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Vale premiará ideias na área de 
desenvolvimento sustentável

foi assinado durante a rio+20, o termo de compromisso entre 
a Vale s.a. (associada ao IbraM) e a Coordenação de aperfeiçoa-
mento de Pessoal de nível superior (Capes) para o lançamento na 
edição 2012 do Prêmio Vale-Capes de Ciência e sustentabilidade. a 
premiação foi criada para prestigiar teses de mestrado e doutorado 
que apresentem ideias, soluções e processos inovadores da área de 
desenvolvimento sustentável.

os vencedores das teses de doutorado vão receber r$ 15 mil e 
uma bolsa para estágio pós-doutoral de até três anos em instituição 
nacional, podendo converter em um ano fora do país em uma insti-
tuição de notória excelência na área de conhecimento do premiado. 
Já os ganhadores de dissertação de mestrado receberão r$ 10 mil e 
uma bolsa de doutorado em instituição nacional de até quatro anos.

os orientadores também serão prestigiados. no caso do doutora-
do, eles vão receber um auxílio equivalente a uma participação em 
congresso internacional, relacionado à área temática da tese, no valor 
de us$ 3 mil. Já os orientadores das dissertações de mestrado eleita 
pela comissão Vale-Capes vão receber um auxílio de r$ 3 mil, valor 
equivalente a uma participação em congresso nacional em área afim 
ao tema escolhido pelo autor do trabalho.

a pré-seleção das teses e dissertações ocorrerá nos programas de 
pós-graduação das instituições de ensino superior. Mais informações 
poderão ser obtidas no site http://www.capes.gov.br.
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Anglo American investe 4,8 milhões 
em obras de saúde em MG

os municípios mineiros de Conceição do Mato Dentro, alvora-
da de Minas e Dom Joaquim, região de influência direta do Projeto 
Minas-rio, receberão investimento de aproximadamente r$ 4,8 mi-
lhões da anglo american (associada ao IbraM), que será destinado 
à melhoria da infraestrutura do sistema de saúde dos três municípios. 
o objetivo da iniciativa é aumentar a qualidade e melhorar as con-
dições de atendimento de saúde à população das três localidades.

a expectativa da anglo american é de que todas as obras sejam 
concluídas até o final de 2012. Desde 2010, a anglo american, por 
meio do Programa de saúde do Projeto Minas-rio, tem feito investi-
mentos na área de saúde em Conceição do Mato Dentro, Dom Joa-
quim e alvorada de Minas. a empresa está investindo r$ 16 milhões 
e a aplicação desse aporte se estenderá até 2014.

EDITORIAL

Rio+20: mineração é fundamental 
para mundo sustentável

a Conferência das nações unidas sobre Desenvolvimento 
sustentável, a rio+20, que ocorreu de 13 a 22 de junho, foi 
mais do que uma oportunidade para reunião e análise do 
progresso feito desde a primeira Cúpula em 1992 (eco92). o 
encontro foi também um momento para renovar o compro-
misso com o desenvolvimento sustentável.

Dentre os avanços conquistados se destaca o setor mineral. 
os primeiros passos rumo à superação da ideia de que mine-
ração e degradação caminham lado a lado se deu durante a 
eco92. Hoje o cenário de produção é bem diferente. Houve 
uma mudança de paradigmas, que faz com que as empresas 
do setor se preocupem cada vez mais em investir na área de 
sustentabilidade, implantando planos de gestão ambiental.

atualmente, as mineradoras se preocupam muito com o 
legado que vão deixar nas comunidades, não apenas o eco-
nômico – este é facilmente percebido, com a geração imedia-
ta de emprego e renda. é fundamental uma visão de plane-
jamento de longo prazo, com investimentos em capacitação 
e diversificação da economia local, acoplada ao desenvolvi-
mento de políticas públicas de sustentabilidade.

Cada vez mais, as empresas buscam não só ultrapassar 
o que é exigido delas pelas leis ambientais, mas querem se 
tornar referências em sustentabilidade. a evolução da gestão 
ambiental nas mineradoras nos últimos 20 anos traz dados 
surpreendentes: o setor contribui com menos de 0,5% na 
emissão de gases de efeito estufa (gee) no brasil. além disso, 
a responsabilidade pela gestão ambiental, antes estava restrita 
aos profissionais de meio ambiente. Hoje a abrange profissio-
nais em todas as funções da organização. e mais: entre 1990-
95, 45% das empresas do setor mineral adotavam medidas 
adicionais às determinadas pelo processo de licenciamento. 
Hoje, 93% realizam ações que extrapolam a exigência legal.

além da busca pelo melhor desempenho na gestão am-
biental, a mineração é essencial ao se pensar em um futuro 
baseado na economia verde. os bens minerais são indispen-
sáveis, por exemplo, para o desenvolvimento das fontes alter-
nativas de energia. a indústria mineral tem a oportunidade 
de liderar o mundo na definição futura de sustentabilidade.

Ano VII – nº 55, junho/julho de 2012Indústria da Mineração 2



realizado em ouro Preto (Mg), o V sim-
pósio brasileiro de exploração Mineral (si-
mexmin) foi considerado um dos melhores 
eventos do setor de exploração mineral dos 
últimos anos. Com um público qualificado, o 
encontro proporcionou debates de alto nível.

o novo marco regulatório para a ativi-
dade mineral foi tema de debates logo no 
primeiro dia do evento. De acordo com o 
Diretor de assuntos Minerários do IbraM, 
Marcelo ribeiro tunes, a manutenção da se-
gurança jurídica é o ponto mais crucial para 
a iniciativa privada.

“estamos projetando um investimento de 
us$ 75 bilhões da mineração no brasil para 
o período 2012-2016. esses recursos devem 
refletir no aumento da produção mineral bra-
sileira e no desenvolvimento das localidades 
onde a atividade se instala. Mas poderemos 
não ter esses resultados se não tivermos segu-
rança jurídica. esse tempo de silêncio (há mais 
de dois anos que o assunto está em debate in-
terno no governo federal) tem causado todo 
tipo de especulação, o que pode afastar os in-
vestidores. Como se estimula o investimento 
de risco neste cenário?”, pondera tunes.

o setor reconhece a necessidade de atu-
alizar a legislação mineral do País, no entan-
to não acredita que o modelo adotado seja 
ultrapassado ou anacrônico. “este código vi-
gente levou a atividade a apresentar resulta-
dos importantes para a economia brasileira. 
são recordes nos investimentos, na produ-
ção. Isto demonstra a força que a legislação 
atual apresenta”, ressalta tunes.

Política mineral, avanços tecnológicos e novas 
descobertas marcaram os debates no V Simexmin

antes da fala do Diretor do IbraM, o 
secretário de geologia, Mineração e trans-
formação Mineral do Ministério de Minas e 
energia, Cláudio scliar, apresentou as diretri-
zes do governo federal para a atividade mi-
nerária. scliar mostrou um panorama geral 
do texto do novo marco que ainda está em 
elaboração. ele voltou a dizer que o objetivo 
do documento é “fomentar o setor no País, 
sem deixar de respeitar a comunidade”.

Marcelo tunes lembrou que a responsa-
bilidade social da mineração se apresenta 
de maneira natural. “Hoje, nós que lidamos 
com a mineração sabemos da existência do 
licenciamento social. ou seja, não é possível 
instalar um empreendimento sem a aprova-
ção da comunidade”.

Melhorias na infraestrutura

o Diretor de exploração Mineral da Vo-
torantim Metais (associada ao Instituto) e 
Conselheiro do IbraM, Jones belther, de-
fendeu a necessidade de o brasil enfrentar 
os desafios da infraestrutura. “o País precisa 
encarar os problemas que se apresentam, 
como é o caso da logística. Caso contrário, o 
setor mineral vai ficar estagnado”, pondera.

belther lembrou que os mais de us$ 70 
bilhões que a mineração investirá no País 
nos próximos 5 anos serão aplicados em um 
momento em que China promove seu pro-
grama de crescimento. Mas o cenário mostra 
que a crise de 2008 ainda não foi totalmente 
superada. “não queremos ser alarmistas. a 
atividade vai sentir um pouco essa demora 

na recuperação da economia europeia. no 
entanto, tenho certeza na capacidade de re-
cuperação”, ressalta.

a apresentação da Votorantim Metais foi 
comandada por Jones belther. ele lembrou 
que o investimento da empresa neste ano 
será de us$ 141,6 milhões. os países que 
devem receber o maior volume de recursos 
serão Peru e brasil, 50% e 32%, respecti-
vamente. o foco destas aplicações será no 
crescimento do upstream da cadeia mineral.

ernesto fernando alves da silva mostrou 
os trabalhos da Companhia baiana de Pes-
quisa Mineral. a CbPM tem reforçado o ma-
peamento geológico na bahia, o que tende a 
aumentar os investimentos no setor naquele 
estado. o último levantamento do IbraM já 
capturou esta tendência. enquanto que no 
período 2011-2015 as mineradoras plane-
javam investir us$ 4,5 bilhões no território 
baiano, para 2012-2016 estes recursos cres-
ceram para us$ 6,7 bilhões.

a santa elina aproveitou a ocasião para 
mostrar trabalho desenvolvido na recupe-
ração de depósitos minerais paralisados ou 
abandonados. ou seja, a companhia estru-
tura esses depósitos até a fase de viabilidade 
e depois os vende para terceiros.

realizado pela aDIMb, o V simexmin 
reuniu representantes do governo, da ini-
ciativa privada brasileira e de representantes 
de órgãos e empresas estrangeiras. o IbraM 
apoiou e participou do evento com o estande 
Cyber. De acordo com os organizadores fo-
ram mais de 1.200 participantes no simpósio.

Mesa de abertura do 5º SIMEXMIN: Diretor-Presidente do IBRAM, José Fernando Coura, Ouvidor do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Paulo Ribeiro Santana, 
Prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo de Araújo Santos, Vice-Presidente da ADIMB e Conselheiro do IBRAM, Jones Belther, Secretário de Geologia, Mineração e Transformação 
Mineral, Cláudio Scliar, Secretário Executivo da ADIMB e Coordenador da Comissão Organizadora do SIMEXMIN, Onildo Marini, Subsecretário de Política Mineral e Energética da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, Sérgio Machado Ribeiro, Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, João Luiz Martins, Diretor-Presidente 
do Serviço Geológico do Brasil, Manuel Barreto da Rocha Neto, Presidente da Society Economic Geologists (SEG para América do Sul), Álvaro Penteado Crosta.
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Pela primeira vez participando de 

um encontro com o setor empresa-

rial da mineração paulista, o novo 

Diretor-Presidente do IbraM, o en-

genheiro de Minas José fernando 

Coura, foi o principal convidado da 

reunião plenária do Comitê da Ca-

deia Produtiva da Mineração (Co-

MIn) da federação das Indústrias 

do estado de são Paulo (fIesP), rea-

lizada no final de maio.

recepcionado pelo Coordenador do 
CoMIn, eduardo rodrigues Machado luz, 
fernando Coura disse que o Instituto é “a 
casa de toda a mineração brasileira” e que 
deve ter “uma atuação fundamentalmente 
política, tecnicamente subsidiada” para fa-
zer frente aos muitos obstáculos que, por 
vezes, trazem dificuldades ao crescimento 
econômico da indústria mineral no País.

IBRAM expande parceria com o Comitê da 
Cadeia Produtiva da Mineração da FIESP

o Presidente do IbraM, ao analisar as 
perspectivas da mineração brasileira, consi-
derou que a atividade cresceu 550% e apor-
tará investimentos de us$ 75 bilhões no pe-
ríodo 2012-2016 no brasil.

fernando Coura disse ainda que é seu 
objetivo primeiro, na Presidência do Insti-
tuto, desenvolver ações para solucionar a 
questão do enorme passivo decorrente das 
dúvidas e entendimentos díspares da aplica-
ção da CfeM – Contribuição sobre a explo-
ração de recursos Minerais, problema que 
aflige toda a mineração brasileira.

o dirigente também destacou a impor-
tância da união das associações e repre-
sentações do setor na defesa do interesse 
comum da mineração. Há diversos temas 
a serem discutidos e trabalhados, entre os 
quais destacam-se:

• os projetos de lei apresentados no Con-
gresso nacional têm, na legislação traba-
lhista, foco na concessão de benefícios 
ou privilégios que podem trazer perda 
de competitividade à indústria brasileira 
e da mineração em particular;

• as iniciativas de natureza fiscal-tributária, 
nos diversos estados da federação e que 
visam indefectivelmente o aumento da 
carga tributária;

• a expectativa de mudança no marco le-
gal da mineração, assim que os respec-
tivos projetos de lei sejam avaliados no 
Congresso nacional;

• as questões ambientais em geral, com um 
cenário de muitas dificuldades e descon-
sideração da mineração como atividade 
vital para o desenvolvimento econômico, 
o que impõe mais mobilização e ações 
políticas para que avanços do passado 
não sejam perdidos neste momento. é 
uma atuação necessária do setor mine-
ral, uma vez que a mineração é, agora, 
reconhecida em lei como de utilidade 
pública e de interesse social.

o Coordenador do CoMIn-fIesP, edu-
ardo rodrigues Machado luz, considera que 
a proximidade entre este fórum de represen-
tação e o IbraM, na defesa de interesses co-
muns, é de fundamental importância para o 
prevalecimento das ações políticas em prol 
de toda a indústria da mineração paulista.

Diretor-Presidente do IBRAM, José Fernando Coura, participa da reunião do Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração da FIESP
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o Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio exterior (MDIC) defen-
de a desoneração do setor produtivo, em 
especial, dos segmentos que destinam parte 
da produção ao exterior, como a minera-
ção. o Diretor do Departamento de Plane-
jamento e Desenvolvimento do Comercio 
exterior do MDIC, roberto Jorge enrique de 
souza Dantas, disse em audiência pública 
na Comissão de Desenvolvimento econô-
mico, Indústria e Comércio da Câmara dos 
Deputados, que estabelecer a incidência de 
ICMs (imposto estadual) sobre a exportação 
de minérios, como defendem alguns gover-
nos estaduais, seria ir no caminho oposto, 
ou seja, de onerar o setor produtivo e por 
em risco a balança comercial brasileira.

“o Ministério tem a preocupação de 
buscar a desoneração das exportações do 
setor produtivo (...) qualquer oneração à 
exportação vai dar repercussão no desem-
penho da nossa pauta de produtos”, disse 
Dantas. ele ressaltou que o minério de ferro 
representou 16% da pauta de exportações 
em 2011. De 2010 para 2011 o brasil ob-
servou crescimento de us$ 54 bilhões nas 
exportações “e ¼ disso, ou us$ 13 bilhões, 
correspondeu às exportações de minério de 
ferro”, afirmou na audiência em 16 de maio.

MDIC defende desoneração tributária 
para exportações do setor mineral

ele disse que o MDIC está atento à con-
juntura econômica mundial, sensível em ra-
zão da crise internacional, o que leva a Pasta a 
defender a desoneração para o setor mineral 
e a outros segmentos exportadores intensivos 
e que, portanto, geram divisas. a ordem é pre-
servar o saldo positivo da balança comercial.

o Diretor-Presidente do IbraM, José 
fernando Coura, comemorou a fala de Dan-
tas. “a posição do governo federal nesta 
questão, segundo a declaração do repre-
sentante do Ministro fernando Pimentel, é 
importantíssima para que haja segurança de 
manutenção das regras aos negócios e aos 
investimentos projetados pelas minerado-
ras no brasil. Do contrário, as mineradoras 
perderiam competitividade e, consequen-
temente, o saldo da balança comercial do 
brasil seria naturalmente reduzido”.

segundo fernando Coura, dados do 
IbraM apontam que as mineradoras anun-
ciam investimentos de us$ 75 bilhões no bra-
sil entre 2012 e 2016. “Compreendo que os 
estados produtores de minérios, como Minas 
gerais e Pará, buscam elevar sua arrecadação, 
mas somos da opinião que o setor produtivo 

não pode ser ainda mais onerado, do contrá-
rio, deixará de ser competitivo, com prejuízos 
a toda economia”, disse o dirigente do IbraM.

fernando Coura representou também 
as empresas Vale s.a. e Csn (associada ao 
IbraM) na audiência.

a audiência pública foi organizada para 
debater o PlC nº 11/2011, que trata da in-
cidência de ICMs sobre exportação de bens 
naturais não renováveis, como os minérios. 
o Projeto pretende modificar a lei Kandir, 
que isenta as exportações de ICMs e esta-
belece compensação por esta isenção aos 
estados produtores.

segundo roberto Dantas, o projeto nº 11 
foi feito em 2011 quando o minério de ferro 
estava em “um momento de ouro” (em ra-
zão do preço vantajoso para os produtores), 
mas hoje a situação é diferente em razão do 
cenário internacional “de incertezas”. ele 
disse que é preciso debater alterações na 
lei Kandir como alternativa para se destinar 
mais verbas aos estados “sem onerar os ex-
portadores e sem deixar que os estados per-
cam recursos (financeiros)”.

Diretor-Presidente do IBRAM, José Fernando Coura, em audiência Pública na Câmara dos Deputados
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Audiência Pública na Câmara dos Deputados
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fernando Coura, do IbraM, é da mes-
ma opinião. “Pelo diálogo acredito que será 
possível chegar a um consenso que atenda 
aos pleitos dos estados e, ao mesmo tempo, 
preserve o setor produtivo de mais impostos”, 
disse, acrescentando que poderia haver ne-
gociação entre estados e a união para alterar 
o repasse das compensações da lei Kandir.

o representante do Ministro do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio exterior disse 
ainda que o MDIC procura estimular a agre-
gação de valor aos produtos brasileiros desti-
nados à exportação. Mas discorda das corren-
tes que defendem que sobretaxar exportação 
de produtos primários seria um modo de for-
çar as empresas a agregarem valor. “no meu 
entender, as mineradoras já agregam valor. 
exemplo são as pelotas, que valem 50% a 
mais do que o minério exportado”, disse.

Dantas lembrou que o brasil é rico em 
recursos minerais e que a tendência é que 
continue a exportar os excedentes: “não é 
nenhum pecado”.

fernando Coura, do IbraM, concordou. 
“neste século se destacarão em competiti-
vidade as nações que tiverem clima, solo, 
acesso a água, recursos minerais, commodi-
ties agrícolas. é o caso do brasil. temos que 
estimular nossa indústria da mineração, com 
consciência e de forma sustentável”.

Deputados apoiam desoneração

o autor do requerimento para a audi-
ência pública, Deputado federal ronaldo 
Zulke (PT-RS) comentou que os repasses da 
lei Kandir precisam ser revistos. “a lei Kan-
dir tem que ser revista, atualizada. a econo-
mia mudou desde que foi criada”, disse.

o Deputado federal antônio balhmann 
(Psb-Ce) sugeriu que a cobrança de impos-
tos, como o ICMs, não seja feita sobre os 
produtores de matérias-primas, como os 
minérios. “é preciso avaliar toda a cadeia 
produtiva e estabelecer a tributação sobre a 
renda gerada nessa cadeia, de modo que os 
tributos não prejudiquem seu desempenho 
econômico, a geração de emprego e de ren-
da para a população. aumentar o tributo so-
bre o minério pode tirar o produto brasileiro 
do mercado internacional”, disse.

o representante dos governos de Mi-
nas gerais e do Pará e também do Confaz, 
o sub-secretário de fazenda do estado do 
Pará, nilo emanoel noronha, insistiu em 

defender a cobrança de ICMs sobre as ex-
portações de minérios e a elevação das alí-
quotas da CfeM, royalty da mineração, de 
modo a elevar a arrecadação dos estados e 
municípios mineradores.

o Deputado federal luiz argôlo (PP-ba) 
fez coro a roberto Dantas, do MDIC, ao 
dizer que “não há ambiente para mexer na 
tributação do minério (...) em razão da crise 
financeira e também da competição acirra-
da com outros países mineradores”.

o Deputado federal luiz fernando Ma-
chado (PsDb-sP) alertou os integrantes da 
Comissão da Câmara para o fato de que 
“quanto mais taxas maior será a desindus-
trialização no País. e como consequência, o 
brasil será cada vez menos competitivo (...) 
recordo que a índia, há alguns anos, taxou 
a exportação do minério de ferro em us$ 7 
a tonelada e imediatamente perdeu 32% de 
negócios com a China. é um exemplo dos 
efeitos globalizados que podem atingir o bra-
sil se haver mais taxação sobre os minérios”.

o Deputado federal bernardo santana 
de Vasconcellos (Pl-Mg) foi enfático ao afir-
mar que é preciso “parar com esta visão ta-
canha” de que sobretaxar as exportações de 
produtos primários vai estimular as empresas 
a investir em agregação de valor. “Para isso é 
preciso adotar políticas públicas” e não ele-
var a tributação, disse.

"Temos que esTimular nossa 
indúsTria da mineração, 

com consciência e 
de forma susTenTável.”

José Fernando Coura

Diretor do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comercio Exterior do MDIC, Roberto Jorge 
Enrique de Souza Dantas, defende desoneração tributária para exportações do setor mineral
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o brasil esteve presente em mais um im-
portante encontro internacional. sob a coor-
denação do IbraM-ConIM, o setor de miné-
rio de ferro brasileiro enviou uma delegação 
composta de 14 especialistas (Vale, samarco, 
engendrar e thyssenKrupp Cia siderúrgica do 
atlântico, além do próprio IbraM-ConIM) 
para as reuniões do Iso/tC 102 – Iron ore 
and direct reduced iron e seus três subcomi-
tês: amostragem, análise química e ensaios 
físicos e metalúrgicos de minério de ferro.

as reuniões ocorreram na Cidade do 
Cabo, áfrica do sul. o conjunto das agendas 
do Comitê técnico e de seus três subcomi-
tês contemplou cerca de 50 itens técnicos, 
discutidos em quatro dias. no quinto dia foi 
realizada uma visita à anglo american, em 
saldanha, com especial atenção ao sistema 
robotizado que compreende a amostragem, 
granulometria, determinação de umidade e 
composição química do minério.

estiveram presentes 75 profissionais, re-
presentando 10 países produtores e consu-
midores mundiais de minério de ferro: áfrica 
do sul, austrália, alemanha, brasil, Canadá, 
China, Holanda, índia, Japão e suécia. 

esta participação maciça do setor não 
se dá por acaso. as normas elaboradas pelo 
Iso/tC 102 fazem parte das especificações 
em contratos comerciais e, portanto, têm 
impacto direto no faturamento das empre-
sas. o tC 102 já publicou mais de 70 proce-
dimentos, que são revisadas periodicamen-
te. além disto, decisões sobre novos estudos 
e propostas para futuras regras são aprova-
dos durante estas reuniões.

a presença brasileira nas reuniões da áfri-
ca do sul foi, mais uma vez, expressiva. Dos 
50 itens técnicos discutidos nas reuniões da 
áfrica do sul, 86% tiveram contribuição efe-
tiva do País, com apresentação de posições 
previamente estruturadas e submetidas. Dos 
33 grupos técnicos da estrutura do Iso/tC 
102, 33% são liderados pelo brasil. “além 
dos aspectos técnicos, esta reunião teve uma 
importância crucial para a continuidade dos 
trabalhos. levamos um time de jovens enge-
nheiros em nossa delegação, iniciando seu 
treinamento para substituir aqueles que estão 
desde a década de 80 à frente desta emprei-
tada. o alto nível dos trabalhos realizados pe-
las empresas participantes, juntamente com 
a coordenação e experiência do IbraM-Co-
nIM, fizeram com que os interesses do setor 
de minério de ferro brasileiro fossem defen-
didos com sucesso”, afirmou a Coordenadora 
do IbraM-ConIM, thásia de Medeiros.

IBRAM-CONIM: 
participação 
em reunião 

internacional 
traz benefícios 

para o País

Principais conquistas do 
Brasil durante a reunião

TML – TransporTabLe MoisTure LiMiT 
(LiMiTe de uMidade TransporTáveL)

Durante a reunião, a austrália apresen-
tou uma solicitação para o desenvolvimen-
to de uma norma de tMl baseada no mé-
todo “flow-table”, proposta não adequada 
aos interesses do brasil, pois estudos bra-
sileiros abrangentes demonstram que o as-
sunto tem que ser aprofundado antes de 
se decidir pelo desenvolvimento de uma 
norma Iso. “Como o brasil (leia-se abnt 
e IbraM) mantém a secretaria do Comi-
tê Iso, atuamos para que a solicitação 
australiana aguardasse a reunião, dando 
oportunidade ao brasil de apresentar seus 
argumentos. após nossa apresentação, a 
proposta inicial australiana foi desconti-
nuada e sua posição alinhou-se à nossa. 
Isto culminou com a criação de um grupo 
de estudos, com liderança conjunta brasil/
austrália, para investigar melhor o assunto 
antes de se decidir por uma norma Iso”, 
esclareceu thásia.

revisão das norMas de aMosTrageM  
e deTerMinação de uMidade

a China apresentou um documento para 
consideração durante as reuniões, solicitan-
do a revisão das normas de amostragem e 
de determinação de umidade de minérios 
de ferro, alegando que o país vem perdendo 

IBRAM-CONIM participa do ISO/TC 102 – Iron ore and direct reduced iron

Fo
to

s:
 IB

RA
M

-C
O

N
IM

Delegação brasileira no evento

Ano VII – nº 55, junho/julho de 2012Indústria da Mineração 8



mais de usD 300 milhões por ano devido à 
presença de água livre em carregamentos de 
minérios oriundos, entre outros, do brasil. 
o IbraM-ConIM atuou de imediato junto 
aos exportadores brasileiros, demonstrado 
que o problema consistia no manuseio dos 
minérios com água livre durante sua descar-
ga e que as propostas de adaptação das nor-
mas não eram cabíveis. 

parTicipação brasiLeira no subcoMiTê  
de aMosTrageM (iso/Tc 102/sc 1)

Merecem destaque as discussões sobre a 
contribuição brasileira na norma de deter-
minação da distribuição granulométrica (re-
quisito contratual), que culminou com a de-
cisão a favor da continuidade dos trabalhos, 
além do reconhecimento dos estudos brasi-
leiros sobre moagem para análise química, 
grupo sob liderança brasileira, cujo mandato 
foi estendido para abranger minérios e práti-
cas de outros países.

parTicipação brasiLeira no subcoMiTê  
de anáLise quíMica (iso/Tc 102/sc 2)

estudos brasileiros apresentados na reu-
nião levantaram a possibilidade de que haja 
um vício negativo na determinação do teor 
de ferro, um dos principais itens do programa 
de trabalho do sC 2, portanto, prejudicial aos 
exportadores. a proposta recebeu apoio da 
maioria dos presentes e foi criado um sg, sob 
liderança brasileira, para que o teste realiza-
do pelo brasil seja estendido a outros partici-
pantes. alternativas para a determinação do 
teor de ferro também estão em estudo. 

parTicipação brasiLeira no subcoMiTê  
de ensaios físicos (iso/Tc 102/sc 3)

o programa de trabalho do sC 3 abran-
ge o desenvolvimento ou revisão de normas 
para a avaliação do comportamento dos 
minérios durante o manuseio e a redução 
pelos processos que utilizam o alto-forno e 
a redução direta. além do tMl, merecem 
destaque as decisões sobre a revisão das 
normas que utilizam peneiramento para ge-
ração dos respectivos índices. estudos bra-
sileiros apontaram que os procedimentos 
atuais levam a uma degradação indevida 
das porções de ensaios, gerando resultados 
desfavoráveis aos exportadores. a proposta 
brasileira foi aceita.

Exploração mineral em terras indígenas

o Projeto de lei nº 1610/96, que visa 
regular a atividade minerária em terras in-
dígenas no brasil, foi tema do debate con-
vocado pela Comissão especial da Câmara 
dos Deputados para exploração e apro-
veitamento Mineral em terras Indígenas. 
o seminário teve o apoio da federação 
das organizações Indígenas do rio negro 
(foirn), dentre outras entidades e foi re-
alizado no município de são gabriel da 
Cachoeira, no amazonas. 

Durante o encontro, o relator do Pl, 
Deputado federal édio lopes (PMDb-rr), 
ressaltou a possibilidade de ocorrer explo-
ração econômica do subsolo de terras Indí-
genas por terceiros, além de pelas próprias 
comunidades, apesar de a Constituição ga-
rantir a elas o usufruto exclusivo.

o IbraM foi representado pelo Dire-
tor de assuntos Minerários, Marcelo ribei-
ro tunes. ele defendeu que a mineração 
empresarial moderna a ser desenvolvida 
nessas áreas para se configurar como uma 
oportunidade de emprego e renda. além 
disso, o setor minerário empresarial é com-
provadamente sustentável, inclusive sob o 
ponto de vista ambiental, pois dispõe de 
tecnologia e estratégias de gestão para mi-
nimizar os impactos no ambiente e recupe-
rar ao máximo as áreas mineradas.

Marcelo tunes esclareceu o posicio-
namento do Instituto enfatizando que a 
entidade representa a atividade mineral 
conduzida por empresas. estas recebem 
autorizações e concessões na forma da 
lei e cumprem com seus deveres e obri-
gações, inclusive no que tange ao meio 
ambiente, saúde e segurança dos seus 
trabalhadores e responsabilidades sociais 
com as comunidades mineradas. “nossas 
ações não se confundem com exploração 
e extração ilegal de recursos minerais que 
depredam o patrimônio de todos os brasi-
leiros”, completou.

a maioria dos pronunciamentos seguiu 
a mesma linha defendida pelo Diretor do 
IbraM. Deputados estaduais e integran-
tes de cooperativas de garimpeiros foram 
favoráveis à atividade. as lideranças dos 
Povos Indígenas tucano e outros da re-

gião do alto rio negro, bem como dos 
Yanomamis, criticaram as falhas da imple-
mentação de políticas públicas na região, 
mas defenderam a mineração como alter-
nativa de renda.

Durante o seminário, o Diretor da 
foirn, Maximiliano Correa Menezes, afir-
mou que a nova lei deveria estabelecer 
em que condições poderá haver a explo-
ração mineral nas terras indígenas e em 
quais casos haverá a proibição.

o Procurador-geral da república no 
amazonas eloi francisco zatti faccio-
ni alertou que a proposta deve garantir a 
consulta aos afetados antes de o Congresso 
autorizar a atividade, caso a caso. o texto 
também precisa contemplar a recuperação 
de áreas degradadas, a compensação pelo 
uso do solo, medidas de fiscalização, além 
do controle social por parte das comunida-
des e representações indígenas.

o Diretor Marcelo ribeiro tunes ana-
lisou a participação do Instituto como 
oportuna, pois esclareceu vários pontos 
da atuação das mineradoras que não se 
confundem com as atividades ilegais e 
predatórias. “Creio que foi possível trans-
mitir às lideranças indígenas que o IbraM 
e seus associados também preconizam a 
mineração em terras indígenas conduzida 
de forma a trazer às respectivas popula-
ções os benefícios que lhe são assegura-
dos constitucionalmente”.

também estiveram presentes no encon-
tro o Deputado federal Padre ton, Presi-
dente da Comissão especial da Câmara 
dos Deputados para exploração e apro-
veitamento Mineral em terras Indígenas; o 
Prefeito de são gabriel da Cachoeira Pedro 
garcia; a Deputada estadual Vera lúcia 
Castelo branco; o Deputado estadual Van-
derley Dallas; o secretário de estado do 
amazonas para Povos Indígenas bonifácio 
José; o Presidente da foirn abraão fran-
ça; o representante da secretaria estadual 
de Mineração, geodiversidade e recursos 
Hídricos do estado do amazonas geólogo 
Daniel nava; e o geólogo João frederico 
Cruz, do Departamento nacional de Pro-
dução Mineral do amazonas. 
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Pesquisa inédita retrata a evolução da 
governança e da gestão de aspectos ambien-
tais, econômicos e sociais pelas mineradoras 
que atuam no brasil no período compreen-
dido entre as duas conferências das nações 
unidas realizadas no País para debater o 
meio ambiente e a sustentabilidade, a rio 
92 e a rio+20.

o sumário do estudo foi lançado na 
Rio+20, durante o workshop “Mineração 
e economia Verde: o novo paradigma de 
desenvolvimento e seus benefícios para a 
coletividade”, no Pavilhão Indústria, no Píer 
Mauá (rJ). a publicação completa estará 
disponível no 2º semestre de 2012 e in-
corporará as questões debatidas durante a 
Conferência quanto ao progresso dos temas 
do desenvolvimento sustentável e quais suas 
implicações para o setor de mineração. no 
site do IbraM é possível fazer o download 
do sumário: http://www.ibram.org.br/sites/ 
1300/1382/00002130.pdf.

“na visão de líderes de empresas de mine-
ração global, o desenvolvimento sustentável 

Pesquisa inédita retrata 20 anos de avanços 
da mineração brasileira em sustentabilidade

também requer a estruturação de um novo 
modelo econômico que considere, principal-
mente, gerar benefícios sociais na construção 
de uma sociedade inclusiva”, diz o Diretor-
-Presidente do IbraM, José fernando Coura.

“o objetivo do Instituto com esta pesquisa 
é consolidar a prestação de contas à socieda-
de e reforçar a transparência das ações das 
mineradoras em prol da sustentabilidade nos 
negócios. Certamente, esta iniciativa poderá 
melhorar o entendimento sobre as contribui-
ções da indústria de mineração ao desenvol-
vimento do País”, diz o Diretor de assuntos 
ambientais do IbraM, rinaldo César Mancin.

o estudo foi elaborado pelo IbraM 
(www.ibram.org.br) em parceria com a erM 
– environmental resources Management, 
consultoria internacional especializada em 
sustentabilidade. o workshop reuniu mais 
de 40 participantes, entre representantes de 
governos federal e estaduais, empresários de 
vários setores, ambientalistas, consultores e 
jornalistas. a íntegra do estudo anunciado 
hoje está disponível no site do IbraM.

A Pesquisa

as empresas associadas ao IbraM, 79 mi-
neradoras e quatro organizações, foram con-
vidadas a responder à pesquisa. não foram 
contemplados empreendimentos das áreas 
de rochas ornamentais, energéticos, gemas 
e diamantes e água mineral. o questionário 
foi aplicado para levantar o tratamento dos 
temas/aspectos pelas empresas do setor mi-
neral no período de 1990 a 1995 e em 2012. 

no estudo, procurou-se entender a evo-
lução dos compromissos ambientais das em-
presas do setor de mineração no brasil, bem 
como os principais instrumentos para gestão 
ambiental por elas utilizados. a maior parte 
dos entrevistados (84,6%) considera o tema 
como muito relevante.

aproximadamente metade dos pesqui-
sados declarou possuir, já no início dos anos 
1990, políticas explicitando seus compromis-
sos com temas ambientais, estrutura organiza-
cional dedicada, procedimentos para avaliar 
riscos, controlar os impactos e o monitora-
mento de alguns indicadores e medidas para 
identificar e remediar passivos ambientais.

um menor número de empresas decla-
rou, entretanto, possuir objetivos e metas 
ambientais (30%), mecanismos de verifica-
ção (40%) e preparação para atendimento às 
emergências ambientais (35%). a gestão dos 
riscos ambientais, nos anos 1990, estava vol-
tada ao atendimento específico à legislação.

Já em 2011, 90% dos respondentes de-
clararam possuir todos esses instrumentos 
de gestão, uma evolução significativa. a 
maior parte das empresas atribui o fato ao 
aumento da implantação e da certificação 
de sistemas de gestão. Muitas acrescen-
taram que a responsabilidade pela gestão 
ambiental, antes restrita aos profissionais 
de meio ambiente no nível departamental, 

Comparação entre anos 1992 e 2012 aponta elevação significativa do 
comprometimento do setor mineral com a sustentabilidade nos negócios

Plateia acompanha atenta à palestra da Gerente de Práticas Sustentáveis 
da ERM – Environmental Resources Management – Sulema Pioli
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passou a abranger profissionais em todas as 
funções da organização e ser coordenada 
por gerências ou diretorias, aumentando o 
compromisso da organização.

outra evolução apontada pela pesquisa 
diz respeito às ações tomadas pelas minera-
doras que extrapolam a exigência legal. sobre 
isso, 45% dos respondentes revelaram que 
em 1990-95 adotavam medidas adicionais 
àquelas determinadas pelo processo de licen-
ciamento no que se refere à preservação de 
áreas com ecossistemas naturais e 33% decla-
raram que, nesse período, também realiza-
vam compensação por “serviços ambientais”. 
atualmente, estes dois conjuntos de ações 
são executados por 93% das pesquisadas.

Comunidades

Cerca de 60% dos entrevistados declara-
ram que mesmo no período 1990-95 já re-
alizavam uma caracterização ambiental das 
comunidades da área de influência de seus 
empreendimentos, bem como já adotavam 
medidas para prevenir impactos negativos e 
para minimizar, compensar e/ou monitorar 
impactos negativos que não podiam ser pre-
venidos. o número de empresas que decla-
raram adotar estas práticas em 2011 subiu 
para cerca de 90%.

o envolvimento das comunidades e 
demais partes interessadas no desenvolvi-
mento de ações por parte das mineradoras 
também avançou entre o período 1990-95 
e 2011. os resultados apontam que, em 
1990-95, 20% dos pesquisados envolviam 
comunidades e demais partes interessadas 
no desenvolvimento de ações. em 2011, 
60% declararam fazê-lo. 

De acordo com as respostas, as empre-
sas desse grupo monitoram resultados por 
indicadores de gestão. em contrapartida, 
53% dizem que o uso de indicadores de de-
sempenho para monitorar a capacidade do 

programa de transformação social ainda não 
está integrada à gestão do negócio.

Saúde e Segurança no Trabalho

Quase 53% das empresas afirmaram ser 
referência na gestão do tema saúde e segu-
rança na cadeia de fornecedores, com uso 
disso como vantagem competitiva e inclusão 
formal das questões das partes interessadas 
no processo decisório. é um dado impor-
tante, visto que 40% disseram que possuíam 
políticas de saúde e segurança compreen-
dendo empregados e terceiros em 1990-
1995. em 2011, esse quadro evoluiu para 
mais de 95% dos pesquisados.

a pesquisa também mostra que toda a 
estrutura de gestão das mineradoras evoluiu, 
incluindo aquela voltada à saúde e seguran-
ça, práticas trabalhistas, iniciativas de filan-
tropia e investimento social, consideração 
de impactos em comunidades e preocupa-
ções relativas às relações entre operações e 
partes interessadas afetadas por elas.

Reflexos Econômicos

a pesquisa também apurou se há con-
sideração de indicadores ambientais e so-
ciais, além dos econômicos, na avaliação de 
desempenho feito pelas mineradoras e se o 
monitoramento de valor gerado e distribuí-
do é considerado no planejamento estraté-
gico dos negócios, incluindo o foco de mer-
cado da empresa.

levando em conta os resultados gerais, as 
empresas têm incluído itens como geração 
de salários e impactos econômicos diretos no 
planejamento dos negócios. apenas 20% dos 
respondentes declararam que em 1992 moni-
toravam o valor econômico gerado e distribu-
ído e consideravam este dado para o planeja-
mento estratégico dos negócios. Já em 2011, 
todos os pesquisados declararam fazê-lo.

Barragens de Rejeitos

as barragens para disposição de rejeitos 
e as pilhas de estéril são elementos estru-
turais usualmente presentes nas atividades 
do setor de mineração. Cerca de 60% dos 
analisados declararam possuir, no início dos 
anos 1990, todas as práticas para gestão de 
rejeito e pilhas de estéril, exceto a prática de 
inclusão das medidas para reabilitação des-
sas áreas no plano de fechamento de mina 
(40%). em 2011, 90% disseram possuir todas 
as práticas para a gestão de rejeitos e estéril, 
inclusive as medidas de reabilitação.

outros exemplos de boas práticas men-
cionados incluem a gestão e reaproveita-
mento de águas da barragem de rejeitos e 
uso do rejeito para preenchimento de gale-
rias em minas subterrâneas.

Energia

a pesquisa detectou que houve evolução 
do monitoramento e da gestão de energia 
pelas empresas de 50% em 1992 para 90% 
em 2011. a avaliação de fontes alternativas 
é parte de todos os programas de gestão em 
2011. De modo geral, as empresas têm in-
corporado boas práticas de gestão de gera-
ção e uso de energia com ênfase na eficiên-
cia energética.

GEE

o monitoramento das emissões dos ga-
ses de efeito estufa (gee) evoluiu de 5% em 
1995 para 50% em 2011. sobre este tema, o 
IbraM elaborou estudo que identifica a mi-
neração como baixa emissora, considerando 
os processos de extração, beneficiamento e 
transporte interno nas minas. “o setor con-
tribui com menos de 0,5% na emissão de 
gee no brasil”, diz o Diretor de assuntos 
ambientais do Instituto, rinaldo Mancin.

Workshop “Mineração e Economia Verde: O novo paradigma de desenvolvimento e seus benefícios para a coletividade”
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Mostrar que a mineração é sustentável. 
essa foi a tônica da participação do IbraM 
durante a Conferência das nações unidas 
sobre Desenvolvimento sustentável, realiza-
da de 13 a 22 de junho no rio de Janeiro.

na avaliação da Direção do Instituto, a 
participação da indústria da mineração foi 
muito positiva porque revelou e debateu, em 
um ambiente internacional, suas boas práti-
cas em sustentabilidade,tendo recebido, in-
clusive, elogios de personalidades influentes.

“a indústria como um todo, e não só a 
mineração,manteve diálogo aberto com a 
sociedade internacional durante a rio+20. 
o setor industrial foi o que mais evoluiu na 
adoção de práticas voltadas à sustentabilida-
de. o IbraM, inclusive, lançou sumário de 
uma ampla pesquisa que detalha os avanços 
da mineração nos últimos 20 anos (leia mais 
neste Jornal)”, disse o Diretor de assuntos 
ambientais, rinaldo Mancin.

o IbraM esteve representado em vários 
eventos e não somente nos relacionados ao 
setor. em dois deles o desenvolvimento de 
projetos minerais recebeu menção positiva. 

no evento “Diálogos sobre mudança 
do clima: cenário nacional e internacio-
nal” realizado no espaço Humanidade 
pela fIesP e fIrJan, o plano setorial de 
mitigação de gases de efeito estufa (gee) 
da mineração foi elogiado pelo secretário 
de Mudanças Climáticas do Ministério do 
Meio Ambiente, Carlos Klink.

Já no Workshop internacional de negó-
cios e biodiversidade (promovido pelo Insti-
tuto life e pela onu) foram apontados re-
sultados positivos dos projetos de mineração 
quanto a conservação de biodiversidade.

Rio+20: IBRAM mostra que mineração é sustentável
190 países

a rio+20 reuniu delegações de mais de 
190 países, além de representantes da so-
ciedade civil internacional, para discutir o 
desenvolvimento sustentável do planeta.

no segundo dia da Conferência, a indús-
tria brasileira divulgou o Documento nacio-
nal de Compromissos e Posicionamentos. 
a publicação foi entregue pelo Presidente 
da CnI – Confederação nacional da Indús-
tria, robson braga de andrade, à Ministra 
do Meio ambiente, Izabella teixeira, e ao 
Ministro das relações exteriores, antônio 
Patriota, no seminário encontro da Indústria 
para a sustentabilidade.

o IbraM esteve presente à reunião, repre-
sentado pelo Diretor-Presidente, José fernan-
do Coura, pelo Diretor de assuntos ambien-
tais, rinaldo Mancin e a gerente de assuntos 
ambientais, Cláudia sales. Conselheiros do 
Instituto e vários empresários da mineração 
também compareceram, como ricardo Ves-
covi de aragão (samarco), Presidente do 
Conselho Diretor do IbraM, Murilo ferreira, 
Presidente da Vale s.a. também participam os 
conselheiros do IbraM José Margalith e Carlos 
anísio figueiredo, além do Diretor de rela-
ções externas da samarco, fernando Künsch.

o documento revela que o setor produ-
tivo reduziu o impacto de suas atividades, 
diminuindo as emissões de gases de efeito es-
tufa, reciclando, usando insumos renováveis, 
reaproveitando a água, entre outras ações. 
“não dá para pensar em um futuro com eco-
nomia verde sem o envolvimento direto do 
componente da mineração. todo o desen-
volvimento das fontes alternativas de energia, 
por exemplo, passam pelo uso intensivo de 
minérios”, afirma fernando Coura.

Diante deste cenário o setor mineral se 
preocupa em desenvolver, cada vez mais, 
ações que promovam o desenvolvimento 
socioeconômico aliado à conservação am-
biental. a reciclagem e o reaproveitamen-
to de água na atividade chegam a 90% na 
exploração de ferro, ouro, bauxita e carvão 
mineral. outros minérios apontam índices 
igual ou superior a 50%.

no entanto, esta não é a única ação 
que comprova o protagonismo da ativida-
de mineral em promover o desenvolvimen-
to econômico e social aliado a preservação 
do meio ambiente. o Diretor-Presidente do 
IbraM ressaltou o fato de que novas tecno-
logias permitem extrair bens minerais de an-
tigos rejeitos da atividade mineral. “Já se fala 
em novas safras de minérios”, disse

além disso, acrescentou que áreas minera-
das podem ser recuperadas, inclusive em seus 
aspectos ambientais, e ainda podem ganhar 
novas destinações para usufruto da socieda-
de, ou seja, minas que após o fechamento 
podem ser transformadas em parques, área 
urbana para moradia ou uso comercial etc.

o brasil, segundo fernando Coura, tem 
uma mineração moderna e demonstra, com 
isso, sua capacidade plena de transformar os 
recursos naturais, que são os minérios iner-
tes do subsolo, em riquezas e bens de con-
sumo para a sociedade.

aos críticos da atividade minerária, o Di-
retor-Presidente do IbraM informou que no 
maior estado minerador do brasil, que é Mi-
nas gerais, a indústria de mineração ocupa 
apenas 0,45% do território estadual. “é uma 
informação que, eu espero, colabore para 
esclarecer os que ainda têm uma visão um 
tanto deturpada de nosso setor”, informou.

Empresários presentes no Encontro da Indústria para a Sustentabilidade
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o principal desafio da rio+20 esteve re-
lacionado à renovação de todos os compro-
missos já assumidos por diversos países como 
o desenvolvimento sustentável, nas múltiplas 
conferências da onu realizadas, mas, princi-
palmente, no debate dos caminhos e estraté-
gicas necessários para efetivar ações previstas 
em todos esses pactos multilaterais.

a implementação do desenvolvimento 
sustentável depende de medidas pondera-
das e factíveis, atreladas a um modelo eco-
nômico inovador, que seja eficiente e que 
viabilize inclusão social.

equilibrar objetivos ambientais, econômi-
cos e sociais em tomadas de decisão é um 
enorme desafio, para o setor público e para o 
setor privado. e, apesar das práticas de susten-
tabilidade estarem cada vez mais incorporadas 
aos processos produtivos, há ainda um cami-
nho a ser percorrido para que a mineração 
reforce a sua contribuição para o desenvolvi-
mento sustentável.

este é o principal apontamento de es-
tudos recentes realizados pelo IbraM para 
a rio+20, com a participação da CnI, do 
International Council on Mining and Metals 
– ICMM e com o apoio de consultorias de 
renome global.

Como parte da programação da rio+20 
o IbraM conduziu um workshop cujo prin-
cipal objetivo era o de promover o debate 
sobre “Mineração e economia Verde: o novo 
paradigma de desenvolvimento de seus be-
nefícios para a coletividade”, e no qual foram 
discutidos pontos importantes dos estudos.

A Rio+20 e a evolução da gestão 
da sustentabilidade na mineração

rinaldo cÉsar mancin 

diretor de assuntos ambientais do Instituto  
Brasileiro de Mineração – IBraM

Dias antes, a CnI, com a participação do 
IbraM e outras quinze entidades setoriais da 
indústria, entregou ao governo federal um 
documento contendo as ações desse contin-
gente empresarial em prol da sustentabilida-
de. objetivou demonstrar o protagonismo e 
liderança do setor produtivo rumo à econo-
mia verde. novamente a mineração se des-
taca nesse contexto, sobressaindo-se como 
solução estratégica, uma vez que os bens mi-
nerais são essenciais para as novas formas de 
energia limpa já utilizadas e em estudo.

O ICMM desenvolveu um inovador kit 
de ferramentas que visa apoiar as empresas 
a identificar aspectos relevantes nos projetos 
de mineração, que permite a definição de 
medidas articuladas entre empresas e agentes 
públicos que diminuam impactos e ampliem 
efeitos positivos das operações. o IbraM 
tem apoiado a aplicação piloto e a dissemi-
nação de melhores práticas de gestão social 
e de contribuição ao desenvolvimento local. 

ao mesmo tempo em que há um cres-
cente reconhecimento sobre as práticas das 
empresas em gerir impactos ambientais, eco-
nômicos e sociais, a sociedade tem questio-
nado a efetividade da alocação de recursos 
em prevenir ou mitigar impactos negativos.

segundo alguns gestores das empresas 
mineradoras, elas têm tido pouco sucesso 
em comunicar suas ações de sustentabilida-
de, apesar do esforço geral de compartilhar 
com a sociedade suas práticas e volume de 
investimentos. 

as áreas de gestão ambiental têm avança-
do na definição e aplicação de indicadores 
de desempenho, a exemplo das áreas que 
cuidam de questões econômico-financeiras. 
entretanto, o mesmo não acontece com in-
dicadores sociais, ou com os socioambien-
tais: apesar de haver um grande número de 
indicadores de desempenho social, a divul-
gação deles ainda não traduz para as partes 
interessadas o efetivo desempenho das em-
presas nos aspectos sociais.

esse é um desafio, mas também uma ja-
nela de oportunidade para este importante 
setor da economia brasileira: diálogo setorial 
e discussão coletiva sobre impactos sociais, 
contribuição para o desenvolvimento local, 
e para a sociedade, com demonstração de 
resultados que sejam significativos para as 
partes interessadas, e a sociedade.

ARTIGO

"o iBram Tem apoiado 
a aplicação piloTo 
e a disseminação de 
melhores práTicas 
de gesTão social e 

de conTriBuição ao 
desenvolvimenTo local." 

Para identificar a evolução da efetividade 
da sustentabilidade pela mineração brasileira 
nos últimos vinte anos [rio 92 à rio+20], o 
IbraM aplicou extensa pesquisa junto a em-
presas com atuação no brasil. os resultados 
preliminares indicam, com base em uma 
matriz de indicadores, uma importante evo-
lução nas práticas de gestão das questões am-
bientais, econômicas e sociais, mas também 
apontam para desafios presentes e futuros. o 
site do Instituto traz o sumário desta pesquisa.

um destaque sobre a evolução é que as 
empresas têm aplicado recursos cada vez 
mais expressivos – econômicos, humanos e 
de gestão – no equacionamento de questões 
ambientais e sociais em suas operações.
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a Vale (associada ao IbraM) recebeu no 
final do mês de junho a licença prévia (lP) 
para o projeto de minério de ferro Carajás 
s11D, emitida pelo Instituto brasileiro do 
Meio ambiente e dos recursos naturais re-
nováveis (IbaMa). a lP faz parte da primei-
ra fase de licenciamento do empreendimen-
to e atesta sua viabilidade ambiental. 

o passo seguinte no processo de licen-
ciamento ambiental é a obtenção da licença 
de instalação (lI), o que viabilizará o início 
das obras de construção da usina.

localizado na serra sul de Carajás, no Pará, 
o projeto tem capacidade nominal de 90 mi-
lhões de toneladas métricas anuais (Mtpa) de 
minério de ferro com teor médio de ferro de 
66,48% e baixa concentração de impurezas. 
Para desenvolver a mina e uma usina de pro-
cessamento, a Vale deverá investir us$ 8,039 
bilhões. a entrada em operação está prevista 
para o segundo semestre de 2016.  

o s11D será acompanhado por inves-
timento em infraestrutura de logística – na 
estrada de ferro Carajás e no terminal ma-
rítimo de Ponta da Madeira – estimado em 
us$ 11,4 bilhões, o que permitirá, após sua 
conclusão, a movimentação de 230 Mtpa de 
minério de ferro.

Inovação tecnológica  
e sustentabilidade

Com a aplicação do conceito de mine-
ração sem caminhões, os caminhões fora-
-de-estrada serão substituídos por uma es-
trutura composta escavadeiras e britadores 
móveis que irão extrair o minério de ferro e 
alimentar correias transportadoras que farão 
o transporte até a usina de beneficiamento.

o processamento do minério de ferro a 
partir da umidade natural (sem acréscimo de 
água) é outra tecnologia que mitigará os im-
pactos ambientais. essa técnica elimina a ge-
ração de rejeitos com o máximo de aprovei-
tamento do minério, pois as partículas mais 
finas, que seriam eliminadas no processo 
convencional, misturam-se ao produto final. 

Quando estiverem operacionais a mina e 
a usina do s11D produzirão com economia 
de 93% e 77%, respectivamente, no consumo 
de água e combustível, possibilitando a re-
dução de 50% na emissão de gases de efeito 
estufa, quando comparado aos métodos con-
vencionais. o processamento a seco permitirá 
também a redução do consumo de energia 
elétrica em 18 mil MW ao ano e a eliminação 
do uso de barragem de rejeito, minimizando 
a intervenção em ambientes nativos. 

Vale obtém licença ambiental para o projeto S11D

O racional estratégico: 
significativa criação de valor 
através dos ciclos

Carajás oferece a melhor plataforma de 
crescimento de minério de ferro no mundo, 
combinando substancial volume de reser-
vas provadas e prováveis, 4,239 bilhões de 
toneladas métricas, e baixo custo operacio-
nal resultante da alta qualidade do depósito 
mineral e do eficiente sistema logístico para 
transporte a longa distância. 

o projeto s11D estabelecerá base para a 
construção ao longo do tempo de novas pla-
taformas de criação de valor mediante desen-
volvimento de projetos brownfield de baixo 
custo de investimento, dando sustentação à 
manutenção no longo prazo da liderança da 
Vale no mercado global de minério de ferro. 

o minério de ferro de alta qualidade de 
Carajás apresenta menores custos operacio-
nais e valor em uso superior para a indús-
tria do aço, pois implica em maior produ-
tividade e menor consumo de combustível 
e emissões de carbono, o que magnifica a 
sensibilidade da demanda global à expansão 
da produção do metal e contribui para a sus-
tentabilidade ao longo da cadeia produtiva. 
ao mesmo tempo, com o empobrecimen-
to progressivo da qualidade do minério de 
ferro no mundo, a demanda por minérios 
de alta qualidade tende a crescer para o 
atendimento das crescentes necessidades de 
blending, o que a torna menos sensível aos 
efeitos de recessões econômicas. 

*Fonte: Vale S.A.

Simulação do projeto S11D
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estados unidos, união europeia e Ja-
pão pediram nesta à organização Mundial 
do Comércio (oMC) que forme um grupo 
de especialistas para investigar as restrições 
chinesas à exportação de matérias-primas 
como terras-raras, tungstênio e melibdênio. 

no dia 13 de março deste ano, os três 
países se uniram para acionar a China pelo 
controle das exportações dos minérios de 
terras-raras na organização Mundial do Co-
mércio (oMC). esta iniciativa é uma respos-
ta ao gigante asiático, que nos últimos anos 
vem reduzindo o volume de exportação de 
terras-raras para o mundo. 

De acordo com o serviço geológico dos 
estados unidos (usgs), cerca de 97% da 
produção de terras-raras no mundo estão 
concentrados na China. essa situação permi-
tiu ao país alterar bruscamente em 2010 os 
preços dos componentes e estabelecer cotas 
de exportação, colocando em ameaça o for-
necimento para a indústria mundial. 

Brasil e as terras-raras

a Companhia brasileira de Metalurgia e 
Mineração (CbMM – associada ao IbraM) 
anunciou ser a primeira empresa fora da 
China a desenvolver tecnologia para proces-
samento de quatro dos 17 elementos exis-
tentes em terras-raras: cério, lantânio, neo-
dímio e praseodímio.

os derivados mais elaborados e com o 
maior valor agregado são os óxidos puros. a 
CbMM chegou à etapa anterior à da produ-
ção desses óxidos. a empresa, líder mundial 
na lavra de nióbio, desenvolveu um método 
no qual usa o rejeito gerado por essa ativida-
de para extrair as terras-raras.

Dessa maneira, a empresa não precisa fa-
zer um investimento na abertura de nova mina 
para extrair terras-raras. a partir do rejeito do 
nióbio está fabricando sulfato duplo de terras-
-raras e hidróxido de terras-raras – produtos 
que também são comercializáveis, mas que 
têm valor inferior aos óxidos, como o óxido de 
neodíneo, de praseodímeo, entre outros. Para 
isso, o rejeito depositado na barragem é trata-
do para ser convertido nesse concentrado.

CBMM inicia produção de terras-raras

a fábrica-piloto já está em operação e 
tem capacidade para produzir 1.000 tonela-
das de concentrados por ano e poderá che-
gar a 3 mil toneladas.

além da iniciativa da CbMM, os ministé-
rios de Minas e energia (MMe) e da Ciência 
tecnologia e Inovação (MCtI) querem criar 
uma política para a exploração de terras-ra-
ras, que apresentam propriedades químicas 
e físicas úteis para a aplicação industrial em 
produtos de alta tecnologia. esses minerais es-
tão incorporados em supercondutores, imãs, 
catalisadores utilizados no refino de produtos 
diversos (como petróleo), componentes para 
carros e monitores de lCD, entre outros. 

segundo reportagem do jornal o glo-
bo, o governo brasileiro espera concluir até 
2014 um mapa com as novas áreas para 
exploração desses 17 elementos químicos 
empregados na indústria de alta tecnologia. 
Iniciado em janeiro, o projeto brasileiro con-
ta com um orçamento de r$ 18,5 milhões e 
é liderado pelo serviço geológico do brasil 
(CPrM), órgão vinculado ao MMe.

além da movimentação da CPrM, a fun-
dação Certi, de santa Catarina, o Instituto de 
Pesquisas tecnológicas (IPt), de são Paulo e 
o Centro de tecnologia Mineral (Cetem) se 
articulam para dar apoio à iniciativa privada, 
caso o empresariado nacional optem por ex-
plorar esses recursos. 

“o brasil poderia vir a ser um dos maio-
res exportadores. é uma oportunidade para o 
País”, pondera o Diretor de Inovação Instituto 
de Pesquisas tecnológicas (instituição ligada 
à secretaria de Desenvolvimento do estado 
de são Paulo) fernando landgraf em entre-
vista concedida ao canal de tV globo news.  
entretanto, ele defende que o brasil não seja 
um mero exportador de minerais, mas que 
desenvolva toda a cadeia de produção. “se 
pensarmos na cadeia produtiva como um 
todo, chegamos na produção dos superimãs 
– essenciais para a produção de motores elé-
tricos.  assim, se nós tivéssemos essa cadeia, 
nós poderíamos ser um grande fornecedor 
de motores elétricos para os carros híbridos. 
então não se trata só de mineração” ressalta.

De acordo com o secretário de geo-
logia, Mineração e transformação Mineral 
do MMe, Cláudio scliar, o principal desafio 
que o setor mineral do País terá que en-
frentar, para viabilizar novos projetos de 
minerais de terras-raras, é garantir o acesso 
das empresas interessadas nos minerais que 
são descartados nos processos produtivos 
de empresas de mineração, que exploram 
outras substâncias. “esta seria a forma mais 
rápida de o País aumentar suas reservas mi-
nerais, além dos levantamentos geológicos 
conduzidos pela CPrM”, disse.

*Com informações de Globo News, Agência Brasil, 
Valor Econômico, Rádio Internacional da China, CBMM.

Os minerais classificados como terras-raras estão incorporados em supercondutores, imãs, catalisadores utilizados 
no refino de produtos diversos (como petróleo), componentes para carros e monitores de LCD, entre outros. 
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segurança e saúde

o Programa MInerAÇÃO realizou o “Pro-
grama Integrado para respostas às emergên-
cias”. Com a participação do Diretor da em-
presa Fire and Rescue College – Consultoria, 
Assessoria em Treinamentos em emergências, 
Jorge alexandre alves, e apresentação da co-
ordenadora do MInerAÇÃO, Cláudia Pelle-
grinelli, o encontro enfatizou a importância 
do assunto para o desenvolvimento do setor.

alves, membro do Comitê brasileiro de 
segurança Contra Incêndio (abnt/CB24) 
e especialista na área de atendimento às 
emergências, iniciou sua palestra, cujo ob-
jetivo esteve focado em nivelar os conceitos 
e apresentar técnicas apropriadas para lidar 
com o tema nas mineradoras.

o consultor apresentou ainda uma relação 
de normas de referência estrangeiras e na-
cionais, entre elas normas reguladoras de 
Mineração (nrM), Mine Safety and Health 
Administration (osHa) e National Institute 
of Occupational Safety & Health (nIosH). 
De acordo com ele, as melhores práticas 
atualmente em vigor estão nas normas ame-
ricanas nfPa 1710, relacionada a pronto 
atendimento, e nfPa 1720, sobre combates 
e incêndios. alves apresentou ainda os Pro-
gramas de treinamento para Capacitação 
de equipes de emergência e citou os quatro 
passos para elevar o nível de segurança de 
uma unidade: análise de riscos, avaliação 

de conformidade, plano de atendimento às 
emergências, treinamentos especializados. 

a segunda etapa do evento foi destinada ao 
debate das ideias apresentadas pelo pales-
trante e ao desenvolvimento de propostas 
de melhoria das condições de segurança 
nas mineradoras. foram distribuídas cópias 
do protocolo Preparação e Atendimento 
às Emergências, desenvolvido pelo grupo 
técnico de trabalho do Programa MInerA-
ÇÃO – GTT3, em sua fase inicial. o docu-
mento foi elaborado por representantes das 
empresas de mineração associadas ao Pro-
grama MInerAÇÃO e encontra-se disponí-
vel no site www.programamineracao.org.br. 

um trabalho de cooperação mútua foi tam-
bém acordado a partir da reunião, para que 
se busquem alternativas para dois pontos 
problemáticos, na avaliação dos participan-
tes do evento: serviços médicos e de trans-
porte, trabalhando, inicialmente, na elabo-
ração de um check list com informações 
sobre o que as empresas precisam e o que já 
possuem no momento, tanto internamente 
como externamente, para atender às emer-
gências e, posteriormente, na elaboração de 
um plano básico tratando desde os primei-
ros passos médicos até a rede hospitalar.

outras informações sobre a iniciativa, como 
data de encontro e resultado das ações pro-
postas, serão divulgadas em breve.

O IMPACTO DA qUALIDADE DO SONO E DA 
INSôNIA NO DESEMPENHO NO TRABALHO

Pesquisa sobre a insônia e o desempenho no trabalho conclui que ela é responsável por 
aumento no absenteísmo, risco de acidentes, perda da produtividade e prejuízo na pro-
gressão da carreira. leia mais em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22401983.

o sesI – serviço social da Indústria, parcei-
ro do Programa MInerAÇÃO no desenvol-
vimento de cursos e ações voltadas a saúde 
e segurança do trabalhador, acaba de criar 
novas ferramentas de avaliação de riscos no 
trabalho que serão de grande utilidade para 
as empresas de todo o país. trata-se de ma-
teriais educativos criados pelo órgão e ofere-
cidos gratuitamente por meio da Campanha 
de segurança e saúde no trabalho 2012.

“a novidade dessa edição é a publicação 
da agência europeia de segurança e saúde 
no trabalho que adaptamos à legislação e a 
cultura brasileira. é uma coletânea de fichas 
para avaliar perigos presentes no ambiente 
de trabalho”, explica a gerente de segurança 
e saúde no trabalho do sesI, sylvia Yano. 
ela acrescenta que as fichas podem ser apli-
cadas em diversos setores. a campanha con-
ta com fichas técnicas e um DVD com 12 
filmes explicativos no qual são mostrados, 
por exemplo, os riscos na hora de fazer a 
manutenção de máquinas e equipamentos. 

as empresas podem pedir os materiais de 
prevenção da Campanha do sesI pelo site 
www.sesi.org.br ou procurar uma unidade 
do sesI nos estados. na página, é possível 
baixar diversas publicações sobre segurança 
e saúde no trabalho e pedir outros materiais 
informativos como vídeos, folders, cartazes, 
gibis e cartilhas setoriais.

Fonte: Sesi

Boas práTicas MINERAÇÃO CAPACITA SETOR PARA  
AGIR EM SITUAÇõES DE EMERGêNCIA



LIFE SAVINGS – A NOVA 
CAMPANHA DA IOSH

a Institution of Occupational Safety and He-
alth (IosH) acaba de lançar a campanha Life 
Savings, com ensinamentos sobre como é 
possível economizar dinheiro investindo em 
segurança e saúde do trabalho. este tipo de 
postura já vem rendendo frutos para inúme-
ras empresas. Mas este é apenas o começo 
e acredita-se que a campanha ainda pode 
fazer muito mais para ajudá-las a poupar di-
nheiro e vidas, por meio da conscientização 
de dirigentes e trabalhadores.

foi produzido ainda um vídeo em inglês, com 
duração de oito minutos, com apresentações 
de empresários das corporações e. on, Leeds 
Metropolitan University e British Gas explican-
do como eles economizaram milhões investin-
do em segurança e saúde do trabalho: http://
www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=Q--kkgYRPcA.

todas as informações disponíveis sobre a 
campanha podem ser acessadas pela página 
www.iosh.co.uk. 

os profissionais brasileiros que exercem ati-
vidades em alturas acabaram de ganhar um 
reforço do Ministério do trabalho para ga-
rantir sua segurança. foi publicada a norma 
regulamentadora 35, publicada no Diário da 
união, que estabelece os requisitos mínimos 
e as medidas de proteção para o trabalho em 
altura, como planejamento, organização e 
execução dos serviços.

a demanda partiu da federação nacional dos 
engenheiros e foi aprovada pela CtPP (Comis-
são tripartite Paritária Permanente), a fim de 
suprir a carência normativa de procedimentos 
a serem adotados em trabalhos em alturas.

o fato de haver um material pré-existente 
facilitou a produção do texto por parte do 
grupo de trabalho tripartite (gtt), que pro-

INMETRO CRIA PADRÃO  
PARA EqUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO CONTRA qUEDAS

Por meio da Portaria 138, o Inmetro deu 
prosseguimento ao Programa de Certificação 
dos equipamentos de Proteção Individual.

o Inmetro tratará os componentes de forma 
independente, assim como eles são abor-
dados em suas respectivas normas técnicas 
para a emissão do selo de qualidade. “o sis-
tema do Inmetro é claro e objetivo. a ideia 
é que todos os fabricantes ou importadores 
sejam avaliados de modo transparente e 
coerente, fazendo com que todos tenham 
um mínimo de qualidade e estejam em um 
mesmo nível de aceitação”, afirma o coor-
denador da Comissão de estudos de trava 
Quedas de segurança do Cb 32 da abnt.

Fonte: Revista Proteção / maio 2012

aTualidades

o México foi sede do Congresso Internacio-
nal de saúde ocupacional, promovido pela 
Internacional Commission on Ocupation 
Health (ICOH). o encontro, que teve como 
tema “saúde ocupacional para todos: da 
investigação à prática”, centrou parte das 
discussões nos procedimentos de geren-
ciamento de riscos e propostas de solução 
inovadoras. Cerca de 1.700 pessoas, entre 
pesquisadores e profissionais de saúde e se-
gurança do trabalho de todo o mundo par-
ticiparam do evento, realizado em Cancún. 
estiveram presentes aproximadamente 100 
profissionais do brasil.

entre as ações programadas, aconteceram 
palestras, conferências, coordenação de me-
sas, apresentação de pôsteres e temas livres. 
Houve ainda eleições para novos membros 
da ICoH, dentre os quais foram eleitos, para 
o período 2012-2015, os brasileiros edoardo 
santino foi eleito membro do board (conse-
lho formado por 16 pessoas que participam 
da gestão técnica e administrativa da orga-
nização), José Carlos Dias Carneiro, como 
secretário nacional da ICoH para o brasil; e 
ruddy facci como coordenador do Comitê 
Científico “trabalho e Visão”, que congrega 
autoridades internacionais para estudar as 

BRASIL OCUPA POSIÇÃO DE DESTAqUE EM PROGRAMAÇÃO DA ICOH

alterações da performance visual e astenopia 
ocupacional dos usuários de computador.

o brasil ocupou posição de destaque tam-
bém em outras áreas. a professora titular do 
Departamento de saúde ambiental da facul-
dade de saúde Pública da usP, frida Marina 
fischer, foi a única conferencista brasileira a 
se apresentar na sessão semi-plenária, com a 
exposição do tema “Juventude no trabalho: 
desafios para um futuro sustentável”. Já a psi-
cóloga, mestre e doutoranda no Programa de 
Pós-gradução em saúde Pública da fsb-usP, 
andréa aparecida da luz, recebeu o prêmio 
de melhor pôster apresentado no congresso.

o ex-presidente da anamt, rené Mendes, foi 
reconhecido com o título de membro honorá-
rio da ICoH em função dos serviços prestados 
no campo da saúde ocupacional em nível 
mundial. Mendes, que também participou 
do evento como debatedor na sessão especial 
“saúde ocupacional na economia Verde”, 
abordou a importância do assunto para o de-
senvolvimento sustentável e para a erradica-
ção da pobreza, a partir do entendimento das 
tecnologias e processos que garantem a redu-
ção da emissão de carbono e a economia de 
energia trazem benefícios para a sst.

O GERENCIAMENTO DOS RISCOS 
NO TRABALHO EM ALTURA

curou transformá-lo em uma norma aplicável 
a qualquer setor. Desta forma, a norma procu-
rou englobar os requisitos de todos os tipos de 
trabalho em altura. os pontos e assuntos es-
pecíficos serão tratados em anexos produzidos 
futuramente pela Comissão tripartite temática 
da nr 35, criada juntamente com a norma na 
portaria 313/2012. anexos voltados para ati-
vidades como acesso por corda e alpinismo 
industrial são algumas das complementações 
a serem elaboradas pela Comissão.
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