre-
sas (MPMEs) de mineração.

2. Pesquisa de Inovação – PINTEC 
A Pesquisa de Inovação – PINTEC é 

realizada a cada três anos pelo IBGE, des-
de 1998. Em abril de 2020 foi divulgada a 
pesquisa relacionada ao triênio 2015/2017. 
(Os resultados da PINTEC para o período 
2018/2020 deverão ser conhecidos no pri-
meiro semestre de 2023.) 

A PINTEC apresenta informações para 
a construção de indicadores das atividades 
de inovação das empresas brasileiras com 
10 ou mais pessoas empregadas. O levan-
tamento segue as diretrizes estabelecidas 
no Manual de Oslo, da OCDE, com vistas 
à comparação internacional (site do IBGE). 

A PINTEC investiga os fatores que in-
fluenciam o comportamento inovador das 
empresas, bem como estratégias adotadas, 
esforços e incentivos empreendidos, obs-
táculos enfrentados e alguns resultados da 
inovação. Cada atividade econômica pode 
ser analisada separadamente com os dados 
da PINTEC. Para tal, as principais variáveis 
são as seguintes: 

• incidência das inovações de produto e/
ou processo;

• investimentos em atividades inovativas; 

• fontes de financiamento; 

• características das atividades internas 
de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D);

aplicar cerca de R$ 500 milhões em CT&I 
no setor. Neste curto período, muitos de-
senvolvimentos tecnológicos poderiam ter 
sido realizados e transformados em inova-
ções nas empresas. 

Alguns relatos sobre inovações na mi-
neração brasileira mostra a importância 
de se ter instituições e recursos humanos 
preparados para adaptar e desenvolver 
tecnologias [3] [4]. Vários estudos relativa-
mente recentes realizados pela comunidade 
científica [1] [5] [6] [7], bem como pelo 
MCTI [8] [9], a ENCTI 2016-2022 e o MME 
(PNM 2030; PMD 2020-2023) consolida-
ram diagnósticos, sugestões, diretrizes e 
prioridades para compor um rico portfólio 
de desafios científicos e tecnológicos em 
geologia, exploração mineral, lavra, proces-
samento de minérios e metalurgia extrativa, 
além de tecnologias ambientais; e em linha 
com a transformação digital do setor, a 
mineração 4.0. Há também um consenso 
nesses documentos: que deve haver esforço 
coordenado para agregar valor e avançar 
nas diversas cadeias produtivas do setor 
mineral, de modo competitivo. 

Este artigo, após a introdução, apresenta 
um panorama da inovação e dos inves-
timentos em P&D em três seções: uma 
apresentação da Pesquisa de Inovação – 
PINTEC/IBGE; os dados da PINTEC na 
mineração brasileira no período 1998-2017 
e a evolução dos investimentos em P&D 
de algumas empresas internacionais de 
mineração entre 2000 e 2018. Ao final, apre-
senta-se sugestão para induzir um número 
maior de grandes empresas de mineração a 
investirem em P&D, bem como a sugestão 
de formatar um programa de inovação e de 
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• compra de serviços de P&D; 

• impactos das inovações; 

• fontes de informação utilizadas; 

• cooperação para inovação; 

• apoio governamental; 

• métodos de proteção estratégicos; 

• problemas e obstáculos à inovação; 

• inovações organizacionais e de marke-
ting implementadas;

• uso e produção de biotecnologias e 
nanotecnologias; e

• inovações ambientais.

Vale sublinhar que a mineração, ou a 
indústria extrativa mineral (sem petróleo e 
gás), é o foco deste artigo. O Setor Mineral 

brasileiro lato sensu abrange três atividades 
que constam da Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas - CNAE 2.0 ado-
tada pelo IBGE: a mineração, e mais duas 
atividades da indústria de transformação: a 
metalurgia (aço, ferro-ligas, não ferrosos) e 
a fabricação de não metálicos (cimento, vi-
dro e cerâmicas). Estas duas últimas podem 
também ser analisadas separadamente na 
PINTEC. Cabe esclarecer que na PINTEC 
a indústria extrativa pode ser considerada 
uma proxy da indústria extrativa mineral, 
ou seja, da mineração. Os dados sobre 
inovação da extração de petróleo e gás são 
adicionados à atividade econômica de re-
fino de petróleo.

3. A PINTEC e a Mineração
Duas definições são importantes para a 

análise da PINTEC: a taxa de inovação e a 
intensidade tecnológica. 

Figura 1: Taxa de inovação (%) da mineração brasileira.
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3.1 Atividades de Inovação
A taxa de inovação é definida como o 

percentual das empresas consultadas que 
declaram ter implementado inovações (de 
produto e/ou de processo) durante o triênio 
em referência. 

A Figura 1 mostra que a evolução da 
taxa de inovação na mineração brasilei-
ra foi substancial no triênio 2012/2014, 
atingindo 42%. Isso é muito mais que a 
média das taxas verificadas nos cinco 
primeiros triênios (16%), mas retroagiu 
em 2015/2017 a 15%. A diminuição pode 
ser explicada, pelo menos em parte, pela 
crise econômica brasileira no último 
período. 

As atividades de inovação são elemen-
tos de despesas da empresa voltados à 
inovação, no ano de referência, ao final 
do triênio. Em valores correntes, as 
despesas com inovação na mineração 
brasileira somaram R$ 0,45 bilhão em 
2000, alcançando o máximo de R$ 2,1 
bilhão em 2014 e diminuindo para R$ 
1,3 bilhão em 2017. As atividades de 
inovação consideradas na PINTEC são 
as que seguem: 

• P&D interno e P&D externo (parcerias 
com universidades, institutos de pesqui-
sa e empresas);

• Aquisição de máquinas e equipamen-
tos;

• Treinamento; 

• Introdução de inovações tecnológicas 
no mercado; 

• Aquisição de software; e

• Aquisição de projeto industrial.

A análise dos 20 anos da PINTEC mos-
trou que a grande maioria das empresas de 
mineração que se declararam inovadoras 
afirmou que faz alguma inovação de pro-
cesso (70 - 80%), o que não surpreende, 
uma vez que a maior parte dos produtos 
vendidos é constituída por commodities, 
com características físicas e químicas 
pré-definidas para atender a mercados 
específicos. A título de comparação, a taxa 
de inovação do País, de todos os setores, 
alcançou 34% em 2015/2017.

Verificou-se que apenas 336 empresas 
de mineração declararam ser inovadoras 
no triênio 2015/2017, de um total de 2.297 
empresas consultadas. Por outro lado, há 
um indicativo claro que as MPMEs, em 
sua grande maioria, não praticam inovação 
para melhorar a eficiência de seus processos 
produtivos e sua sustentabilidade ambiental. 

Existem cerca de 7.000 títulos com ou-
torga de lavra, segundo a ANM. Muitos 
arranjos produtivos locais (APLs) de base 
mineral, cooperativas, a pequena mine-
ração, a mineração artesanal e PLGs não 
recebem apoio algum, incluindo os im-
portantes segmentos de agregados (areia e 
brita), argilas, rochas ornamentais, calcário 
agrícola, água mineral, entre outros. A falta 
de um programa de fomento à difusão tec-
nológica, que considere também a inovação 
ambiental (ou ecoinovação), voltado a esse 
universo de alguns milhares de MPMEs 
constitui um grande desafio a ser superado. 

Mais de uma centena de instituições, 
incluindo 38 cursos de geologia e 28 de 
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engenharia de minas e de outras especia-
lidades (com a participação de alunos), 
laboratórios públicos estaduais e privados 
(como a rede Senai), por todo o Brasil, 
além de empresas de consultoria e pres-
tação de serviços tecnológicos, poderiam 
ser acionadas de forma coordenada para 
atender a essa demanda. A exemplo do 
bem sucedido extensionismo rural, o ex-
tensionismo mineral pode promover uma 
grande transformação nesses segmentos 
de empresas. 

3.2 Atividades de P&D 
A intensidade tecnológica é medida pela 

despesa em P&D com relação à receita líqui-
da de vendas (RLV), no ano de referência, 
ao final do triênio. Como mostra a Figura 

2, a intensidade tecnológica da mineração 
brasileira avançou substancialmente a par-
tir de 2011, alcançando 0,42%, mais que 
dobrando em relação a 2008; e progrediu 
em 2014 e 2017, chegando a 0,69%. 

Em valores correntes, a RLV da mine-
ração em 2014 e 2017 alcançou cerca de 
R$ 128 bilhões e R$ 134 bilhões, respec-
tivamente, partindo de R$ 13 bilhões em 
2000.  Com relação aos investimentos em 
P&D interno (intra-muros), verificou-
-se um aumento desde 2000, com R$ 68 
milhões, alcançando, em 2014, R$ 729 
milhões, e decrescendo em 2017 para  
R$ 672 milhões, mesmo assim em um pa-
tamar muito superior ao de 2000. Em 2017, 
43 empresas de mineração investiram em 
P&D internamente. 

Elaboração: Fernando Lins  Fonte: PINTEC/IBGE

Figura 2: Evolução da intensidade tecnológica (%) da mineração brasileira.
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Sobre P&D externo, verificou-se eleva-

ção do dispêndio no período analisado. 
Começando em 2000 com R$ 6,7 milhões, 
em 2014 houve aumento significativo, para 
R$ 48 milhões, possível indicação de uma 
maior disposição das principais empresas 
de mineração para uma tendência mun-
dial para a inovação aberta. Entretanto, de 
forma surpreendente, o valor investido em 
2017 foi cinco vezes maior que o de 2014, 
alcançando R$ 255 milhões. Como foram 
apenas 27 empresas que contrataram P&D, 
uma variação tão grande pode ser explicada 
por algum investimento excepcionalmente 
alto em algumas poucas delas.

O investimento total em P&D pelas 
empresas aumentou significativamente no 
período, notadamente a partir de 2011, 
chegando a R$ R$ 927 milhões em 2017. 
Ressalta-se, no entanto, que a relação entre 

intensidade tecnológica e a capacidade de 
inovação de uma empresa, de um setor ou 
de um país, é influenciada também por 
outros fatores. 

Cada setor produtivo tem suas caracte-
rísticas. As empresas do setor de eletrônica 
e computação e do setor farmacêutico in-
vestem mais de 10% das receitas em P&D 
para se manterem competitivas, evitando a 
obsolescência. A mineração no Brasil, como 
visto, pela média de 2011, 2014 e 2017, 
investe o equivalente a 0,54% das receitas 
líquidas. Na mineração, as tecnologias são 
mais ou menos maduras e se mantêm em 
uso por muitos anos, sendo as inovações 
geralmente incrementais. 

Partindo da premissa de que o aprovei-
tamento econômico de uma jazida é uma 
oportunidade única para projetar o desen-
volvimento da economia local e regional 

Figura 3: Intensidade de P&D em empresas internacionais de mineração.
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(afinal, a mineração só dá uma safra), o 
conjunto de riquezas minerais deve servir 
à transformação do país, incrementar sua 
industrialização, catalisar novas atividades. 
É desejável e necessário que um número 
maior de grandes empresas de mineração 
esteja engajado no desenvolvimento tecno-
lógico, investindo mais em P&D no país. 

E as empresas que assim fizerem podem 
usufruir de algumas vantagens, a exem-
plo da utilização da Lei do Bem (Lei n. 
11.196/2005), que possibilita abater uma 
parte significativa do dispêndio em P&D 
(interno e externo) do imposto de renda 
no exercício. Por exemplo, em 2018, 30 
empresas de mineração beneficiaram-se 
da Lei do Bem, com R$ 121 milhões de 
abatimento. Outra possibilidade, também, 
é utilizar a Embrappi, organização social do 
MCTI, para contratar projetos de P&D em 
parcerias com mais de 50 ICTs brasileiras 
credenciadas, contando a empresa com o 
benefício substancial de custeio pela Em-
brapii de 30-40% do projeto. 

4. Investimentos em P&D de Em-
presas Internacionais de Mineração

Nesta seção apresentam-se dados da lite-
ratura sobre os investimentos de empresas 
de mineração internacionais em P&D [10] 
[11]. Os autores relataram a preocupação 
para não juntar as despesas de P&D com 
aquelas de pesquisa e prospecção mineral 
das empresas objeto do estudo. (De fato, 
essa junção tem sido frequentemente usa-
da, embora sejam despesas de natureza 
diferentes.) Os resultados encontrados são 
mostrados na Figura 3, na qual os dados das 
duas referências foram incluídos.

Verifica-se que entre 2000 e 2018 os 
dispêndios em P&D com relação à receita 
bruta, indicador denominado pelos autores 
de research&development intensity, estive-
ram entre 0,65 e 0,30%, para 12 empresas 
até 2009 e para as outras 5 empresas de 2011 
a 2018, uma média de 0,4%. Ressalta-se que 
o indicador R&D intensity utiliza a receita 
bruta da empresa enquanto a intensidade 
tecnológica do setor de mineração, indica-
dor usado pela PINTEC, um valor médio 
de três anos, alcançou 0,54% da receita 
líquida. Aparentemente, o percentual de 
investimento das empresas internacionais 
é próximo ao praticado pelo do setor de 
mineração no País.

A Medida Provisória 790/2017, que não 
chegou a ser votada no Congresso, previa 
a obrigação de a empresa de mineração 
dispender pelo menos 0,5% de sua receita 
operacional líquida anual em PD&I do se-
tor mineral. Dois anos após, foi apresentado 
na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 
5043/2019 que retoma a iniciativa anterior, 
desta feita com a proposta de dispender 
pelo menos 1% da receita operacional bruta 
da empresa em PD&I.

Ressalta-se que iniciativa se inspira nos 
setores de petróleo & gás, de energia elétrica 
e de telecomunicações, cujas empresas são 
legalmente obrigadas a investir um percen-
tual mínimo de sua receita em PD&I, inter-
namente ou contratando ICTs localizadas 
no Brasil, e sua extensão ao setor mineral 
conta com o apoio da comunidade científica 
e técnica, a exemplo da ABC - Academia 
Brasileira de Ciências [5] [6] [7] e da ANE 
- Academia Nacional de Engenharia [7].
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5. Considerações Finais e Sugestões

Foi visto que a mineração brasileira 
passou por uma melhora nas atividades 
de inovação no período 1998/2017, com 
base na PINTEC/IBGE. A taxa de inovação 
alcançou um máximo de 42% no triênio 
2012/2014 e caiu a 15% em 2015/2017, 
com cerca de 336 empresas se declarando 
inovadoras (mais em processos do que em 
produtos), dispendendo R$ 1,3 bilhão em 
atividades de inovação em 2017.

A intensidade tecnológica da minera-
ção brasileira, medida pelo investimento 
em P&D com relação à Receita Líquida 
de Vendas (RLV), alcançou um valor 
médio para os anos 2011, 2014 e 2017 de 
0,54%, equivalendo a R$ 680 milhões de 
investimento médio em P&D (interno e 
externo), com a média de apenas 74 em-
presas. Se considerarmos apenas o P&D 
contratado (um indicativo de inovação 
aberta), obtém-se um valor médio de in-
vestimento de R$ 110 milhões por ano, e só 
40 empresas investindo em P&D externo. 
Vale destacar que há empresas brasileiras 
que investem mais do que 0,5% da receita, 
algumas poucas alcançando ou superando 
o dispêndio de 2% da receita em P&D; e 
podem usufruir da Lei do Bem e da Em-
brapii para abater parte dos custos com 
PD&I. As demais grandes empresas de 
mineração, que ainda não investem nada 
ou muito pouco deveriam fazê-lo, em um 
patamar mínimo. 

Os dados publicados sobre investi-
mentos em P&D de diversas empresas de 
mineração internacionais, nas duas últi-
mas décadas, indicaram uma intensidade 

tecnológica que variou em torno de 0,4%, 
só que tendo como referência a receita 
bruta de cada empresa. O percentual de 
investimento é próximo ao praticado pelo 
do setor de mineração no País, de forma 
agregada, por apenas 74 empresas, segun-
do os dados da PINTEC.

Foi visto também que alguns milhares 
de MPMEs de mineração não estão sendo 
apoiadas em termos de fomento a ativida-
des de inovação, de assistência técnica para 
a adoção e difusão de tecnologias, visando 
a melhorar a eficiência das operações, a 
sustentabilidade ambiental e a qualidade 
dos produtos. 

Da análise feita, vem a proposta a seguir, 
com dois objetivos, que se complementam, 
com a grande empresa de mineração pa-
trocinando o extensionismo mineral das 
pequenas empresas:

 Criar mecanismo legal de indução de 
grandes empresas de mineração a investi-
rem entre 0,5 e 1,0% (a ser definido) da sua 
receita em projetos de P&D, de sua escolha, 
interno ou externo (em parcerias com ICTs 
brasileiras), diretamente, e em seu próprio 
benefício. 
 Criar o Fundo de Apoio ao Extensio-

nismo Mineral, de natureza fiscal e contábil 
(sem possibilidade de contingenciamento), 
com o objetivo de fomentar as atividades 
de inovação de milhares de empresas de 
mineração de micro, pequeno e médio 
porte (incluindo os segmentos de agrega-
dos, argilas, rochas ornamentais, calcário 
agrícola, água mineral, entre outros), sob 
a condição de as empresas estarem plena-
mente regularizadas. 
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 O Fundo financiará (i) estudos, pes-
quisas tecnológicas e serviços técnicos de 
extensão mineral, de interesse das MPMEs; 
e (ii) estudos, pesquisa e serviços de levan-
tamentos geológicos básicos e hídricos no 
território nacional, de interesse das MPMEs 
e das grandes minerações. 
 O Fundo terá como fontes de recurso, 

principalmente: (i) o equivalente a 10% dos 
dispêndios em P&D efetuados pelas grandes 
empresas de mineração, limitado ao percen-
tual mínimo estabelecido de investimento 
em PD&I; e (ii) a diferença entre o dispêndio 
mínimo previsto e o dispêndio anual reali-
zado em PD&I pelas grandes empresas. As 
transferências serão feitas diretamente das 
empresas para o Fundo.
 Uma rede de uma centena de insti-

tuições, distribuídas por todos os estados, 
poderá ser acionada para atender a essa 
grande demanda.
 O Fundo de Apoio ao Extensionismo 

Mineral será supervisionado por um colegia-
do com a participação de representantes das 
grandes empresas e das MPMEs, do MME e 
ANM, MCTI e Finep (uma possível gestora 
operacional do Fundo).  
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O prazo para implementação das ações 
previstas na Lei se encerra em fevereiro de 
2022 e as empresas do setor de mineração 
aceleram suas ações para estar em dia com 
todas as exigências previstas em lei. Como 
gerente de projetos da Synergia, consulto-
ria socioambiental que há anos desenvolve 
projetos para o setor de mineração, vejo 
mudanças positivas na legislação relativa 
à segurança de barragens a partir de 2020, 
com a criação de novas exigências que vão 
além do técnico-operacional e abrangem 
uma abordagem integrada, envolvendo o 

PREVENÇÃO DE ROMPIMENTO VAI 
MUITO ALÉM DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Valéria Sampaio (*)

As imagens catastróficas dos rompimen-
tos de barragens nas cidades mineiras 
de Mariana (2015) e Brumadinho 

(2019) não serão esquecidas. Além do im-
pacto ambiental que os rompimentos pro-
vocaram, os danos sociais ainda são visíveis 
na região. Um movimento para atualização 
das políticas de prevenção teve início no 
ano passado com a aprovação de novas leis e 
resoluções, cujos avanços trazem maior pre-
ocupação com as comunidades que vivem 
no entorno das grandes barragens. 
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Quesitos de gestão e governança são 

também destacados nos novos protocolos a 
serem adotados, como a designação de um 
engenheiro de registro que possa identificar 
precocemente fragilidades e estabelecer 
políticas para apoiar a segurança e a in-
tegridade das estruturas de disposição de 
rejeitos. O manual ainda prevê a aplicação 
de boas práticas, o preparo de respostas 
ágeis e eficazes às emergências, um plano de 
longo prazo para situações de catástrofe e a 
divulgação pública e o acesso à informação 
sobre as estruturas de disposição de rejeitos. 
Dessa forma, é possível criar um sistema 
de prestação de contas e responsabilização 
que suporte todos os demais objetivos de 
forma transversal. 

As aplicações necessárias para o desen-
volvimento de Planos de Contingência e 
para a emissão de ACOS (Avaliação de 
Conformidade e Operacionalidade) trazem 
uma visão geral e sistêmica dos procedi-
mentos técnicos e operacionais impostos 
pela legislação vigente, que foi objeto de 
mudanças e avanços no último ano, dada 
a gravidade e a escalada dos acidentes com 
barragens. Face ao maior rigor de que se 
revestiu a legislação, essas aplicações vêm 
entrando crescentemente na agenda dos 
empreendedores, para se alinharem e res-
ponderem às imposições em vigor. 

Quando se olha uma lista de medidas 
exigidas nos Planos de Contingência e 
ACOs, o grande desafio que hoje se coloca 
é pensar para além da tecnicalidade. O 
propósito maior da legislação que as de-
terminou é, afinal, enfrentar os acidentes 
a partir de novos parâmetros, em sintonia 
com a mudança de paradigma que hoje 
obriga olhar de maneira ampla e abrangente 

conhecimento e o respeito ao território, e 
participativa porque prevê o estímulo ao 
engajamento da população afetada. 

Ao todo, três mudanças foram feitas na 
legislação em 2020 e uma em janeiro deste 
ano. É evidente que a cultura da prevenção 
entrou no radar, face ao cenário que decorre 
dos rompimentos de barragens. O desafio 
tem sido enfrentado pelas comunidades 
atingidas, pelo poder público, pela popu-
lação em geral e pelas próprias empresas 
responsáveis pelos empreendimentos. 

De acordo com o guia Padrão Global da 
Indústria para Gestão de Rejeitos de agosto 
de 2020, é fundamental respeitar os direitos 
de pessoas afetadas, buscando engajá-las 
significativamente em todas as etapas da 
situação. Outro fator essencial é a utilização 
de uma base integrada de conhecimento, 
social, econômico, ambiental, como essen-
cial para o desenvolvimento de um projeto 
robusto de gestão de risco. 

OUTRO FATOR ESSENCIAL É 
A UTILIZAÇÃO DE UMA BASE 

INTEGRADA DE CONHECIMENTO, 
SOCIAL, ECONÔMICO, 

AMBIENTAL, COMO ESSENCIAL 
PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE UM PROJETO ROBUSTO DE 
GESTÃO DE RISCO. 
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para a questão ambiental, e em consonância 
com as referências internacionais de boas 
práticas na gestão de rejeitos. Grandes obras 
precisam estar associadas à gestão coletiva 
de riscos, indo além da versão mecanicista 
e burocrática que muitas vezes deu a tô-
nica de planos associados à segurança de 
barragem. 

Para colocar a população em segurança 
e para a implementar as melhores medidas, 
com a previsão de recursos e responsabili-
dades, é crucial o mapeamento detalhado e 
o conhecimento aprofundado do território, 
das comunidades locais e da população em 
geral. O cadastramento de populações em 
zonas de risco, em ZAS (Zona de Autos-
salvamento) e ZSS (Zona de Salvamento 
Secundário) por exemplo, deve ser feito 
a partir de um trabalho de engajamento 
das comunidades, com transparência e 
ampla divulgação. Aderência ao território, 
participação da população e comunicação 
assertiva podem ser tomadas, assim, como 
uma tríade essencial e inseparável desse 
processo. 

Para levarem a cabo um trabalho de tal 
complexidade, em sintonia com as novas 
exigências e paradigmas, os atores e/ou 
empresas que por ele se responsabilizarem 
precisam estar aptos a oferecerem soluções 
estratégicas e visão integrada. Isso implica, 
necessariamente, 1) identificação de sensi-
bilidades sociais e ambientais nas áreas de 
estudo, 2) criação de estruturas de apoio e 
fornecimento de bens e serviços para si-
tuações de emergência, 3) levantamentos 
cartográficos e sistema de informação ge-
orreferenciada, 4) relacionamento e busca 
de engajamento das comunidades, 5) inter-

locução com atores-chave, 6) comunicação 
assertiva, impingindo ampla transparência 
ao processo, 7) aplicação de pesquisas quan-
titativas e qualitativas, de forma a cumprir 
com os novos dispositivos legais, 8) conso-
lidação das informações, com elaboração 
de painel com todos os cadastros de mo-
radores, estabelecimentos, equipamentos 
e fornecedores. Ou seja, tornar o trabalho 
visível e rastreável. 

Não podemos esquecer das deficiências 
existentes na outra ponta da cadeia voltada 
à prevenção de acidentes em barragens: 
o monitoramento e a fiscalização quanto 
à aplicação eficiente das leis. O aperfei-
çoamento desse processo é, obviamente, 
primordial para a segurança das barragens, 
mas também exigirá o engajamento da so-
ciedade para se consolidar.  

(*) Gerente de Projetos Synergia

PARA COLOCAR A POPULAÇÃO 
EM SEGURANÇA E PARA A 

IMPLEMENTAR AS MELHORES 
MEDIDAS, COM A PREVISÃO DE 

RECURSOS E RESPONSABILIDADES, 
É CRUCIAL O MAPEAMENTO 

DETALHADO E O CONHECIMENTO 
APROFUNDADO DO TERRITÓRIO, 
DAS COMUNIDADES LOCAIS E DA 

POPULAÇÃO EM GERAL.
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LIEBHERR

NOVIDADES APRESENTADAS  
NA MINEXPO 2021 

A Liebherr apresentou, entre 13 e 15 
de setembro, na MINExpo International® 
2021, realizada em Las Vegas (EUA), as 
novidades em equipamentos, tecnologias 
e serviços inovadores para a indústria da 
mineração. 

Entre os destaques, as atualizações de 
sua escavadeira hidráulica, caminhão de 
transporte, buldôzer, componentes e linhas 
de produtos de guindastes móveis para 
terrenos acidentados e desenvolvimentos 
de produtos do OEM. 

A Liebherr Mining introduziu uma nova 
estratégia de nomenclatura para sua linha 
de produtos de escavadeiras hidráulicas. 
Para atingir o alinhamento nos segmentos 
de produtos de Terraplenagem e Mineração, 
um status de geração baseado no nível de 
tecnologia do equipamento será adotado 
para fornecer designações de produto. A 
linha atual de escavadeiras da Liebherr 
começa com a Geração 6, com a R 9150 e 
a R 9200 mantendo o status de Geração 7, 
e a recém-lançada R 9600 com o status de 
geração mais avançado tecnologicamente, 
Geração 8. 

A mais nova escavadeira da geração da R 
9150 tem 130 t / 143 toneladas com motor 
a diesel Liebherr V12 de 565 kW / 757 HP 
e está equipada com uma caçamba EVO de 
8,8 m3 / 11,5 yd3 e Liebherr GET. A R 9150 
G7 é perfeita para caminhões de 50 t até 100 
t e oferece uma ampla gama de utilizações 
para as mais altas forças de escavação e um 
tempo de ciclo ideal. Todas as escavadeiras 
para mineração Geração 7 serão equipadas 
com o hardware necessário para receber os 
Sistemas de Assistência opcionais e terão o 
Liebherr Power Efficiency (LPE) como pa-
drão. Este motor específico e gerenciamento 
hidráulico reduz drasticamente o consumo 
de combustível, adaptando os processos 
de pilotagem de acordo com os requisitos 
do operador e as condições da máquina, 
controlando eletronicamente a pressão e 
o fluxo de óleo e reduzindo o afogamento 
hidráulico e o perfil de carga do motor para 
aumentar a vida útil dos componentes.

A máquina também conta com sistema 
de gerenciamento de energia inteligente e 
um circuito de oscilação de malha fechada. 

Liebherr R9600  Excavator
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A energia cinética é recuperada quando o 
movimento de oscilação é usado durante a 
desaceleração para acionar as bombas prin-
cipal e auxiliar. Junto com o LPE, isso reduz 
o consumo de combustível ainda mais e 
suporta uma velocidade de levantamento 
da lança mais rápida. O amortecimento do 
cilindro através de IMUs oferece movimen-
tos mais suaves sem afetar a velocidade do 
acessório.

O sistema de resfriamento independente 
fornece ventiladores de resfriamento a óleo 
e água gerenciados de forma independente 
e eletrônica, enquanto os sistemas de res-
friamento superdimensionados reduzem a 
demanda parasitária na potência do motor, 
garantindo que a potência máxima disponí-
vel seja fornecida aos circuitos de trabalho 
da escavadeira. O sistema de controle do 
banco de válvulas também foi renovado 
com mangueiras em arco para melhorar a 
vida útil, novas conexões de mangueira com 
fluxo otimizado, perdas de pressão hidráu-
lica reduzidas e válvulas piloto integradas 
aos blocos de válvulas.

No início de 2021, a Liebherr Mining 
lançou a nova R 9600, após anos de desen-
volvimento. Esta escavadeira de 600 t esta-
belece novos padrões na mineração a céu 
aberto e é a sucessora da popular R 996B. O 
novo equipamento entrou no mercado após 
um ano de experiência em campo na Aus-
trália, o maior mercado para escavadeiras 
da classe 600 t. Um total de nove unidades 
terá sido comissionado no país até o final 
de 2021. A R 9600 entrará em produção em 
série no final deste ano.

As equipes de engenharia, vendas e ma-
rketing da Liebherr coletaram feedback 

e percepções dos operadores de equipa-
mentos da mina, pessoal de manutenção e 
grupos de aquisição, bem como da gerência 
executiva, para ter uma compreensão dos 
desafios que enfrentam todos os dias. A 
nova R 9600 visa atingir o mais alto padrão 
em termos de segurança, sustentabilidade, 
desempenho, vida útil, custo total de pro-
priedade (TCO), facilidade de manutenção 
e muito mais.

Em abril de 2021, A Liebherr-Austrália 
realizou estudo de produção no local da 
mina Curragh North para medir a eficiên-
cia operacional da nova R 9600 como uma 
unidade individual, bem como em compa-
ração com a R 996B operando no local. A 
Thiess Pty Ltd manteve contratos sucessi-
vos de serviços de mineração em Curragh 
North desde 2004. Este estudo de produção 
determinou que a R 9600 era 19,6% mais 
produtiva e 19,8% mais rápida do que a 
R 996B no local. Com consumo anual de 
combustível 18,2% inferior, a nova esca-
vadeira para mineração da classe Liebherr 
600 t é 40% mais eficiência de combustível 
do que sua antecessora.

As vantagens da R 9600 não apenas em 
comparação com a R 996B, mas também 
como líder na classe de escavadeiras para 
mineração de 600 t, levaram o cliente Thiess 
a adquirir duas unidades adicionais da R 
9600 para 2022.

A R 9600 está equipada com dois mo-
tores Cummins QSK50 com tecnologias 
de combustão avançadas. Para regiões 
regulamentadas por emissões, uma versão 
compatível com a US EPA Tier 4f / EU 
Estágio V está disponível com a mais re-
cente tecnologia de pós-tratamento SCR. 
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Cumprindo as rígidas regulamentações de 
emissões, o sistema SCR reduz os óxidos de 
nitrogênio ao injetar um redutor líquido no 
fluxo de exaustão.

Uma versão de acionamento elétrico 
estará disponível em breve - uma escolha 
produtiva para equilibrar o desempenho 
com a consciência ambiental.

Esta escavadeira hidráulica Geração 8 
também inclui as mais recentes inovações 
tecnológicas desenvolvidas pela Liebherr 
Mining. A escavadeira é equipada de série 
com Liebherr Power Efficiency, Assistance 
Systems (incluídos no primeiro ano) com 
uma grande tela sensível ao toque de 15 " e a 
mais recente arquitetura eletrônica abrindo 
caminho para a automação da máquina e o 
estado da arte de tecnologias a bordo. 

No estande da MINExpo, os visitantes 
puderam interagir com a nova cabine R 
9600 projetada por operadores, para ope-
radores, um espaço de trabalho de primeira 
classe de 14 m3 / 494 pés3. O projeto da 
cabine reduz as vibrações e limita o ruído 
a 69 dB (a), proporcionando um ambiente 
de trabalho confortável para o operador. 

Caminhão T 274 
A Liebherr ampliou também a oferta de 

produtos com o T 274, um caminhão de 
transporte de 305 t / 336 toneladas, líder 
na classe. O novo modelo preenche a lacu-
na entre o T 284 e o T 264, e é projetado e 
adaptado a partir de anos de experiência no 
desenvolvimento de caminhões de minera-
ção. O T 274 é uma verdadeira máquina de 
305 toneladas que fornece tempos de ciclo 
rápidos, taxas de produção mais altas, baixo 
consumo de combustível e um baixo custo 

por tonelada. O design do caminhão segue 
o mesmo padrão básico do T 284, benefi-
ciando-se de suas décadas de experiência 
em campo. Os operadores e técnicos podem 
esperar experimentar conforto e segurança 
de primeira classe enquanto dirigem e fa-
zem a manutenção deste caminhão.

Uma ampla gama de opções está disponí-
vel para o T 274 e toda a linha de produtos 
de caminhões de transporte da Liebherr, 
incluindo o Liebherr Trolley Assist System e 
a recém-anunciada automação de máquinas 
interoperável da nova geração da Liebherr. 
O T 274 apresentado na MINExpo está 
equipado com o motor Liebherr D9816, o 
que marca o início da integração da série 
de motores em equipamentos de mineração 
Liebherr. 

Conforme exibido no T 274 na MINEx-
po 2021, o Liebherr Trolley Assist System 
usa um pantógrafo suspenso para conectar 
o sistema de acionamento elétrico à rede 
elétrica de uma mina, alimentada pela fonte 
de energia de escolha do cliente. 

O Trolley Assist System oferece maior 
produtividade da frota de caminhões ou 
redução no tamanho da frota, enquanto 
mantém a produção anual em comparação 

Caminhão para mineração T274
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com caminhões padrão. O potencial de 
redução significativa do consumo de com-
bustível a diesel e da pegada de carbono, 
diminuindo as emissões de CO2 da frota 
de caminhões, demonstra o Trolley Assist 
System como um primeiro passo eficaz na 
estrada para minas com emissões zero no 
futuro. A Liebherr já oferece experiência 
comprovada em campo com 45 caminhões 
Liebherr equipados com o Trolley Assist 
System atualmente em operação em três 
locais de mina, com mais a serem comis-
sionados em 2022.

A integração do D9816 no novo T 274 
é um marco importante para a Liebherr-
-Components e a Liebherr Mining. As 
competências internas compartilhadas do 
Grupo Liebherr em diferentes segmentos de 
produtos fortalecem ainda mais a estratégia 
de integração vertical da empresa.

Projetado especificamente para a indús-
tria de mineração, a série D98 completa o 
portfólio de motores Liebherr já existente 
para equipamentos de mineração e o ex-
pande para a faixa de potência superior. A 
série será oferecida como uma opção alter-
nativa aos motores já existentes. Os motores 
Liebherr já comprovaram seu desempenho 
em escavadeiras e tratores de menor porte. 

Com o D98, a Liebherr oferece outras 
vantagens também para escavadeiras e 
caminhões maiores. Além disso, a série de 
motores oferece excelente baixo consumo 
de combustível e redução de emissões. 
O motor também é compatível para uso 
com óleo vegetal tratado com hidrogênio 
(HVO), que pode reduzir significativamen-
te as emissões de C02. Com isso, a Liebherr 
está buscando ativos importantes para seu 

Programa de Emissão Zero de Mineração. 
Diversas unidades da série já estão em 
operação em diversos países do mundo, 
apresentando resultados positivos. 

Já o buldôzer para mineração da Lie-
bherr estabeleceu uma nova referência em 
laminação eficiente no setor por ser o único 
da classe 70 t com propulsão hidrostática 
e uma média de 38 litros de combustível 
queimado por hora. O PR 776 oferece a 
melhor eficiência da classe para os clien-
tes, como os motores a diesel Liebherr em 
combinação com o modo ECO padrão que 
permite que os operadores escolham entre 
alto desempenho e máxima eficiência. A ex-
periência de campo prova a capacidade de 
desempenho de empurrão do PR 776 com 
as melhores toneladas por litro da classe.

Para suportar as temperaturas ambientes 
em diferentes regiões, o buldôzer PR 776 
pode ser opcionalmente equipado com um 
pacote ártico. Além disso, um pacote especial 
de alta altitude foi desenvolvido para lidar 
com a saturação de oxigênio de apenas 50%, 
conforme implementado em uma mina de 
cobre em Maizhokunggar Tibete, situada a 
quase 5.500 metros acima do nível do mar.

Os buldôzeres de mineração Liebherr 
proporcionam conforto de cabine de pri-
meira classe, onde os operadores usam 
apenas um único joystick. A segurança 
aprimorada por meio da visibilidade de 
360 graus da lâmina e do ríper, fornecida 
por grandes janelas panorâmicas e ROPS 
/ FOPS integrados na estrutura da cabine.

Apresentado pela primeira vez na MI-
NExpo, o sistema de teleoperação Liebherr 
Remote Control (LiReCon) oferece maior 
segurança, conforto e produtividade para 
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a operação dos buldôzeres de mineração 
Liebherr em condições de trabalho desa-
fiadoras e perigosas. Adequado para todas 
as aplicações de buldôzeres, LiReCon é o 
resultado do desenvolvimento contínuo da 
Liebherr e de sua experiência com tratores 
e sistemas de teleoperação. Este sistema 
de teleoperação de última geração con-
siste no suporte de teleoperação Liebherr 
Remote Control (um espaço de trabalho 
do operador de última geração com todos 
os controles necessários) e instalações de 
buldôzer a bordo: câmeras para todos os 
ângulos e visões diferentes, microfones para 
gravação de sons de máquina, link de rádio 
receptor e transmissor. A tela principal de 
alta resolução oferece uma visão completa 
do local de trabalho e ao redor da lâmina. O 
sistema opcional de reconhecimento ativo 
de pessoas identifica pessoas e obstáculos 
na área de trabalho, aumentando ainda 
mais a segurança. 

Como padrão, o LiReCon usa uma rede 
mesh de rádio independente e segura que 
pode ser estendida por gateways adicionais, 
permitindo alta qualidade de sinal mesmo 
em terrenos difíceis ou longo alcance. O pa-
cote LiReCon pode ser personalizado para 
cada cliente e local de mina, dependendo de 
seus requisitos específicos, e também pode 
ser integrado a uma rede existente.

LiReCon permite mudanças de turno 
rápidas entre os operadores e reduz a ocio-
sidade e o tempo de inatividade. Como o 
operador não está mais preso à máquina, o 
LiReCon também permite que os clientes 
acessem novas áreas de extração, ampliando 
com segurança a gama de aplicações para 
tratores de mineração Liebherr. 

MINEXPO 2021

CAMINHÃO AUTÔNOMO CAT 794 AC 
É A ESTRELA DA CATERPILLAR 

Desde que o caminhão CAT 794 AC es-
treou na MINExpo, em 2016, a frota global 
alcançou mais de 780 mil horas de operação 
em campo, com uma média de disponibili-
dade física de 90%. Oferecendo mais de 8% 
de carga útil e velocidade mais rápida em 
rampas, o 794 AC oferece até 10% mais pro-
dutividade do que os caminhões concorren-
tes, segundo a empresa. A frota de campo 
de caminhões 794 AC triplicou nos últimos 
dois anos, para mais de 150 unidades, sendo 
que o caminhão com maior tempo de uso 
registra mais de 52.000 horas em operação. 
Eles estão trabalhando em carvão e rocha 
dura, Pits profundos e locais de transporte 
plano em baixas e altas altitudes e operando 
em condições precárias de solo em nove 
países, cobrindo quatro continentes.

Em 2021, o Cat 794 AC retornou à MI-
NExpo como o mais recente caminhão de 
mineração autônomo equipado com Cat 
MineStar ™ Command para transporte, uma 
solução de transporte autônoma. O 794 AC 

Novo caminhão CAT 794 AC
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é o primeiro modelo de acionamento elé-
trico a se juntar ao Command em expansão 
para frota de transporte autônomo, que 
inclui os modelos Cat 789D, 793D, 793F 
e 797F.

A autonomia está emergindo rapida-
mente na indústria de mineração como 
essencial para melhorar a segurança e a 
produtividade e reduzir custos. O 794 AC, 
equipado com Comando para transporte, 
permite operação totalmente autônoma 
dos caminhões de mineração, interação 
com outros equipamentos e integração com 
os processos e sistemas de mineração do 
cliente, todos gerenciados pelo MineStar.

Uma tecnologia projetada pela Cater-
pillar, o Command para transporte é uma 
integração completa do sistema oferecido 
de fábrica. “O software, sistemas, compo-
nentes individuais e motor do 794 AC são 
projetados e fornecidos pela Caterpillar e 
com suporte da rede de revendedores Ca-
terpillar. Essa integração garante que todo 
o caminhão, da carroceria ao pára-choque e 
do motor à eletrônica, possa ser totalmente 
otimizado para oferecer o menor custo por 
tonelada”, informa a Caterpillar. 

Demonstrando uma melhoria de pro-
dutividade de até 30% em relação aos mo-
delos acionados pelo operador em minas 
em todo o mundo, o Command aborda 
muitos desafios de mineração, incluindo a 
escassez de mão de obra e a demanda por 
maior utilização da máquina. Os caminhões 
autônomos que usam o Command para 
transporte ultrapassaram recentemente os 
3 bilhões de toneladas transportadas sem 
acidentes com perda de tempo associados 
à operação automatizada do caminhão, 

aumentando a segurança no local. O 
Command também apóia os esforços de 
sustentabilidade da mina, reduzindo as 
necessidades de infraestrutura e reduzindo 
a queima de combustível do caminhão, o 
tempo de máquina parada e a substituição 
de peças de desgaste.

Primeira implantação na América do Sul
Os primeiros caminhões de mineração 

com acionamento elétrico 794 AC autôno-
mo estão chegando à América do Sul. No 
Chile, o primeiro de 28 caminhões 794 AC 
autônomos começou a chegar em maio de 
2021, para fazer parte do projeto de cobre 
Quebrada Blanca Fase 2 (QB2) de baixo 
custo e longa vida, da Teck Resources Li-
mited. 

Na mina de cobre Quellaveco, operada 
pela Anglo American na região de Moque-
qua, no sul do Peru, dezesseis caminhões 
794 AC foram instalados e a frota atingirá 
um total de 27 caminhões em 2022. Como 
uma nova mina greenfield, eles viram o 
valor e a flexibilidade no uso do 794 AC 
em ambos os modos de operação: acionado 
pelo operador e totalmente autônomo. As 
atividades de pré-mineração começaram no 
início deste ano, com caminhões acionados 
por operador e autônomos sendo utilizados 
desde o início.

Vantagens do trolley não-autônomo
Como consideração para que as minas 

reduzam ainda mais o consumo de energia 
e as emissões de carbono, a Caterpillar ofe-
rece o Cat Trolley Assist System para cami-
nhões de mineração com acionamento elé-
trico ultra-autônomo. Quando conectado a 
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um trolley system, o sistema de propulsão 
do caminhão passa a ser alimentado exclu-
sivamente com eletricidade da rede elétrica, 
usando todo o potencial dos motores das 
rodas e reduzindo a queima de combustível.

Compatível com caminhões de mine-
ração 794 AC acionados pelo operador, 
o acessório auxiliar de trolley Cat é total-
mente projetado, integrado e construído de 
acordo com as especificações da Caterpillar, 
de modo que aproveita 100% do trem de 
força AC. O acessório inclui uma estrutura 
de trolley especialmente construída, pantó-
grafos, sistemas de suporte e componentes 
para integrar totalmente o acessório ao 794 
AC.

O sistema Trolley reduz a queima de 
combustível em mais de 90% no Trolley, 
reduzindo as emissões de CO2 em 20 a 60% 
e economizando até 40 l (10,5 gal) de diesel 
por ciclo por 1 km (0,62 milha) de linha 
de Trolley. Ao mesmo tempo, a operação 
na linha de Trolley oferece tempos de ciclo 
mais rápidos e maior produtividade com até 
100% de melhoria de velocidade na incli-
nação em comparação com o modo diesel.

EXPOSIBRAM 2021

THYSSENKRPP FOCA EM 
REALIDADE VIRTUAL 

Apostando em um atendimento que 
permite realização à distância de serviços 
de inspeção, com a solução de problemas, 
assistência técnica, comissionamento e 
manutenção, reduzindo custos de viagem 
e trazendo mais agilidade na resposta aos 

clientes do setor de mineração, a thys-
senkrupp reservou para a Exposibram 
2021, a ser realizada entre os dias 5 e 7 de 
outubro, o lançamento de óculos de realida-
de virtual e dispositivos móveis inteligentes, 
em conjunto com ferramentas de Internet 
das Coisas (IoT). 

Conforme explica Leonardo Pena, di-
retor técnico do Centro de Competência 
Global de Engenharia da unidade Plant 
Technology da thyssenkrupp na América 
do Sul, “ao acionar o serviço remoto por 
meio dos óculos inteligentes ou outros dis-
positivos conectados à Internet, o usuário é 
direcionado a uma plataforma de interação 
on-line com nosso Centro de Serviços. 
Esse suporte é feito ao vivo, por meio de 
videochamada, durante a qual é possível 
fazer vídeos e capturas de tela, bem como 
definir marcadores na imagem em tempo 

Óculos inteligente Thyssenkrupp
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real, inclusive com recursos de realidade 
aumentada. Todos os documentos gerados 
ou utilizados também estarão disponíveis 
para o usuário como documentação após 
a conclusão do serviço remoto".

Com foco em segurança operacional, o 
óculos inteligente é acoplado ao capacete, 
o que possibilita produzir imagens em alta 
definição, isolar sons e ruídos existentes no 
ambiente de transmissão, ao mesmo tempo 
em que o operador fica com as mãos livres 
durante 100% da execução da atividade.

Além do lançamento mencionado, a 
thyssenkrupp programou a apresentação 
de outras soluções 4.0 totalmente desenvol-
vidas no Brasil, que ajudam a aumentar a 
performance e produtividade operacional, 
além de aperfeiçoarem o monitoramento 
das máquinas para um maior ciclo de vida 
dos componentes e menor desgaste dos 
equipamentos. Entre os destaques está o 
TLO híbrido, sistema de carregador de va-
gões com inteligência artificial e técnicas de 
machine learning para melhorar a precisão 
do carregamento. Operado pela combina-
ção volumétrica e gravimétrica, permite 
embarcar minério a uma taxa média de 16 
mil toneladas/hora com grande precisão e 
consegue reduzir o tempo de carregamento 
dos vagões e aumentar a disponibilidade da 
linha férrea. 

Outra inovação, a recuperadora autôno-
ma, é a primeira máquina do gênero desen-
volvida pela thyssenkrupp e a primeira do 
mercado brasileiro a sair de fábrica 100% 
automatizada.  Chamada de BWSR Autô-
noma (Bucket Wheel Stacker Reclaimer), 
possui sistema com algoritmos avançados, 
sensores a laser, GPS e radares integrados. 

Esses recursos permitem controle à dis-
tância com posicionamento autônomo e 
monitoramento em tempo real das pilhas 
de materiais, melhorando a gestão opera-
cional. O equipamento também melhora 
a utilização dos pátios de granéis sólidos, 
otimizando o manuseio do material com 
um ganho de produtividade em torno de 
20% – quando comparada a operações 
convencionais –, e uma vida útil dos equi-
pamentos 25% maior, em razão da esta-
bilidade da operação proporcionada pela 
automação avançada. Consequentemente, 
contribui para a redução das emissões de 
CO2, pois o consumo de energia também 
é potencializado. 

As novidades podem ser vistas no en-
dereço: https://ibram.org.br/evento/expo-
sibram-2021/.

Produção local
De olho no crescimento do setor de 

mineração brasileiro, a thyssenkrupp pas-
sou a produzir localmente mais peças e 
componentes para agilizar a montagem de 
equipamentos pesados para processamento 
de minério. O objetivo é atender aos clientes 
brasileiros com maior rapidez e compe-
titividade, gerando mais valor agregado 
local e empregos, além da possibilidade de 
financiamento nacional. Em uma primeira 
etapa, a produção tem se concentrado no 
fornecimento e modernização de máquinas 
de ponta para moagem e processamento 
mineral – as prensas de rolo de alta pres-
são (chamadas de HPGR – high pressure 
grinding rolls).

"Estamos aproveitando a estrutura dos 
nossos centros de serviços em Santa Luzia 
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(MG) e Parauapebas (PA) para fabricar pe-
ças sobressalentes e equipamentos de alto 
valor agregado – que antes importávamos 
– o que contribui para a redução de 20% 
no prazo de entrega para o cliente", destaca 
Tavares.

JCB

25 MIL UNIDADES NO BRASIL 
DESDE 2012 

Fabricante de equipamentos para cons-
trução, a JCB comemora a venda de 25 mil 
máquinas no mercado brasileiro. Instalada 
em Sorocaba (SP) há vinte anos, a compa-
nhia comercializa retroescavadeiras, mini-
retroescavadeiras, escavadeiras hidráulicas, 
pás carregadeiras, miniescavadeiras, mini-
carregadeiras, Manipuladores Telescópicos 
(Loadalls) e rolos compactadores. A fábrica 
atende a toda a América Latina.

"É um grande orgulho chegar a uma 
marca tão expressiva em um mercado ainda 
com tanto potencial a ser desenvolvido", 
comenta o presidente da JCB para Brasil 
e América Latina, José Luis Gonçalves. O 
executivo prevê que nos próximos anos 
a JCB continuará a agregar aos grandes 
setores do País, desde o desenvolvimento 
na infraestrutura de saneamento, logística, 
entre outros, até o agronegócio, que cada 
vez mais busca por equipamentos da linha 
amarela. 

A planta brasileira construída em 2021 é 
uma das mais modernas de toda a linha JCB 
no mundo, onde a multinacional britânica 
promoveu uma série de investimentos no 
Brasil. Estes aportes permitiram a amplia-

ção do portfólio JCB, já que, em 2018, foram 
lançados para o mercado local a escavadeira 
hidráulica JCB JS130LC, a minicarregadeira 
JCB SSL 250, e a miniescavadeira JCB 55Z. 
No ano seguinte, a novidades foram os rolos 
compactadores 116D, o CT160 e o CT260, 
enquanto que em 2020 – mesmo durante 
a pandemia - a JCB iniciou a venda das 
pás carregadeiras 426ZX, 427ZX e 437ZX, 
além da Escavadeira Hidráulica Florestal 
JCB JS220F. 

Em 2021, a JCB iniciou a comercialização 
da primeira miniescavadeira elétrica do 
mundo, a 19C-1E. "Nós temos no DNA da 
companhia a inovação e a busca por equipa-
mentos cada vez mais modernos e susten-
táveis. Além disso, outro fator importante 
para a JCB é estar cada vez mais próximos 
dos nossos clientes. Por isso somos a em-
presa do setor com distribuidores nas mais 
importantes cidades, presentes em todas as 
regiões, e vamos continuar crescendo". 

José Luís Gonçalves, presidente da JCB para o Brasil e América Latina
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ABB

SOLUÇÕES PARA MINAS 
TOTALMENTE ELÉTRICAS

Empresa de automação, a ABB realizou 
lançamento mundial da ABB Ability ™ eMi-
ne, um portfólio de soluções voltado para 
uma rápida transição para minas totalmen-
te elétricas, de zero carbono. Além disso, a 
companhia testa o inovador ABB Ability ™ 
eMine FastCharge, o sistema de carrega-
mento mais rápido do mundo, projetado 
para fazer interface com todas as marcas de 
caminhões de transporte elétricos de mine-
ração. O sistema é totalmente automatizado 
e oferece até 600 kW de potência. 

O eMine™ compreende um portfólio de 
tecnologias de eletrificação que torna pos-
sível uma mina totalmente elétrica, a partir 
da mina ao porto e está integrado com 
aplicativos e serviços digitais para monito-
rar e otimizar o uso de energia. A solução 
pode eletrificar qualquer equipamento de 
mineração através de içamento, trituração, 
transporte e manuseio de materiais. A par-
tir de 2022, ele incluirá o novo ABB Ability 
™ eMine FastCharge, que fornece carga 
elétrica de alta potência para caminhões 
de transporte e está atualmente em fase de 

teste, além de incorporar o Sistema ABB 
Ability ™ eMine Trolley, que pode reduzir o 
consumo de diesel em até 90%, reduzindo 
significativamente os custos de energia e 
o impacto ambiental. "A indústria global 
de mineração está passando por uma das 
transformações mais significativas e im-
portantes de nossa geração - que se tornará 
carbono zero", disse Max Luedtke, Chefe 
Global de Mineração da ABB. Para o execu-
tivo, o eMine é um marco empolgante para 
ajudar na conversão das operações  de mi-
neração existentes de energia de combustí-
vel fóssil para totalmente elétrica. “As minas 
podem se tornar cada vez mais eficientes em 
termos de energia com níveis amplamente 
reduzidos de emissões de CO₂, ao mesmo 
tempo em que se mantêm competitivas e 
garantem alta produtividade."

A ABB comemora 130 anos na indústria 
de mineração e décadas na eletrificação 
de equipamentos de mineração, segundo 
Mehrzad Ashnagaran, gerente de linha de 
produtos global, planta de eletrificação e 
compósitos. "Hoje estamos estendendo 
nossa capacidade de engenharia e investi-
mento para transporte elétrico para trazer 
novas soluções para atender à demanda 
crescente de nossos clientes. Além dos be-
nefícios ambientais, a volatilidade do preço 
do combustível, tornando a eletricidade 
mais competitiva em termos de custos, e a 
legislação estão levando à mudança para as 
minas movidas a eletricidade”.

O eMine™ FastCharge poderá servir 
como a pedra angular da transição para 
minas totalmente eletrificadas, por ser 
uma solução 100% flexível e automatizada, 
projetada para os ambientes mais adversos, 

ABB Ability eMine
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podendo ser instalada em qualquer lugar e 
transportar qualquer modelo de caminhão 
elétrico sem intervenção humana em até 
600 kW, a maior potência disponível no 
mercado hoje para minimizar o tempo de 
inatividade de ativos móveis. O tempo de 
carregamento dependerá da capacidade da 
bateria a bordo do caminhão de transpor-
te e do perfil operacional; no entanto, em 
muitos casos, um estado de carga adequado 
pode ser alcançado em 15 minutos. Com 
o eMine™, a ABB está estendendo seus 
recursos para a eletrificação de caminhões 
de mineração e tecnologias para todo o 
processo de transporte.

A ABB ajuda os operadores de mina a 
mapear sua jornada em direção a uma mina 
totalmente elétrica, desde a eliminação 
do diesel até a incorporação de uma nova 
mentalidade e novas habilidades de equipe. 
Integrando totalmente a eletrificação e os 
sistemas digitais a partir da mina ao por-
to, o eMine ™ reduz ainda mais os custos 
gerais e melhora o desempenho da mina, 
ao mesmo tempo que reduz significativa-
mente o impacto ambiental. Os benefícios 
mais amplos incluem maior segurança por 
meio da automação, menor ruído e maior 
qualidade do ar - o que resulta em menores 
requisitos de ventilação e custos associados.

EPIROC

TECNOLOGIA PARA AUMENTAR 
PRODUTIVIDADE

A Epiroc apresentou, na MINExpo 2021, 
novos produtos, tecnologia e conceitos que 
podem ajudar mineradoras a aumentar a 

produtividade, segurança, eficiência e sus-
tentabilidade.

Entre os destaques está a perfuratriz de 
superfície modelo Pit Viper 291, projetada 
para lidar com furos de maior diâmetro em 
condições de solo macio a médio em per-
furação rotativa e DTH: de 171 mm a 311 
mm. Em passagem única, é capaz de atingir 
16,76 m, sendo que existe também uma op-
ção para 18 m. A Pit Viper 291 é altamente 
customizável e oferece mais de 100 opções 
diferentes de configuração. Com o Rig Con-
trol System (RCS) da Epiroc, ela pode ser 
automatizada de modo escalonável, até uma 
perfuração totalmente autônoma. Já o Tro-
cador automático de bits para as Pit Viper 
séries 270 e 290 permite trocas completas de 
bits com o simples toque de um botão, sem 
que o operador saia da cabine, otimizando 
a produtividade da operação de perfuração 
e eliminando a interação humana.

A nova geração das perfuratrizes Smar-
tROC D65 XLF trouxe diversas inovações, 
como perfuração e manuseio de haste auto-
matizadas. O Auto Feed Fold realiza a troca 
completa de hastes de 5, 6 ou 8 metros O 
alcance de perfuração da SmartROC D65 
XLF atinge 56 metros de profundidade, 
com até 229 mm de diâmetro, graças ao 
novo martelo “Down The Hole” COP. Ou-

Pit Viper 291
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tro modelo da linha de perfuratrizes de 
superfície, a Epiroc SmartROC T45 é ideal 
para pedreiras e construção civil. Possui 
baixo consumo de combustível e recursos 
de automação como o Hole Navigation 
System (HNS), que aumenta a precisão e 
qualidade dos furos, além do AutoPos e 
ROC Manager.

Com mangueiras, sensores e cabos pro-
tegidos, o novo Boomer M20 da Epiroc é a 
primeira perfuratriz de face do mundo com 
hidráulica interna, o que reduz o tempo gas-
to com reparos de mangueiras e maximiza o 
tempo de atividade e o desempenho mesmo 
nas condições mais difíceis.

O equipamento tem vários recursos de 
automação e monitoramento, incluindo 
planos de perfuração digital e operação 
remota. O novo Boomer M20 vem com 
uma opção de transmissão elétrica a bateria, 
que traz economia adicional em segurança, 
sustentabilidade, manutenção, ventilação 
e refrigeração. A nova geração da perfu-
ratriz para atirantamento da Epiroc está 
disponível em duas versões - Boltec M10 
e E10, com capacidade de atirantamento 
radial e frontal. Possui um novo painel de 
controle do operador, níveis de ruído re-
duzidos, melhor visibilidade e ergonomia 
aprimorada. Ambos modelos possuem a 
opção de transmissão elétrica a bateria ou 
diesel. Opcionalmente podem ser operados 
remotamente.

A Epiroc apresentou também o primeiro 
sistema semi-automatizado para aplicação 
de explosivos do mundo para mineradoras 
subterrâneas. O Avatel™ integra a mais 
recente tecnologia de aplicação de explo-
sivos da Orica, líder mundial no setor, 

com a plataforma de perfuração de face 
Boomer M2 da Epiroc, com lança dupla. 
Isso permite que um único operador exe-
cute todo o ciclo de aplicação com toda a 
segurança e ergonomia proporcionadas 
por uma cabine fechada com certificação 
ROPS e FOPS.

A Epiroc exibiu também uma série de 
produtos de sua linha de ferramentas de 
perfuração de rocha com o objetivo de 
aumentar a produtividade e segurança, 
bem como reduzir o impacto ambiental. 
Dentre os destaques, a perfuratriz COP 
57P DTH é um novo membro da linha de 
perfuratrizes DTH 5”, com projeto mo-
dular e facilmente adaptável a diferentes 
formações rochosas, Já o aplicativo Smart 
Inventory Management (SIM) é a primei-
ra solução da Epiroc para ferramentas de 
perfuração de rocha dentro do conceito 
6th Sense em automação e digitalização. O 
objetivo é aumentar a eficiência relaciona-
da ao gerenciamento de estoque localizado 
no site de um cliente.

AGREGADOS

TELAS DIFERENCIADAS 
AUMENTAM EFICIÊNCIA

Cerca de 40% da demanda do mercado 
de agregados atualmente é de pedras miú-
das e areia de brita, o que faz com que as 
pedreiras procurem adequar o processo de 
peneiramento, usando telas apropriadas 
para classificar o material fino sem grandes 
perdas. A Territorial São Paulo Mineração é 
uma das empresas do setor que decidiu in-
vestir em telas diferenciadas com o objetivo 
de melhorar a eficiência do peneiramento 
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para realizar a remoção dos passantes do 
pedrisco, material também conhecido 
como brita 0. 

Anteriormente, a Territorial São Pau-
lo Mineração utilizava tela metálica com 
grande área livre, em uma peneira modular 
de grande capacidade de processamento de 
material. Com o decorrer do tempo, a mine-
radora teve que escolher outra opção, devido 
ao arqueamento e à rigidez da tela metálica, 
que fez com que o material ficasse concen-
trado em apenas uma área do equipamento. 
A companhia viu o problema se agravar com 
a alta aderência do material fino e a rigidez 
da tela metálica, que entupia a abertura 
das malhas, resultando num peneiramento 
ineficiente. “Após estudarmos cuidadosa-
mente o caso, realizamos a substituição por 
telas em borracha Superflex, que na teoria 
possuem menor área aberta do que as telas 
metálicas”, conta Alan Duarte, coordenador 
técnico da Lantex do Brasil. Segundo Alan, 
a tela substituta proporcionou uma melhor 
distribuição do material sobre o deck, que 
associada à alta resiliência da borracha es-
pecial, solucionou o problema de obstrução 
das malhas e resultou em uma maior efici-
ência de remoção dos passantes. Com isto, 

a pedreira conseguiu produzir um pedrisco 
de qualidade premium e aumentar a quan-
tidade de pó de pedra produzido.

A principal dificuldade das empresas 
em produzir o material fino tem ocorrido 
na adequação na areia de brita, conhecida 
também como ‘areia artificial’, à normati-
zação estabelecida. Pelo fato do material 
ter suas peculiaridades - na grande maioria 
das vezes desfavoráveis quando tratamos de 
concreto -, eles acabam não sendo utilizados 
ou são destinados a aplicações marginais. 
Alan cita dois fatores preponderantes que 
ocorrem quando o material fino é classifica-
do a seco. “O primeiro é que a coesão entre 
as partículas tende a reter fino no material 
grosso. Essa coesão aumenta quando há 
excesso de umidade, fazendo as partículas 
menores aderirem às maiores e tornando o 
peneiramento pouco eficiente. Outro ponto 
é que a aderência das partículas à tela acaba 
sendo uma dificuldade que não pode ser 
antecipada na teoria. “Geralmente, essa 
aderência resulta no cegamento de malhas 
e reduz significativamente a quantidade de 
undersize (material passante), o que prejudi-
ca a qualidade do oversize (material retido)”, 
avalia Alan. 

O departamento de engenharia da Lantex 
tem avaliado diversos casos e constatado dife-
rentes problemas que interferem no peneira-
mento de finos. O primeiro deles é a umidade, 
que que força as partículas a se aderirem umas 
às outras e, também, as aberturas das malhas, 
o que limita a eficiência do processo. Outro 
fator de peso é a distribuição granulométrica, 
porque quando a diferença entre os tamanhos 
das partículas é muito grande, não possibilita 
uma boa separação dos produtos.

Telas da Lantex, em uso na Territorial Mineração
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Por fim, a distribuição do material sobre a 
superfície de peneiramento é essencial, por-
que se o fluxo de material se concentrar em 
apenas uma parte do deck, não se aproveita 
toda a área de peneiramento disponível no 
equipamento. “Na Lantex, respeitamos as 
particularidades específicas dos processos 
de cada um de nossos clientes e procuramos 
conhecer seus objetivos de produção para 
poder definir a tecnologia certa a ser aplicada 
em cada caso”, salienta Alan.

Uma vez identificado o problema, a Lan-
tex dispõe de telas com diferentes tipos de 
materiais, que vão desde aço carbono ou 
inoxidáveis, até outras tecnologias, como 
poliuretano e borrachas especiais. Outro 
fator que pode auxiliar bastante é o formato 
geométrico das malhas – pode ser quadrado, 
retangular, triangular, redondo ou losangular. 
“Oferecemos, inclusive, uma tecnologia mista, 
onde utilizamos telas metálicas para aumen-
tar a área aberta das telas. Elas são montadas 
em um sistema modular de encaixe rápido, 
para que se reduza o tempo de equipamento 
parado e melhore a ergonomia da planta, oti-
mizando as condições de trabalho da equipe 
de manutenção. Essas escolhas afetam dire-
tamente no custo, eficiência e performance 
de peneiramento”, assinala Claudia Bolzan, 
diretora da Lantex do Brasil. 

GEOTECNIA

AÇOTUBO AVANÇA  
NA AMÉRICA LATINA

O Grupo Açotubo assinou contrato com 
a peruana SPG (Systemas de Perfuracion 
y Geotecnia), que também tem atividades 

na Colômbia. Isto aconteceu após a ex-
pansão das atividades na América Latina 
através da subsidiária de divisão industrial, 
a Incotep, que atua no desenvolvimento 
de sistemas de protensão e ancoragem de 
alta qualidade. 

O executivo Milzo Mattos foi designado 
para assumir a operação na Colômbia e 
será responsável por replicar o modelo de 
atendimento e negócios utilizado no Brasil. 
Entre os produtos disponíveis para os países 
latinos estão as linhas de autoinjetáveis, en-
filagens, barras e estacas helicoidais. “Man-
teremos o portfólio atual do Peru e agrega-
remos o que temos no Brasil. Já iniciamos 
estudos para novos produtos e, inclusive, 
devemos participar de feiras internacionais 
de geotécnica com o objetivo de construir 
novas parcerias”, explica Fernando Del 
Roy, gerente geral da divisão industrial da 
Açotubo. “Estamos prontos para oferecer 
soluções robustas, competitivas e de alta 
qualidade, contando com o conhecimento 
da SPG sobre o mercado da região para 
ampliar oportunidades”, completa Bruno 
Bassi, CEO do Grupo Açotubo.

A Açotubo prevê investir cerca de US$ 2 
milhões para a parceria nos próximos três 
anos. Depois deste período, o objetivo é 
ter uma planta local estratégico, de forma 
cobrir completamente as Américas do Sul 
e Central. Sobres as expectativas de cres-
cimento, Del Roy explica que “o mercado 
foi muito prejudicado pela pandemia, mas 
como a visão é de longo prazo, a expec-
tativa é que a região venha a representar 
30% do faturamento da Incotep. O negócio 
também abre frente para novas plantas de 
outras divisões do Grupo, como tubos de 
aço, conexões e inox”, diz. 




