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O crescimento da produção mineral no Brasil 

e no mundo está sendo acompanhado pela in-

tensifi cação das ações de responsabilidade so-

cioambiental implementadas pelas empresas. Os 

recentes acidentes que repercutiram na mídia, 

especialmente o envolvendo mineiros soter-

rados no Chile, mostram que os esforços em 

prevenção devem ser aperfeiçoados e que a so-

ciedade não admite as eventuais perdas decor-

rentes desses eventos.

De fato, os riscos inerentes à mineração estão, 

cada vez mais, sendo objeto de atenção por 

parte das indústrias do setor. Do mesmo modo, 

tecnologias avançadas de prevenção são desen-

volvidas constantemente. No Brasil, as maiores 

mineradoras possuem sistemas de gestão de 

Segurança e Saúde Ocupacional e controles de 

acidentes e doenças em qualidade comparável 

a das melhores empresas instaladas nos países 

desenvolvidos. 

Sabemos, entretanto, que um dos principais 

objetivos do Instituto Brasileiro de Mineração 

- IBRAM é proporcionar condições para que 

todas as empresas de mineração do Brasil pos-

sam dispor de meios para gerenciar seus riscos 

e desenvolver a cultura de segurança em suas 

operações. Trata-se de um compromisso que faz 

parte das raízes do MINERAÇÃO - Programa 

Especial de Segurança e Saúde Ocupacional 

na Mineração, criado de forma voluntária pelas 

mineradoras e coordenado por este Instituto. 

A iniciativa pretende evidenciar a responsabili-

dade do setor mineral com a vida humana. Para 

cumprirmos esta meta, necessitaremos do com-

prometimento tanto da alta administração das 

empresas como de empregados, prestadores de 

serviço e fornecedores.  

O MINERAÇÃO resulta de uma parceria do 

IBRAM com outras grandes marcas. São insti-

tuições respeitadas internacionalmente, como o 

Serviço Social da Indústria - SESI, a Confederação 

Nacional da Indústria - CNI, e a Universidade de 

São Paulo - Poli/USP. Há que se registrar ainda 

o importante apoio prestado pela Federação 

das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) e a do 

Paraná (FIEPR) e respectivos sindicatos fi liados, 

além do SINDIEXTRA (MG). É a excelência a 

serviço da mineração brasileira.

É com enorme satisfação que o IBRAM produ-

ziu este documento, conciso, porém abrangente, 

para apresentar em linhas gerais o que é o Pro-

grama MINERAÇÃO a todas as indústrias do 

setor, à sociedade, imprensa, profi ssionais de se-

gurança e medicina do trabalho e a todos que se 

interessam por este tema.

Paulo Camillo Vargas Penna
Diretor Presidente do IBRAM

Belo Horizonte, 12 de abril de 2011



Executivos de importantes mineradoras reafirmam compromisso com 
o Programa MINERAÇÃO e contam como a atuação em Saúde e 

Segurança Ocupacional é premissa básica para o sucesso empresarial

COMO ATUAM EMPRESAS DO SETOR EM SSO

“Para empresas de mineração como a An-

gloGold Ashanti, a existência de um sistema 

de Saúde e Segurança Ocupacional é 

condição sine qua non para se operar com 

a responsabilidade requerida. Lidamos com 

desafios constantes, principalmente no que 

tange à questão das minas subterrâneas, e 

sob este aspecto as questões de saúde e 

segurança são extremamente relevantes. 

Nossa empresa tem por definição – mun-

dialmente – a segurança como primeiro 

valor, e este é incorporado por todos os 

empregados, tendo como base o cuidado 

mútuo e a responsabilidade de todos pelo 

processo. Esta é a maturidade que bus-

camos, tendo como parte central da es-

tratégia para evitar ou reduzir os riscos e 

ameaças aos objetivos, um sistema viável 

de gerenciamento de riscos de todas as 

nossas atividades, além do comportamento 

de nossos empregados condizente com 

isso. Nosso crescimento se renova a partir 

destas premissas: o respeito às pessoas, à 

integridade física e humana de quem real-

mente faz a AngloGold Ashanti em nosso 

dia a dia.”

Hélcio Guerra • Diretor-Presidente
AngloGold Ashanti

“A MRN reconhece a importância da Qualidade, da Saúde, da Segurança, do 

Meio Ambiente, como fatores integrantes das atividades de mineração, cabendo 

a todos zelar por estes princípios. A promoção da gestão da qualidade, da saúde, 

da segurança e do meio ambiente é atribuição gerencial, por serem elementos 

essenciais para a excelência das atividades de mineração. Os instrumentos legais, 

institucionais, contratuais, bem como qualquer outro acordo assumido relativos à 

qualidade, segurança, saúde e meio ambiente devem constituir compromissos de-

vendo ser respeitados e atendidos por todos os empregados e seus contratados. 

A prevenção de acidentes, da poluição e a melhoria contínua de desempenho 

no âmbito operacional, ocupacional, ambiental devem ser buscados permanente-

mente através de novas tecnologias e padrões, do desenvolvimento das pessoas 

e do uso racional de recursos. O diálogo com os clientes, fornecedores, em-

pregados, comunidades do entorno e demais partes interessadas deve ser prática 

permanente. ACREDITAMOS NO ACIDENTE ZERO!”

Júlio César Ribeiro Sanna • Presidente 
Mineração Rio do Norte S/A

“É com satisfação que registramos o oportuno lançamento do Programa 

MINERAÇÃO, projeto liderado pelo Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM 

para diagnosticar e compilar o histórico das empresas do segmento e, com a 

participação de relevantes Instituições com tecnologia de ensino, transmitir, treinar, 

educar gestores, técnicos e operacionais nas práticas mais modernas em defesa 

da saúde e da segurança da força de trabalho em Mineração. Nós acreditamos 

neste trabalho!”

Ednilson Artioli • Diretor Administrador
Pedreira Basalto • Grupo Estrutural
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COMO ATUAM EMPRESAS DO SETOR EM SSO
“Valorização da Vida. É dentro desta ótica que trata-

mos o tema Saúde e Segurança Ocupacional na Sa-

marco. Entendemos que gerar estudos e ações que 

permitam que as pessoas ajam de modo seguro e 

saudável, dentro e fora da empresa, representa uma 

forma de contribuir para melhorar as condições de 

vida e o bem-estar dos nossos empregados, de seus 

familiares e de todas as pessoas que, de alguma forma, 

se relacionam com a Samarco. Além disso, investir 

em prevenção representa um dos nossos diferenciais, 

pois valorizamos a vida, contribuindo fortemente para 

assegurar a reputação positiva da empresa e, conse-

quentemente, para a perenidade do negócio. Em fun-

ção dessas premissas, e por estar completamente ali-

nhado aos nossos Valores, fazemos parte do Programa 

MINERAÇÃO. Desejamos que, com o produto deste 

trabalho, possamos disseminar as melhores práticas e 

marcar a história da Saúde e Segurança Ocupacional 

no setor da mineração, promovendo o respeito e a 

preservação da vida de nossos trabalhadores, que é a 

nossa maior riqueza”.

Ricardo Vescovi de Aragão • Diretor
de Operações e Sustentabilidade •

Samarco Mineração 

“Participar do programa MINERAÇÃO é uma grande oportunidade 

para a Embu S.A. Engenharia e Comércio, uma vez que poderá ser de 

muita valia na melhoria de controles operacionais de suas pedreiras e, 

mais ainda, para o aperfeiçoamento de seu sistema de gestão em segu-

rança e saúde do trabalhador. Entendemos que as empresas do setor 

mineral devam estar atentas para a imperiosa necessidade de harmoni-

zar o estabelecimento e a busca de metas de trabalho, que visem tanto 

o aumento e efi ciência de produção – a redução de custos e melhoria 

de resultados – quanto a conscientização e engajamento efetivo na 

segurança de seus trabalhadores. Estamos convictos de que somente 

com um ambiente seguro e saudável poderemos atingir plenamente os 

resultados econômicos esperados para nossas empresas. Parabeniza-

mos o IBRAM pela iniciativa e as demais empresas participantes do 

programa pela união, colaboração e possibilidade ímpar de fortaleci-

mento do setor mineral, já que a troca de experiências e informações 

do Programa MINERAÇÃO persegue a conquista de um bem comum 

e precioso: a segurança de nossos trabalhadores.”

Luiz Eulálio de Moraes Terra • Diretor-Presidente

Embu S.A. Engenharia e Comércio
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A indústria da mineração vem obtendo importantes conquistas 

no incremento da produtividade, melhoria da qualidade de pro-

cessos e produtos e proteção ambiental.

As questões de segurança e saúde ocupacional, portanto, tam-

bém devem acompanhar o desenvolvimento tecnológico das in-

dústrias. Vemos, nos últimos anos, o surgimento de uma cultura 

voltada especifi camente para a proteção do trabalhador, que 

evidencia a prevenção de acidentes e a implantação de sistemas 

de gestão de segurança e saúde ocupacional. 

Com o desenvolvimento tecnológico e a possibilidade de im-

plantação de novas práticas de segurança, torna-se inadmissível 

que acidentes na mineração sejam considerados inevitáveis, 

obra do acaso, ou mesmo falta de sorte, exceto em caso de 

catástrofes naturais. Altos índices de acidentes demonstram des-

controle no processo e ausência de um programa de prevenção 

adequado, muitas vezes por desconhecimento das empresas.

Além da legislação trabalhista e previdenciária ser cada dia mais 

exigente quanto à proteção do trabalhador e os acidentes com 

pessoas repercutirem negativamente para a imagem de todo 

o setor da mineração, há uma relação com a motivação dos 

trabalhadores e a produtividade: em um ambiente livre de aci-

dentes e doenças a produtividade tende a aumentar, uma vez 

que é maior a satisfação das pessoas com o trabalho.   

Normas se renovam e empresas
precisam acompanhar atualizações
As normas de Segurança e Saúde Ocupacional que se aplicam 

à indústria de mineração inovam em seus conteúdos. São elas 

a NR-22/MTE, Norma Regulamentadora do Ministério do Tra-

balho e Emprego que trata sobre a Segurança e Saúde Ocupa-

cional na Mineração e a NRM-22/DNPM, Norma Reguladora 

da Mineração do Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), que trata sobre a proteção dos trabalhadores. Os dis-

positivos legais, além de contemplarem aspectos técnicos espe-

cífi cos do setor como operações com explosivos, estabilidade 

de maciços, entre outras, preveem a adoção de um Programa de 

Gerenciamento de Riscos que estimula a gestão da segurança 

e saúde ocupacional, facilitando, inclusive, o cumprimento das 

exigências técnicas de prevenção. 

O DNPM, vinculado ao Ministério das Minas e Energia, além 

de prever no planejamento e desenvolvimento da atividade mi-

nerária uma norma reguladora voltada para a Proteção ao Tra-

balhador - NRM 22, fi rmou acordo com o Ministério do Trabalho 

e Emprego no sentido de viabilizar a implementação da NR-22 

Cenário atual da
SEGURANÇA E SAÚDE NA MINERAÇÃO

Assegurar princípios e direitos básicos como saúde e proteção
à vida, de forma a reduzir riscos e eventuais acidentes, aumenta
a produtividade: ganham trabalhador e empresa
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na indústria da mineração, atuando de 

forma a fi scalizar seu cumprimento.

SAT: Empresas com baixos 
índices de acidentes podem  
ter valor de seguro reduzido
Sobre as alíquotas que repercutem nos 

custos do SAT – Seguro de Acidentes 

do Trabalho, o Ministério da Previdência 

Social criou o FAP – Fator Acidentário 

de Prevenção, em vigor desde janeiro de 

2010, o que gerou um forte impacto fi -

nanceiro às empresas que não praticam 

SSO – Saúde e Segurança Ocupacional. 

Por outro lado, aquelas que apresentam 

índices reduzidos de acidentes e doen-

ças poderão obter redução de até 50% 

no valor do SAT. Trata-se de um estímu-

lo bastante grande para a prevenção de 

acidentes e doenças e signifi cativo po-

tencial de redução de custos, além de 

representar um importante diferencial 

competitivo.  Este é mais um motivo para se entender que SSO representa investi-

mento e oportunidade, e não custo.

No entanto, apesar das novas legislações, alíquotas, normas e fi scalizações, a indústria 

da mineração continua sendo uma das principais causadoras de acidentes fatais no 

mundo, como ilustra o gráfi co abaixo.

Gráfi co 1: Taxas de Mortalidade na Mineração Mundial – 2006

Fonte: OIT – Organização Internacional do Trabalho - Bureau of Labor Statistics 

* Estados Unidos: 2005 = 26,80  |   2007= 24,8    |   2006 = desastre Mina Sago
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Conforme dados da Previdência Social, observados nos gráficos abaixo, é clara a tendência crescente do número de acidentes no 

setor (Gráfico 2), enquanto que o número de doenças ocupacionais não decaiu desde o ano de 2003 (Gráfico 3). 

Por despreparo e até mesmo desconhecimento técnico, encontramos empresas de mineração cujas práticas de proteção ao tra-

balhador ainda são insuficientes. Estas empresas chegam ao ponto de, até mesmo, deixarem de cumprir as exigências das normas 

NR-22 e NRM.

Além dos resultados setoriais a serem melhorados, os benefícios e retornos justificam intensificar os esforços para a prevenção de 

acidentes e a conscientização de todos os que integram a indústria da mineração. 

O diagrama abaixo apresenta as principais razões pelas quais o investimento em SSO pode ser justificado: 

 * NTEP / INSS

Gráfico 2: Número de acidentes do trabalho na indústria da mineração; 2003 – 2009

APS - Anuário Estatístico da Previdência Social

 * NTEP / INSS

Gráfico 3: Número de doenças do trabalho na indústria da mineração; 2003 – 2009.

Fonte: APS - Anuário Estatístico da Previdência Social

Figura1: Razões pelas quais se justifica o investimento em SSO  ~ Fonte: http://osha.europa.eu/en
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Atualizado com a evolução do setor mineral nas últimas déca-

das rumo à sustentabilidade nos negócios, o IBRAM aprovou a 

criação do MINERAÇÃO - Programa Especial de Segurança e 

Saúde Ocupacional na Mineração. Esta iniciativa objetiva pos-

sibilitar que as mineradoras possam vir a se benefi ciar com os 

resultados das ações que serão desenvolvidas, ao mesmo tempo 

demonstrando à sociedade esta real preocupação da moderna 

indústria da mineração. 

A meta do MINERAÇÃO é estimular a prevenção e, assim, di-

minuir o número de acidentes de trabalho por meio da implanta-

ção de uma série de medidas, como o sistema de gerenciamento 

de riscos; os parâmetros para tratar os processos considerados 

críticos em SSO; treinamentos específi cos; intercâmbio de boas 

práticas; criação de um banco de dados com os dados estatísticos 

de acidentes do segmento mineral, entre outros.

A coordenação está a cargo do IBRAM, que incentiva a par-

ticipação e o envolvimento das empresas do setor da minera-

ção, independentemente do porte, da evolução das práticas 

de SSO e dos sistemas de gestão, mediante adesão voluntária 

ao Programa.

O MINERAÇÃO é uma iniciativa voluntária e pioneira na in-

dústria da mineração brasileira. É uma ação criada para dar 

suporte a todas as empresas do setor. O Programa está es-

truturado para atender às normas nacionais de SSO, especial-

mente NR-22 e NRM, e normativas internacionais. Ele não tem 

a pretensão de esgotar o assunto, nem veio substituir o que é 

obrigação de cada empresa, mas dará rumo e apoio técnico às 

empresas participantes, atendendo às demandas específi cas da 

atividade mineral.

Sua estrutura se divide em referências técnicas sobre temas 

relacionados às questões de SSO, escolhidos como prioritários 

à mineração e sistemas de avaliação que defi nirão qual é o nível 

de evolução em que cada empresa se encontra, dando opor-

tunidade de evolução àquelas que ainda estão em um estágio 

inicial de desenvolvimento nas áreas de Saúde e Segurança 

Ocupacional. As empresas que tiverem interesse em melhorar 

seu desempenho em SSO terão apoio técnico do Programa 

MINERAÇÃO.

O IBRAM é responsável pelo desenvolvimento e acompa-

nhamento deste programa, com a pretensão de transformar a 

Segurança e Saúde Ocupacional em um valor incorporado ao 

cotidiano dos negócios. 

Programa MINERAÇÃO acompanha forte tendência da
indústria mineral moderna: ser sustentável acima de tudo

Programa foi criado para reforçar o compromisso do setor mineral 
brasileiro em priorizar saúde, proteção e bem-estar no trabalho

VISÃO: Ser reconhecido como o setor industrial com
os melhores resultados em Segurança e Saúde Ocupacional no Brasil.
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Empresas estão em fases diferentes 
de evolução em Segurança e Saúde

Dez princípios básicos dão
o tom ao Programa MINERAÇÃO

Para atingir seu objetivo, o IBRAM reconhece que se deve levar em consi-

deração que diferentes empresas estão em variados estágios de desenvolvi-

mento nas questões voltadas à proteção do trabalhador. Também entende 

que, conhecendo as demandas setoriais em SSO, poderá disponibilizar 

sistemas de capacitação efi cazes, seminários ou workshops que refl etirão 

no desempenho de toda a indústria da mineração. 

• Atuar, de forma permanente, com o intuito de minimizar os riscos à 

saúde e à segurança das pessoas nas atividades de mineração;

• Promover, em todos os níveis hierárquicos, o senso de interdependência 

(ajuda mútua, difusão de valores entre todos os empregados) em rela-

ção ao comportamento seguro;

• Possibilitar e incentivar a participação de todas as empresas do setor, 

independentemente de seu porte e sistemas de gestão, com adesão 

voluntária ao programa;

• Ter como base o atendimento irrestrito à legislação brasileira e estar 

alinhado aos princípios do ICMM - International Council on Mining and 

Metals (Conselho Internacional de Mineração e Metais), em relação à 

Segurança e Saúde Ocupacional;

• Enfatizar a promoção da Segurança e Saúde Ocupacional em todas as 

fases do empreendimento;

• Promover o constante, amplo e permanente intercâmbio de experiên-

cias e boas práticas entre as empresas do setor e partes interessadas, 

desenvolvendo meios de comunicação adequados;

• Incentivar o desenvolvimento das pessoas (empregados, contratados, par-

ceiros e partes interessadas), por meio de ações de educação e treinamento;

• Utilizar mecanismos de verifi cação e medição de desempenho e de me-

lhoria, criando, mantendo e divulgando os indicadores do setor;

• Incentivar o desenvolvimento da gestão e cultura em Segurança e Saúde 

Ocupacional, bem como contribuir para o aperfeiçoamento das instala-

ções e equipamentos visando a segurança e a saúde das pessoas; 

• Promover a melhoria contínua da Segurança e Saúde Ocupacional.
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Diretrizes Técnicas foram criadas para tornar
efi cientes os processos e resultados do Programa 

1. Acompanhamento da Legislação relativa à SSO;

2. Gestão de Riscos e Desenvolvimento

 da Cultura em SSO;

3. Preparação e Atendimento às Emergências;

4. Investigação e Análise de Acidentes;

5. Higiene Ocupacional;

6. Saúde do Trabalhador;

7. Gestão de Empresas Contratadas; e

8. Processos Críticos:

• Trabalhos em Altura;

• Serviços em Eletricidade;

• Veículos e Transporte de Pessoas;

• Espaços Confi nados;

• Trabalho com Explosivos;

• Estabilidade de Maciços;

• Proteção de Máquinas e Equipamentos;

• Movimentação e Elevação de Cargas/

    Transporte de Materiais; e

• Trabalho em Profundidade: Minas Subterrâneas.

Ao carregar como bandeira a Gestão de Riscos, o Programa MINERAÇÃO foi desenvolvido com o olhar no futuro. 

Assim, criou um modelo simples de gerenciamento de riscos que atende às exigências das normas específi cas e às 

pequenas empresas. 

Para subsidiar o modelo proposto, foram criadas diretrizes para direcionar o trabalho das empresas com foco na preven-

ção e na diminuição de acidentes no setor mineral. São elas:
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Diretriz 1: legislação

A conformidade legal é um dos primeiros aspectos que as empresas que aderirem ao Programa devem se dedicar. O Programa 

MINERAÇÃO pretende facilitar o acesso, a consulta e o conhecimento em relação às diferentes legislações de SSO que se aplicam 

à mineração.

Cumprir a legislação signifi ca:

• Ter uma sistemática permanente que identifi que quais legislações de segurança e saúde afetam sua empresa e

• Criar procedimentos para verifi car o cumprimento da legislação não somente por parte de seus empregados, mas 

também pelos contratados.

Outro importante objetivo desta diretriz é estimular a participação de representantes do setor mineral junto aos órgãos governamentais 

que elaboram normas relativas à SSO relacionadas à indústria da mineração. 

Diretriz 2: gestão De riscos e Desenvolvimento Da cultura em sso 

A Gestão de Riscos em SSO foi adotada como parte central da estratégia de gestão de todo o Programa MINERAÇÃO. É o 

processo por meio do qual a empresa, metodicamente, aborda os riscos associados às suas atividades com a meta de atingir o 

desenvolvimento sustentável. Espera-se que as empresas aumentem sua probabilidade de sucesso nas operações que envolvam seu 

empreendimento. 

Promover o aperfeiçoamento da cultura em SSO nas indústrias de mineração instaladas no Brasil e suas contratadas, em busca da 

melhoria contínua do desempenho, também faz parte dessa visão estratégica. 

Análise crítica inicial e periódica

Política de SSO

Planejando

Implementação e Operação

Análise Crítica 
da Administração

Melhoria Contínua

Ação Corretiva e Verificação

Figura2: Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action) aplicável à SSO
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Diretriz 3: PreParação e atenDimento a emergências 

As partes envolvidas com o MINERAÇÃO consideraram o tema 

Preparação e Atendimento às Emergências requisito obrigatório 

de um sistema de gestão de SSO. Além de todos os controles 

e ferramentas de prevenção implantadas, as empresas devem 

se preparar para intervir de forma rápida e estruturada nas 

emergências, minimizando as perdas e danos que estes eventos, 

não rotineiros e anormais, possam causar. 

Diretriz 4: investigação e análise De aciDentes e 
inciDentes

Com o intuito de refletir sobre as possibilidades de se tirar 

proveito e aprender com as falhas cada vez que ocorrer um aci-

dente ou incidente, o MINERAÇÃO entende que o aprendizado 

deve ser aproveitado para redirecionar os esforços e recursos 

para prevenção. Assim como uma emergência, acidentes e in-

cidentes não fazem parte do dia a dia de uma empresa, e esta 

diretriz define que a empresa deve estabelecer critérios para:

• Identificar quais acidentes e incidentes devem ser 

investigados;

• Definir quem são os responsáveis pela investiga-

ção, lembrando que, em muitas situações, as lide-

ranças devem ser envolvidas;

• Definir quais metodologias devem ser empregadas 

para as investigações de acidentes;

• Treinamento das pessoas que irão investigar aci-

dentes e incidentes;

• Relato dos acidentes às partes interessadas, como 

órgãos governamentais, trabalhadores, sindicato, 

sociedade civil, entre outros; e

• Garantir que as ações recomendadas nas investiga-

ções sejam eficazes e o aprendizado seja incorpo-

rado à empresa. 

Diretriz 5: saúDe Dos trabalhaDores

O cuidado com a saúde do trabalhador representa não só um 

dever previsto em lei ou benefício, mas também uma forma de 

demonstrar a responsabilidade da empresa e o respeito à inte-

gridade física e mental dos seus empregados. Criar formas para 

identificar perigos e reduzir os riscos que possam afetar a saúde 

dos trabalhadores no ambiente laboral tem sido considerada 

uma estratégia que não somente favorece o colaborador, mas 

também repercute na melhoria da produtividade, satisfação, mo-

tivação e respeito a este e seus familiares. 

Esta diretriz estabelece meios para a correta implementação 

do “Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional” 

(PCMSO) nas empresas do setor mineral, tal como preconizado 

na Norma Regulamentadora nº 7 (NR-7).

Diretriz 6: higiene ocuPacional 

O programa considera que a Higiene Ocupacional é uma ciência 

que se utiliza de diversas áreas de conhecimento para contribuir 

com a prevenção a doenças ocupacionais e lesões. Tais preven-

ções ocorrem por meio da manutenção de bancos de informa-

ção sobre o potencial efeito dos agentes sobre o organismo 

humano, de metodologias de avaliação qualitativa e quantitativa 

dos agentes de riscos físicos, químicos e biológicos presentes no 

ambiente, estratégias de mitigação dos riscos, do estudo e pres-

crição dos limites de exposição, como:

- Riscos físicos – calor, ruído, vibração, radiações etc.;

- Riscos químicos – exposição a gases, vapores, fu-

mos, poeiras etc.; e

- Riscos biológicos – bactérias, fungos, vírus etc.

Antecipar-se aos riscos ambientais, reconhecê-los e avaliá-los, 

preferencialmente ainda na fase de concepção e projeto das ins-

talações industriais, adotando-se medidas de controle, são fun-

ções contempladas nesta diretriz que impacta tanto na saúde e 

bem-estar do trabalhador como na sua produtividade. 

Diretriz 7: gestão De contrataDas 

A utilização de mão de obra contratada especializada é uma cons- 

tante nos processos produtivos do setor mineral.  Adotar um 

abrangente sistema de gestão de contratadas é essencial para 

assegurar bons resultados em saúde e segurança para toda a 

empresa. 

Esta diretriz pretende padronizar os procedimentos de saúde 

e segurança a serem adotados pelas empresas contratantes e 

contratadas por meio de um programa básico de gestão. Busca, 

preferencialmente, atender às necessidades das pequenas e mé-

dias empresas de mineração, considerando a importância da pre-

venção de acidentes nos diversos ramos de atividades onde há 

necessidade de contratação de serviços terceirizados. 
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Exigir e incentivar que as empresas contratadas também adotem 

medidas de prevenção, visando a segurança e saúde de seus em-

pregados é uma forma de  demonstrar a responsabilidade social 

da indústria de mineração.

Diretriz 8: Processos crÍticos

O MINERAÇÃO identifi cou nove processos de trabalho, cujos 

controles de segurança e saúde ocupacional devem ser diferen-

ciados e tratados com muita atenção devido aos riscos inerentes 

dessas atividades e os altos índices de acidentes relacionados a 

eles. A defi nição desses processos críticos foi realizada por uma 

equipe de especialistas com reconhecida capacidade técnica, to-

dos atuando na indústria da mineração. 

São eles: Trabalhos em Altura, Serviços em Eletricidade, Veículos 

e Transporte de Pessoas, Espaços Confi nados, Trabalho com Ex-

plosivos, Estabilidade de Maciços, Proteção de Máquinas e Equi-

pamentos, Movimentação e Elevação de Cargas/Transporte de 

Materiais e Trabalho em Profundidade: Minas Subterrâneas.

Esta diretriz tem como objetivo desenvolver parâmetros técni-

cos orientadores que facilitem a gestão desses nove processos 

críticos pelas empresas. Os temas específi cos mencionados serão 

disponibilizados sob forma de programas de capacitação direcio-

nados à prevenção de acidentes.

Benefícios são valiosos para trabalhadores e empresas 
Em suma, veja como o MINERAÇÃO contribui para as relações capital e trabalho com efeitos extremamente positivo no 

ambiente de negócios:

- Reduzir acidentes, doenças e perdas em geral, possibilitando ambientes de trabalho mais produtivos, saudáveis 

e seguros;

- Demonstrar sua responsabilidade social, melhorando a relação de confi ança com os trabalhadores, sindicatos, 

órgãos de fi scalização, sociedade civil e comunidade circunvizinha; 

- Agregar valor à imagem do empreendimento e melhorar a imagem da mineração brasileira junto à sociedade;

- Facilitar a obtenção de recursos para investimentos em SSO; 

- Ter acesso ao intercâmbio de informações entre as indústrias do setor;

- Divulgar as boas práticas e treinamentos em SST;

- Atender aos princípios do parceiro internacional ICMM – International Council on Mining and Metals; 

- Aumentar a produtividade e redução de falhas, uma vez que o ambiente seguro e saudável

   proporciona estas melhorias; e

- Reduzir custos com as alíquotas do seguro de acidentes (FAP).
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As empresas que manifestarem interesse em participar do pro-

grama MINERAÇÃO deverão ter, como premissa, o entendi-

mento dos benefícios e da importância de se cuidar da Segu-

rança e Saúde Ocupacional. 

Acreditamos que a preocupação em controlar os riscos no tra-

balho é sinal de evolução. Conscientizar-se da necessidade de 

criar ambientes mais seguros e saudáveis traz felicidade àqueles 

que ali laboram.

A adesão ao programa é absolutamente voluntária, implicando 

em um compromisso com a melhoria contínua das questões de 

segurança e saúde ocupacional em suas operações por meio da 

implementação das diretrizes aqui mencionadas e adotando os 

princípios estabelecidos pelo MINERAÇÃO. 

Importante ressaltar que será respeitado o estágio em que cada 

empresa se encontra em SSO, sendo disponibilizados apoio téc-

nico para as adequações, como acesso a informações, treina-

mentos, seminários e outros eventos nacionais e internacionais 

que serão disponibilizados pelo IBRAM.

A adesão ao programa pode ser formalizada pela Ficha de

Adesão que consta ao fi nal deste documento e também no 

site do IBRAM www.ibram.org.br. Lembramos que o IBRAM man-

tém uma estrutura de desenvolvimento do Programa à sua dis-

posição para mais detalhes e esclarecimentos de dúvidas. 

 As empresas que aderirem ao programa se comprometem a:  

• Adotar os princípios do programa e orientar sua con-

duta conforme a visão do Programa MINERAÇÃO;

• Criar um Programa de Gerenciamento de Riscos;

• Adotar as práticas criadas pelos Grupos de Trabalho, 

caso seus próprios requisitos sejam inferiores;

• Participar dos Comitês Executivos, quando convi-

dados pelo Coordenador Executivo e Geral;

• Participar de atividades anuais; 

• Participar das autoavaliações e submeter-se à 

verifi cação/medição de desempenho tanto interna 

como externamente, conforme os critérios que 

serão adotados pelo programa;

• Fornecer dados de acidentes e doenças ocupacio-

nais de sua empresa, servindo como comparativo 

do setor; e                                                            

• Cumprir a legislação pertinente à Segurança e 

Saúde do trabalho.

Por sua vez, o IBRAM se compromete a gerenciar os dados res-

peitando a confi dencialidade de cada uma das empresas que 

aderirem ao programa;

Adesão voluntária ao MINERAÇÃO
representa evolução para mineradoras 
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Capacitação é a palavra-chave para eficácia

Pequenas empresas são as mais 
beneficiadas ao aderir ao MINERAÇÃO

Um abrangente sistema de capacitação 

está sendo criado para apoiar a implemen-

tação das diretrizes dos trabalhos nas em-

presas aderentes ao Programa. A princípio, 

será oferecido um curso sobre Gestão de 

Riscos, base de toda a estrutura gerada pelo Programa.

Para isso, foi firmado convênio técnico com o SESI – Serviço Social 

da Indústria, do Sistema CNI – Confederação Nacional da Indús-

tria, que atenderá, preferencialmente, às empresas de pequeno e 

médio porte em suas mais de mil unidades distribuídas em todo 

o País. Este convênio também poderá atender às contratadas e 

prestadoras de serviços das mineradoras de maior porte.   

Para atender às empresas de grande porte, nesse mesmo tema, 

como também aquelas com performance já consolidada em SSO, 

lançou-se mão da experiência da USP - Universidade de São Paulo 

que está abrindo acesso ao programa GMIRM (Global Minerals 

Industry Risk Management Course – Curso Global de Gestão de 

Riscos na Indústria Mineral), desenvolvido pela Universidade de 

Queensland/Austrália especialmente para o setor mineral, consi-

derado referência mundial.

Acordos com outras instituições de ensino ou consultorias espe-

cializadas, nacionais e internacionais, estão sendo consolidadas. 

O MINERAÇÃO também está preparado para atender demandas 

específicas e pontuais, seja em cursos abertos ou in company, e estão 

previstos seminários, workshops e um congresso a partir de  2012.

Recursos extras tais como newsletter, informativos periódicos, ma-

terial para consulta no site do IBRAM (www.ibram.org.br), estudos 

de caso e divulgação de boas práticas, também estão previstos, 

além do apoio da coordenação geral do programa para dirimir 

dúvidas e facilitar o cumprimento dos requisitos. 

Um banco de dados com boas práticas será disponibilizado online, 

além de papers, artigos, trabalhos científicos e estatísticas de aci-

dentes do setor. 

O Programa abrange empresas de variados portes, inclusive as 

pequenas, já que, independentemente do tamanho, todas lidam 

com vidas humanas. Além disso, quando ocorrem, as lamentáveis 

perdas de vidas com acidentes ou danos à saúde repercutem de 

forma extremamente negativa na sociedade, não importando se 

o fato ocorreu em uma pequena empresa nacional ou em uma 

indústria internacional com milhares de empregados. Por isso, é 

importante que se estabeleça um trabalho conjunto entre os 

diversos representantes envolvidos.

O Programa MINERAÇÃO é mantido pelas maiores empresas 

do setor, algumas com atuação global, sindicatos patronais e em-

presas de médio e pequeno porte. Dessa forma, é meta atender 

a todas as companhias do ramo, não importando o porte, já que 

o investimento em prevenção para as pequenas e médias indús-

trias é proporcional à sua estrutura. O IBRAM entende, assim, que 

devem ser oferecidas oportunidades diferentes para os variados 

níveis de evolução em SSO. 

Inúmeros recursos serão colocados à disposição das empresas 

para as adequações necessárias, principalmente quando o foco 

estiver nas de pequeno porte: acervo técnico, capacitação, banco 

de dados de boas práticas e estatísticas oriundas dos bancos de 

dados de acidentes e doenças das empresas. Tudo isto represen-

tará uma forma de análise crítica e definição de oportunidades 

de melhoria. 

Cabe lembrar, também, que o IBRAM tem em seu quadro de 

associados indústrias de grande e médio porte, empresas de 

geologia, de prospecção, sindicatos, institutos representantes de 

setores empresariais importantes, e companhias de consultoria 

das mais diversas áreas. 

Esta é a primeira ação do gênero que envolve todas as empresas 

de mineração de um país, tendo como foco a consolidação da 

imagem responsável do setor com ênfase no cuidado com a 

segurança e a saúde dos trabalhadores. 
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UMA INICIATIVA PIONEIRA DA INDÚSTRIA DA MINERAÇÃO

DEIxE AqUI O SEU CONTATO

Empresa (Razão Social):

Nome e cargo da pessoa de contato:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Telefone:

Email:

Eu, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                         , representando a                  

                                                                                                                      venho requerer a adesão desta 

Empresa  ao  PROGRAMA  MINERAÇÃO coordenado pelo IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração.

Local e Data:

Informações com Patrícia Baptista ou Cláudia Pellegrinelli, IBRAM-MG, 
fone (31) 3223.6751, ou pelo e-mail : programamineracao@ibram.org.br

Para conhecer as regras e aderir ao Programa, acesse 

o site do IBRAM, na seção Programa MINERAÇÃO: 

www.ibram.org.br







www.ibram.org.br

SHIS QL.12 Conjunto 0 (ZERO) Casa 04

CEP: 71.630-205 • Brasília/DF

(61) 3364-7272 / (61) 3364-7200

ibram@ibram.org.br 

IBRAM/MG  
Rua Alagoas, 1270, Conj. 1001 • Funcionários

CEP: 30.130-160 - Belo Horizonte/MG

(31) 3223-6751 • ibram.mg@ibram.org.br

IBRAM/AMAZONIA
Av. Gov. José Malcher, 815, 3º Andar, Salas 313/314

CEP: 66.055-260 • Belém /PA • (91) 3230-4055

ibramamazonia@ibram.org.br


