
 

Exmo. Sr.  Almirante Bento Albuquerque  

D.D. Ministro de Estado de das Minas e Energia 

CC: Ilmo. Sr. Alexandre Vidigal  
D.D.  Secretario de Geologia e Mineração 

Of. Nº 

Ref.: Continuidade das atividades de apoio à Infraestrutura 

Brasília, 24 de março de 2020 

 

Prezado Senhor, 

Considerando a declaração pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) de situação de pandemia mundial (a partir de 11 de março de 2020) 
relacionada ao novo corona vírus (COVID-19) e as projeções crescentes de 
contaminação realizadas por especialistas para as próximas semanas; 

Considerando que a Lei 13.979/2020 assegura a continuidade de 
atividades econômicas essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou 
autorizadas, que somente poderão ser adotadas medidas de isolamento ou 
restrição por ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão 
regulador ou o Poder concedente ou autorizador; 

Considerando que o Decreto nº 10.282/20, também considera como 
essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos 
insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao 
funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais; 

Considerando que a mineração é uma atividade de utilidade 
pública e de interesse nacional, sendo essencial as atividades acessórias, 
de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia 
produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços 
públicos e das próprias atividades essenciais, pois fornece insumos à 
infraestrutura nacional, à indústria de alimentos e à agricultura 
(fertilizantes, calcário agrícola etc.), bem como para o Complexo industrial 



de saúde na produção de equipamentos médico-hospitalares (metais 
ferrosos e não ferrosos) ou aos setores de saúde pública e de produção 
de medicamentos (minerais de uso na química fina), de saneamento 
básico, tratamento de agua e esgotos (bauxitas, cal etc.), além de 
assegurar o fornecimento para obras civis, seja para a reforma, ampliação 
ou construção de novas unidades operacionais e hospitalares nesse 
cenário de emergência.  

Considerando que a interrupção das atividades minerárias também 
impactará as finanças dos Estados e Municípios com a inexistência de fato 
gerador para recolhimentos dos royalties e tributos associados às atividades 
industriais empreendidas, agravando a situação financeira desses entes e da 
sociedade ali existentes e seu entorno; 

Considerando que, nesse mesmo entendimento, a Portaria MME 
117/2020 determina medidas a serem adotadas pelas empresas mineradoras e 
de energia que devem desenvolver Planos de Ação abrangendo as suas 
respectivas atividades, com vistas à manutenção da prestação dos serviços. 

Considerando, ainda, os diversos Decretos estaduais e municipais 
que restringem a circulação de pessoas e que tem interditado, em vários casos, 
as próprias operações de mineração; 

Considerando as determinações das autoridades sanitárias para o 
isolamento social em conformidade com a Lei 13.979/2020; 

A Confederação Nacional da Indústria - CNI, por meio de seu 
Conselho de Mineração - COMIN, vem solicitar devida ação deste Ministério 
visando a preservação das atividades industriais da mineração e de sua cadeia 
produtiva e logística associada, uma vez que há efetivo risco de interrupção 
das operações de empresas associadas às respectivas Federações por conta 
de atos estaduais e municipais que impactam nas atividades concedidas 
reguladas por esse Ministério. Para tanto, contextualiza e justifica a 
necessidade de tratamento excepcional a essa essencial atividade 
industrial que está na base de todas as cadeias produtivas. 

1. Contexto 



O Decreto nº 10.282 de 20 de março de 2020, que regulamentou a Lei nº 
13.979/20 para definir quais seriam os serviços públicos e atividades 
consideradas essenciais, no rol de 35 incisos do seu art. 3º, não incluiu a 
previsão expressa da atividade de mineração. Contudo, o §2º do art. 3º prevê 
que: “também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de 
suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva 
relativa ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades 
essenciais”.  

A mineração é uma atividade de significância estratégica, concedida no 
interesse nacional e de utilidade pública, como destacado no art. 176 da 
Constituição Federal, no art. 5º do Decreto-Lei n° 3.365 de 21 de junho de 1941  

“Art. 5o  Consideram-se casos de utilidade pública: 
...............................................................................................; 
f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas 

e da energia hidráulica;” 

Também, o Regulamento do Código de Mineração instituído pelo Decreto 
nº 9.406 de 12 de junho de 2018, estabelece que: 

“Art. 2º São fundamentos para o desenvolvimento da mineração: 
I - o interesse nacional; e 
II - a utilidade pública.” 

Esse reconhecimento se deve à relevância da mineração enquanto 
indústria de base, que além de geradora de emprego e renda, é fornecedora 
das matérias primas que sustentam o desenvolvimento de outros setores 
econômicos. A CNI-COMIN entende, assim, que a importância do setor de 
mineração deve ser reconhecida e suas operações mantidas mesmo no atual 
estado de pandemia do novo Corona vírus, ressalvadas situações específicas 
aqui abaixo citadas. 

2. Justificativa  

Insumos para as indústrias. O setor mineral se caracteriza por ser uma 
indústria extrativa e, portanto, um setor primário da economia. Os produtos 
gerados por essa indústria tornam-se matérias primas variadas para as 
indústrias secundárias e de transformação, sendo a mineração fonte essencial 



de insumos para as mais diversas cadeias produtivas, dentre as quais, a 
indústria alimentícia e de produtos médico-hospitalares.  

Qualquer objeto metálico, desde o mais simples bisturi até o mais 
sofisticado instrumento cirúrgico é fabricado a partir de uma variedade de bens 
minerais. Os minerais agregados da construção civil, como cimento, cal, areia, 
brita, tijolos e telhas, também são insumos primários extraídos da atividade de 
mineração. No agronegócio, a mineração é responsável pela produção de 
insumos como adubos minerais, corretivos do solo, parte da base da 
indústria de alimentos, que possibilitam a produtividade do setor agrícola 
nacional.  

Os minerais são um dos alicerces da indústria alimentícia e de 
nutracêuticos, sendo um dos ingredientes que mais apresentam 
benefícios comprovados na prevenção para uma ampla variedade de 
doenças ou para a melhoria de condições de bem estar. Já, águas 
minerais, por seu turno, proporciona efeitos benéficos e medicamentosos 
dos minerais nelas presentes, particularmente no que concerne ao cálcio, 
magnésio, bicarbonato, potássio, sódio, fósforo, ferro, fluoreto e a sílica. 
A mineração é, ainda, responsável pela produção de argila ativada ácida 
que é o insumo fundamental para se produzir o óleo de soja (um dos 
principais ingrediente da indústria alimentícia) além do processamento de 
sebos e gorduras, imprescindível na fabricação de sabonetes para asseio 
das mãos e do corpo, vide  Anexo 1 deste documento. 

 A manutenção da produção desses insumos, especialmente em um 
cenário de alta do Dólar, é primordial para a segurança alimentar dos 
brasileiros. O mesmo pode ser observado nos produtos como fios, cabos e 
condutores, que dão suporte às telecomunicações e à oferta de energia, e são 
produzidos a partir de insumos minerais. São ainda insumos minerais os 
materiais destinados à química fina e ao setor de produção de medicamentos. 
Os equipamentos médico-hospitalares nacionais produzidos para atender à 
demanda do Complexo industrial da Saúde, invariavelmente, necessitam de 
insumos de base mineral na sua composição.  

As Tabelas 1 e 2 apresentadas em Anexo 2 identificam algumas das diversas 
aplicações dos minerais metálicos e não-metálicos.  



Geração de emprego e renda. A mineração é, também, uma atividade 
econômica geradora de emprego e renda. É responsável por cerca de 4% do 
PIB brasileiro, por 25% do saldo da balança comercial e pela entrada de US$ 
38 bilhões em divisas. Para além da atuação das grandes empresas, a 
mineração, em seus diferentes produtos, é responsável pela geração de mais 
de 290 mil empregos diretos. Considerando somente os empregos diretos 
derivados da indústria de extração mineral, observa-se que a mineração está 
distribuída em mais de 40% dos municípios brasileiros, muitos dos quais têm 
na mineração a principal atividade econômica, quando não a principal fonte de 
arrecadação de tributos.  

Dessa forma, seja por ser fornecedora de insumos para as demais 
cadeias produtivas, seja pela quantidade de emprego e renda gerada, a 
mineração deve ser preservada pois desempenhará papel central no processo 
de retomada econômica pós-crise.  

Inviabilidade técnica de interrupção. A interrupção das atividades da 
mineração pode causar prejuízos para além do período de suspensão 
estabelecidos pelas autoridades. Diversas operações de setor extrativo-mineral 
são processos contínuos, cuja interrupção gera risos sociais e ambientais. A 
paralização pode trazer consequências ambientais danosas e irreversíveis para 
as minas, pois paralização significa impossibilidade de manutenção das frentes 
de lavra com risco de desmoronamentos dos taludes, subsidência de tetos de 
minas subterrâneas, risco de rompimento de barragens (item previsto como 
atividade essencial no Decreto nº 10.282/20, Art. 3º, inciso XXVIII – 
“monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à 
segurança;”), risco de inundação das áreas de frentes de operação, risco de 
contaminação das drenagens das águas fluviais e pluviais.  

Ademais, haveria risco com a perda de instalações e assoreamentos de 
frentes de trabalho, o alagamento dessas frentes seria um complicador a mais 
pois necessitaria operação para desaguar as minas, inexistindo disponibilidade 
de bombas e tubos para tanto, o que, em muitos casos faria a retomada se 
estender por mais de  1 ano em decorrência de 3 meses de paralização. Nas 
plantas de beneficiamento, células de flotação, espessadores e outros 
equipamentos sedimentariam o minério em suas cavidades, postergando a 
retomada em mais de 90 dias pós-crise, além de ter que se construir enormes 



bacias de contenção, de grave risco de contaminação pelos produtos químicos 
ali contidos. 

Por fim, cumpre destacar que as atividades de mineração são intensivas 
em tecnologia, não havendo a aglomeração de funcionários em seus processos 
produtivos. Não obstante, alinhado às orientações dos órgãos de saúde e 
vigilância sanitária, as empresas mineradoras vêm adotando medidas 
profiláticas para prevenção da disseminação do Corona vírus entre seus 
empregados. Dentre as medidas, destacam-se a alocação de pessoal não-
essencial para a realização de trabalho remoto e em caso de trabalho conjunto 
presencial, orientação para o afastamento entre as pessoas, a higienização 
intensivamente periódica das estações de trabalho e a disponibilização de 
equipamentos para a proteção individual como máscaras, constante lavagem 
das mãos com sabão, uso de luvas, uso de álcool em gel etc., vide documento 
Anexo 3 (fotos de cuidados tomados pela indústria). A propósito, recomenda-se 
que o conjunto dessas medidas detalhadas no Anexo 3 possam ser objetos de 
Normatização por Portaria Ministerial ou resolução da ANM, visando garantir a 
continuidade das operações de forma segura e responsável. 

3. Do Pleito 

Pelos argumentos apresentados, não restam dúvidas de que 
a mineração é uma das bases da economia nacional, parte importante do 
desenvolvimento socioeconômico, já que os bens minerais compõem direta ou 
indiretamente quase todos os produtos que consumimos ou utilizamos. A 
mineração, portanto, deve ser considerada uma atividade essencial e ter 
tratamento diferenciado na pandemia ou ser expressamente incluída 
como insumos necessários a cadeia produtiva relativa ao exercício e ao 
funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais.  

Ponto muito relevante, que deve ser levado em consideração, é como a 
situação tem sido enfrentada pelos demais países mineradores. Neste aspecto, 
observamos que: no Canada tem sido mantidas as atividades mineradoras 
face ao distanciamento das minas dos centros populacionais, tendo sido 
adotadas medidas de isolamento e prevenção nas operações1. Na Austrália, 
também foram mantidas as operações, e só paralisarão as minas na medida 

(https://business.financialpost.com/commodities/mining/mining-continues-amid-global-covid-
19-pandemic-warning-signs-mounting);



em que surjam casos. Igualmente, as regras de prevenção e distanciamento 
vem sendo reforçadas2. Cumpre alertar que países como Peru, Equador, África 
do Sul adotaram posições contrarias, declarando a interrupção das atividades 
mineradoras, sendo essas iniciativas adotadas com um perceptível viés de 
proselitismo político e sem qualquer consideração social-econômica. Neste 
sentido destacam-se no Anexo 3, medidas e providencias tomadas e em curso 
pelas Empresas para assegurar os cuidados necessários com a saúde de 
funcionários, contratados, fornecedores, familiares e comunidades.  

Ressalta-se que não houve, até o momento, nenhuma determinação do 
governo federal pela suspensão de qualquer atividade de mineração. Contudo, 
há a necessidade de se garantir a segurança jurídica para a manutenção 
dessas atividades. Portanto, solicita-se ao Poder Executivo Federal a 
excepcionalização de forma explícita das atividades de mineração.  

 Certo de contar com a vossa sensibilidade e apoio para que, 
conjuntamente e responsavelmente, consigamos superar essa grave situação 
trazida pela pandemia do Covid-19, sem que criemos um cenário de “terra 
arrasada” pós crise para a economia brasileira, despedem-se, 

Cordialmente, 

 

 

Sandro Mabel  
Presidente do Conselho de Mineração da CNI 

 

Luís Azevedo  
Vice -Presidente do Conselho de Mineração da CNI 

 

https://www.businessnews.com.au/article/Countdown-to-WA-lockdown-as-cases-surge

para a economia brasileira, despedem



Anexo 1- Minerais na Ind. de Alimentos 

  
Cal na Industria do Açúcar 

 
Argila no Fabrico de Alimentos e Filtragem Oleo de Soja  

 
Fertilizantes Fosforo e Potássio no Cultivo de Grãos 

 

 



Anexo 2 

Tabela 1 – Principais minerais metálicos e seus usos 

Tabela 2 – Principais minerais não-metálicos e seus usos 



Anexo 3 

Principais medidas de prevenção adotadas 
 

As Empresas de Mineração adotaram medidas em suas operações de combate 
preventivo em função da COVID-19, para assegurar os cuidados necessários 
com a saúde de funcionários, contratados, fornecedores, familiares e 
comunidades.  
 As empresas estão monitorando ativamente a situação do Coronavirus 
COVID-19 e declaram que nada é mais importante para si do que a segurança 
e saúde de nossos funcionários e da comunidade.  Há um contato direto com 
os empregados para garantir que estejam seguros e com saúde. Ao mesmo 
tempo,  é feito todo o possível para preservar os empregos e minimizar os 
efeitos adversos na economia local durante esse período difícil, tomando as 
medidas necessárias que a situação requer para reduzir a possibilidade de 
contágio, em benefício de todos. 
 As recomendações das autoridades municipais, estaduais e federais 
devidamente respeitadas, colocando as pessoas em primeiro lugar. Nesta 
semana, algumas empresas decidiram que somente terão acesso as áreas de 
trabalho as pessoas que realizarão serviços primordiais. Praticamente, foram 
suspensas de atividades de pesquisa mineral e sondagens geológicas, de 
execução de projetos e obras, mantendo o menor efetivo de pessoas o 
necessário à operações. Com esta medida, centenas de pessoas terceirizadas 
deixam de acessar as dependências das Mineradoras neste período crítico. 
Em muitas empresas, parte significativa de funcionários próprios são 
deslocados para realizar home office, sendo reduzidas para cerca de metade o 
contingente presencial em horário administrativo. Os trabalhadores que se 
deslocarem para fora da região em que se localiza as empresas, e aqueles que 
recebam, em suas casas, familiares ou amigos, oriundos de outros países ou 
outras zonas do país devem permanecer isolamento domiciliar preventivo nos 
14 dias seguintes após o regresso. As empresas têm entregado Kits individuais 
para higiene pessoal aos empregados e terceirizados que estiverem 
trabalhando na empresa. As refeições serão servidas em embalagens 
individuais, eliminando o autosserviço 
  
Todas estas medidas foram tomadas para garantir a saúde e segurança das 
pessoas, manutenção dos empregos e a sustentabilidade do negócio, 
adotando-se opções mais benéficas aos empregados, fornecedores, 
contratados, familiares e as comunidades nas quais estamos inseridos. 
  
Entende-se que essas ações possuem um efeito multiplicador significativo na 
preservação dos empregos e na contribução à economia local. Assim, tem-se 
priorizado o gerenciamento da crise de saúde por meio de ações profilátivas e 
preventivas,  ao mesmo tempo que é garantida a continuidade das operações 
da empresa.  
  
Outras medidas de controle e prevenção tem sido adotadas pelas empresas: 



  
•       Suspensão de todas as viagens não críticas ao negócio de pessoas que 
residem fora do país para as operações.   Todos que realizaram viagens antes 
disso se mantiveram em isolamento domiciliar e realizaram testes. 
•       Restrição a viagens dentro do território nacional ao mínimo necessário, 
incluindo fornecedores e contratados. 
•       Campanhas de conscientização estão sendo realizadas junto aos nossos 
empregados e contratados.  
•       Implementação de protocolos para controle de hóspedes de nosso 
alojamento e dos motoristas de caminhões de suprimentos e de transporte de 
minério. 
•       Liberação de funcionárias grávidas, funcionários e contratados com mais 
de 60 anos de idade, ou com doenças pré-existentes e que se enquarem no 
grupo de risco determinados pelas autoridades de saúde pública. 
•       Funcionários e contratados com filhos pequenos foram liberados para 
permanecer em casa para cuidar de suas crianças, caso não tenham opção de 
uma pessoa responsável em sua residência para fazê-lo. 
•       Suspensão de treinamentos, com adoção de protocolos para reduzir 
riscos de contaminação em refeitórios, reuniões, trabalhos de campo e 
transporte de passageiros. 
•       Orientação às pessoas para não se sentarem ao lado de outra pessoa nos 
ônibus. 
•       Disponibilização de mais ônibus para tornar este espaçamento possível. 
•       Intensificação da higienização em todos os ambientes de trabalho. 
•       Liberou Aprendizes e Estagiários para permanecerem em casa. 
•       Adotou o home office para as funções que podem ser realizadas 
remotamente. 
•       As empresas que tenham algum caso comprovado de contaminação, 
entre empregados e contratados interroperá as suas atividades. 
•       Houver registro de caso suspeito, imediatamente as autoridades 
municipais e de Saúde serão informadas para as devidas providências. 
•       Todo empregado e contratatado com sintomas de resfriado, alergias ou 
outros problemas respiratórios deve ser sendo avaliado clinicamentee e 
orientado a ficar em casa, até se recuperar.  
 
Seguem fotos representativas das medidas adotadas: 



 

Monitoramento de Estado de Saúde    Informativos Distanciamento Social 

 

Colab. Administrativos em Home Office    Distanciamento nas Filas Refeição

 

Distanciamento Social Nas Refeições 

 

  



  

Higienização a cada Transporte 

  

Higienização Disponível desde Entrada com Informação 

 

Preparação de Ambulatórios 



 

Barreira Sanitárias 

 

Preparo de Locais para Atendimento 

 



 
Ambiente evacuado para trabalho em Home Office 

 

 
Ambiente parcialmente evacuado com mesas esvaziadas. 

 
 
 
 



  
Afastamento dos assentos nas mesas dos restaurantes da empresa 

 
 

 
Marcação de filas com espaçamento de 2 metros. 


