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Mineração no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil:
aspectos institucionais e corporativos

Marcos Cristiano Zucarelli

Introdução

 Esta primeira nota técnica faz parte do projeto “Observatório dos Conflitos da Mineração no 
Brasil” desenvolvido pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração. O objetivo 
é mapear os conflitos sociais e ambientais provocados pelos setores da mineração e da metalurgia, 
neste caso, a partir da análise dos efeitos da COVID-19 nas localidades mineradas no Brasil. Neste 
primeiro momento, abordaremos sobre o discurso da essencialidade da mineração e à prevenção 
contra a contaminação e a proliferação da pandemia. Para isso foram analisados dados estatísticos de 
instituições nacionais e internacionais, pronunciamentos oficiais, legislação pertinente e reportagens 
jornalísticas que tratam do assunto ao longo do ano de 2020.

 Destacamos aqui alguns pontos centrais dessa nota técnica:

1. Essencialidade forjada pelo setor mineral

A essencialidade do setor mineral durante a pandemia foi forjada pelas organizações 
representativas de classe da mineração e por meio de pressões sobre o governo federal para 
inclusão em portaria ministerial e posteriormente em decreto presidencial.

2. Essencialidade em contexto de retração de consumo de minério

A essencialidade foi decretada mesmo num contexto de forte retração de consumo nacional 
e internacional e contestação de organizações da sociedade civil e movimentos sociais 
nacionais. A retração da economia mundial possivelmente superará os - 5%. No Brasil, a 
queda estimada é de - 8%. O consumo nacional de energia elétrica caiu - 11%, a diminuição 
no valor exportado de bens transformados foi quase de - 20%, a produção de automóveis 
teve uma redução de fevereiro a abril de - 99,5% e de aproximadamente - 30% do consumo 
de aço, no mesmo período.

3. Manutenção das exportações de minérios apesar da queda dos preços

Mesmo com a maior parte dos minérios sofrendo redução de preços no início da pandemia, 
o volume exportado dos principais minérios teve redução módica, - 8,8% para o ferro, 



A Covid-19 no Brasil

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), “os coronavírus (CoV) são uma 
ampla família de vírus que podem causar uma variedade de condições, do resfriado comum a 
doenças mais graves, como a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) e a síndrome 
respiratória aguda grave (SARS-CoV)” (OPAS, 2020a). O novo coronavírus, conhecido como Covid-19, 
foi notificado pela primeira vez em Wuhan, na China, após um surto ocorrido em dezembro de 2019. 
O mundo noticiava a epidemia na China e o surgimento de casos em outros países quando a OMS 
acionou, em 30 de janeiro de 2020, o nível mais alto de alerta para a “Emergência de Saúde Pública 
Internacional”. Os governantes e autoridades da área da saúde dos países tiveram um espaço curto 
de tempo, cerca de 40 dias, para se prepararem até que, em março de 2020, a OMS caracterizou a 
Covid-19 como uma pandemia.

 Na América Latina o primeiro caso notificado ocorreu no Brasil, no final de fevereiro de 2020. 
Antes da notificação de Covid-19 em São Paulo, a Organização Pan-Americana da Saúde organizou, 
“junto com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Ministério da Saúde do Brasil, um treinamento 
para nove países sobre o diagnóstico laboratorial do novo coronavírus” (OPAS, 2020b). 

- 3,7 para o cobre e - 5,3% para o ouro, algumas exportações, como de níquel e de outros 
minérios, tiveram crescimento até agosto de 2020.

4. Crescimento dos lucros durante a crise da pandemia

Mesmo no contexto de crise econômica nacional, o setor superou em 1,4% o valor produzido 
em 2019, atingindo R$75,27 bilhões, no segundo semestre (IBRAM, 2020).

5. Não paralisação das operações, apesar do aumento de contágios

Países como Mongólia, África do Sul, Burkina Faso, Gana, Chile e Panamá exigiram o 
fechamento de minas por conta da Covid-19. No Brasil, a Justiça do Trabalho em Minas 
Gerais, Goiás e Mato Grosso tentaram fechar complexos mineradores que ameaçavam a 
saúde dos trabalhadores e da população municipal, mas tiveram suas decisões derrubadas.  

6. Filantropia irrisória das mineradoras

As doações das mineradoras que totalizaram R$ 900 milhões representam 1,2% do faturamento 
do setor apenas no primeiro semestre de 2020, o que representaria R$ 12,54 da renda de um 
trabalhador assalariado que recebe um salário-mínimo.

7. Lucros recentes são muito superiores as doações para respostas à pandemia

O valor doado pelo setor para combate à Covid-19 corresponde à 2% do lucro líquido das 
grandes mineradoras, declarados em 2019; à 3% do valor de dividendos repassado aos 
acionistas em 2019; e à 78% da remuneração anual paga em 2019 aos diretores das empresas.

8. Alta lucratividade dos acionistas da Vale mesmo na pandemia

O pagamento de R$ 12,4 bilhões em dividendos representa mais de 10 meses de auxílio 
emergencial de R$600 reais para 2,06 milhões de brasileiros ou atenderia 20,6 milhões de 
brasileiros por um mês, quase 10% da população. 
 
9. Representando 0,64% do PIB, Mineração não atuará como motor da economia

A atividade da mineração extrativa respondeu, em 2018, por apenas 0,64% do PIB do Brasil. 
A metalurgia por 1,34%, a indústria de transformação dos minerais não-metálicos 0,46%.
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Gráfico 1: Número de casos de contaminação e de mortes por Covid-19
    confirmados no Brasil e declarações do presidente da república.

Fonte: PONCE, Júlio de Carvalho, 2020

 A partir de 27 de março de 2020, duas semanas após a OMS ter decretado o estado de 
pandemia da Covid-19, o número de mortes no Brasil passou a duplicar a cada semana. Dois 
Ministros da Saúde entregaram seus cargos durante a crise sanitária (Luiz Henrique Mandetta -1º de 
janeiro a 16 de abril de 2020; e Nelson Teich - 17 de abril a 15 de maio de 2020). A pasta permaneceu 
sem ministro de 15 de maio a 2 de junho de 2020, quando Eduardo Pazuello, militar da ativa, 
especializado em logística e não em saúde, assumiu, interinamente, até a data de sua nomeação 
como Ministro da Saúde em 16 de setembro de 2020. A rotatividade de Ministros da Saúde em um 
período de crise sanitária aguda expõe um conflito entre entes estatais que buscaram atender as 
recomendações internacionais para contenção da Covid-19, como por exemplo, o fechamento do 
comércio não essencial e o isolamento social, ações que o Ministério da Saúde tentava implementar, 
e outros entes estatais, com sua maior representação na figura do presidente da república, que 
não concordava em adotá-las e até mesmo as rechaçavam. Infelizmente, mais de seis milhões de 
pessoas foram infectadas e cerca de 170 mil morreram no país devido ao descaso, a omissão, a falta 
de planejamento e de medidas eficazes para conter o avanço da doença no Brasil. 

Funcionamento da Mineração X Prevenção à Covid-19: o que é essencial?

 Entre o discurso negacionista da presidência e deliberações de autoridades do ministério da 
saúde, algumas determinações foram estabelecidas. Para atender as exigências recomendadas pela 
OMS para o contexto de pandemia, o governo brasileiro reconheceu o estado de calamidade pública

 Enquanto o mundo entrava em alerta máximo e adotava medidas de precaução, o presidente 
do Brasil menosprezava o risco ao afirmar, em visita oficial aos Estados Unidos da América, em 
nove de março de 2020, que a epidemia foi “superdimensionada”. Esta declaração ocorreu dois dias 
antes da OMS definir a Covid-19 como pandemia. Medidas isoladas de contenção da proliferação 
da doença contrastava com a irresponsabilidade e negacionismo do presidente da república 
que demonstrava claramente seu despreparo frente a pandemia. Como consequência, o país 
seguiu acumulando mortes e frases impactantes que demonstram a preocupação do presidente 
com a proliferação dos casos de Covid-19, conforme pode ser ilustrado no gráfico seguinte.
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e dispôs sobre determinadas medidas para o enfrentamento da emergência na saúde através da Lei 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Com a publicação do Decreto nº 10.282, em 20 de março de 
2020, ficaram definidos os serviços públicos e as atividades essenciais que continuariam funcionando, 
todavia, com a adoção de medidas sanitárias de controle e de segurança para os funcionários. Até 
então, não havia qualquer menção à atividade minerária.

 No empenho em não paralisar as atividades, por conta da pandemia, o setor da mineração 
rapidamente buscou junto às entidades do executivo demonstrar sua “essencialidade”, que não 
havia sido considerada nas primeiras determinações legislativas. Em 23 de março de 2020, três dias 
após a publicação do Decreto nº 10.282 que não incluiu a mineração nas atividades essenciais, a 
empresa Vale anunciou a compra de cinco milhões de testes rápidos para verificação de infecção 
pela Covid-19, bem como equipamentos de proteção individual (óculos, luvas e máscaras) para 
serem distribuídos aos médicos e aos enfermeiros no Brasil. Conforme exposto na reportagem da 
Agência Brasil (2020): “Segundo a mineradora a doação é uma forma de ajudar o governo brasileiro 
no combate à disseminação da doença no país”.

 A ação “voluntariosa”, que aparenta preocupação com a “disseminação da doença no país”, 
é contraditória quando se analisa as práticas lobistas do setor em querer manter o extrativismo 
mineral em pleno funcionamento durante a pandemia. De certa forma, as empresas se utilizam 
das doações para destacar a importância do setor e aumentar seu poder de barganha com o 
Estado. Diante dessas estratégias, representantes do IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração) e 
de mineradoras procuraram o Ministro de Minas e Energia para pressionar a inclusão da mineração 
enquanto atividade essencial (ANGELO, 2020). 

 Em entrevista concedida à live do Banco Safra, no dia 10 de julho de 2020, o próprio 
Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse ter encontrado dificuldade para explicar a 
essencialidade da atividade. Segundo o ministro, essa dificuldade ocorre, principalmente, porque 
a “imagem da mineração degradadora está culturalmente atrelada com a mineração ilegal”. Ao 
lembrar da tragédia em Brumadinho, tentou justificar que essa não é o exemplo de “mineração 
sustentável de hoje, não é uma mineração do presente. É uma mineração herdada do passado” 
(BANCO SAFRA, 2020). É curiosa esta declaração pois, faz referência a um dos complexos da maior 
mineradora atuante no Brasil, a Vale. O desastre em Brumadinho ocorreu em janeiro de 2019, não foi 
no século passado. Mas é compreensível a dificuldade do ministro em explicar sobre uma possível 
mineração sustentável, justamente, porque não há. Assim, o “convencimento” de que a mineração é 
essencial só poderia partir de uma normativa interna, um ato de cima pra baixo, através da Portaria 
do Ministério de Minas e Energia, nº 135, de 28 de março de 2020, que deu “a certificação dessa 
essencialidade” (BANCO SAFRA, 2020).

 Assim, a Portaria nº 135/2020, em dois curtos artigos, resolveu:
 

Art. 1º É considerada essencial a disponibilização dos insumos minerais 
necessários à cadeia produtiva das atividades essenciais arroladas nos incisos 
do § 1º, do art. 3º, do Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, e realizada, 
dentre outros, pelos seguintes serviços e atividades:
I - pesquisa e lavra de recursos minerais, bem como atividades correlatas;
II - beneficiamento e processamento de bens minerais;
III - transformação mineral;
IV - comercialização e escoamento de produtos gerados na cadeia produtiva 
mineral; e 
V - transporte e entrega de cargas de abastecimento da cadeia produtiva.
Art. 2º Todas as atividades devem considerar rigorosamente as diretrizes de 
segurança estabelecidas para conter o avanço do COVID-19 apresentadas 
pelo Ministério da Saúde, bem como as prescrições previstas no Regulamento 
Sanitário Internacional Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, 
definidos na 58ª Assembleia Mundial de Saúde.
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 Nem mesmo a “pesquisa e lavra de recursos minerais” que antecede em muitos anos 
a possibilidade de “disponibilização dos insumos minerais necessários à cadeia produtiva das 
atividades essenciais”, definidas inicialmente pelo Decreto nº 10.282/2020, foram paralisadas no 
período da pandemia.

 Em nota, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) repudiou a inclusão da mineração, 
por uma portaria ministerial, enquanto atividade essencial para a sociedade.

 Outras articulações, como o Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração, 
denunciaram a pressão do setor e do Ministério de Minas e Energia para a inclusão da mineração 
como atividade essencial:

 O Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração chamou a atenção para a 
necessidade de se priorizar a vida a partir do manifesto intitulado: “Mineração não é essencial. A 
vida SIM!”. Mais de 100 entidades assinaram em apoio. Além dos problemas elencados relativos 
à insalubridade da atividade minerária para os trabalhadores e para os cidadãos dos municípios 
que recebem a mineração, o manifesto enaltece a preocupação com a piora dessas condições, no 
contexto da pandemia, para os trabalhadores, familiares e as comunidades próximas das minas.

Preocupa-nos o fato de o setor minerário não ter paralisado suas atividades. 
Repudiamos ações do Governo Federal, como a Portaria nº 135/GM, de 28 de 
março de 2020, do Ministério das Minas e Energia, que autoriza o setor a manter 
suas atividades, não respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde, 
que estão sendo assumidas pelo mundo inteiro. Além do mais, se compararmos as 
normas que restringem as atividades NÃO essenciais, não há a menor dúvida que a 
cadeia produtiva da indústria minerária não se enquadra como essencial de acordo 
com o DECRETO 10.292/2020. Uma mera Portaria publicada pelo Ministro das Minas 
e Energia não tem efeito para dar interpretação mais flexível do que as normas 
restritivas do Decreto. Por ordem da hierarquia das normas, portaria interna não 
tem força para modicar as restrições impostas por Leis, Decretos e Recomendações 
Internacionais (CNBB, 2020).

Essa não é a primeira tentativa do poder Executivo em enquadrar setores não 
essenciais como tal, no intuito de manter atividades econômicas específicas 
funcionando e cujo objetivo político consiste em ampliar a sua base empresarial 
de apoio, como no Decreto 10.292/2020, o qual enquadra Igrejas e casas Lotéricas 
como serviços essenciais. Esse decreto foi derrubado por uma Ação Civil Pública 
movida pelo Ministério Público Federal, que alegou que a Lei 7.783/89 já definia 
quais seriam as atividades essenciais. Do mesmo modo, compreende-se como 
inconstitucional a referida Portaria que confere caráter de essencialidade à pesquisa, 
lavra, beneficiamento e escoamento de minérios. Pois, como o MP já definiu na 
ACP, “é nítido que o decreto coloca em risco a eficácia das medidas de isolamento 
e achatamento da curva de casos da Covid-19, que são fatos notórios” (Comitê 
Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração, 2020a).

Portanto, antes de tomar uma decisão que coloca em risco a saúde de trabalhadores 
(as) e suas famílias, o governo deveria promover um amplo debate a fim de planejar 
uma redução controlada e temporária da atividade mineradora. Igualmente, deveria 
coordenar uma política que regule os estoques, estabeleça escalas e ritmos de 
extração, planos remunerados de capacitação e formação dos trabalhadores (as) que 
ficassem em casa, apoio às pequenas e médias empresas mineradoras e o controle 
da mineração ilegal.
Sem uma coordenação dessa natureza, as maiores contribuições do setor mineral 
para a crise da COVID-19 no país será o aumento do adoecimento, a sobrecarga do 
sistema de saúde nas cidades da mineração e o incremento no número de mortes no 
país (Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração, 2020b).

A mineração não parou! 
os efeitos de uma essencialidade forjada
durante a Pandemia da Covid-19 no Brasil 7



 A pandemia causada pela disseminação do Covid-19, no primeiro semestre de 2020, impôs 
aos países o isolamento de seus cidadãos e o fechamento temporário do comércio não essencial. 
Portanto, a drástica redução no consumo de energia, principalmente nos setores da indústria e 
comércio, reflete também a diminuição na produção de bens durante este período.

 No dia primeiro de abril de 2020 foi apresentado o (PDL) Projeto de Decreto Legislativo nº 
136/2020, com intuito de suspender os efeitos da Portaria nº 135/2020, do Ministério das Minas e 
Energia. Posteriormente, reforçado pelo PDL nº 141/2020.

 Todavia, o governo federal não cedeu diante das críticas e da cobrança de redes, entidades 
e movimentos sociais que denunciavam o risco de contaminação dos trabalhadores na operação 
das minas e disseminação da doença nas regiões e municípios com atividade mineral. Diante das 
campanhas publicitárias massivas, vinculadas na mídia no começo de abril de 2020, forjando a 
essencialidade da mineração,1  e da forte pressão das mineradoras, instituições do setor e do próprio 
Ministério de Minas e Energia, foi publicado, em 28 de abril de 2020, o Decreto presidencial nº 10.329, 
que incluiu a pesquisa, o processo de extração, o beneficiamento, a produção, a comercialização e 
o escoamento relacionados à mineração no rol das atividades essenciais.

 O Ministro de Minas e Energia tinha razão em seu pronunciamento quando mencionou a 
dificuldade em justificar a essencialidade da atividade minerária no contexto de pandemia (BANCO 
SAFRA, 2020). Em um cenário de retrações internacionais no consumo de produtos não alimentícios 
e de energia (principalmente proporcionado pelo fechamento de indústrias e serviços considerados 
não essenciais em grande parte do mundo e, em particular, na China), torna-se um verdadeiro desafio 
convencer a manutenção do mesmo nível de extração mineral. Será que a fabricação de aparelhos 
para emergências e tratamentos médicos, bem como a construção de hospitais temporários, 
praticamente único setor que realmente demandou maior quantidade de insumos na pandemia, 
consumiria toda a produção de minério?

 O consumo de energia pode ser uma variável interessante para se analisar a relação oferta 
e demanda de produtos industrializados. Os dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2020) 
demonstram que ocorreu uma redução geral de 11% no consumo de energia elétrica no Brasil, se 
comparado o mês de maio de 2020 (período crítico em que ocorreram, por parte de governadores 
e prefeitos, as implementações das políticas de isolamento social em vários estados) com o mesmo 
mês em 2019. Nos setores industrial e comercial essa redução foi ainda mais acentuada, conforme 
se verifica na tabela seguinte, com índices de 14% e 25%, respectivamente.

1 Exemplos destas campanhas podem ser visualizados nos seguintes links:
http://portaldamineracao.com.br/ibram/mineracao-do-brasil-essencial-responsavel-e-segura/;
https://www.youtube.com/watch?v=wLh6B4XWZe4&ab_channel=C%C3%A2meraRecord;
https://www.otempo.com.br/opiniao/artigos/mineracao-e-essencial-1.2320111;
http://portaldamineracao.com.br/wp-content/uploads/2020/04/RELEASE_DADOS_1o_TRIM2020_15ABR20_COLETIVA_
FINAL.pdf

Tabela 1: Consumo Mensal de Energia Elétrica por Classe.

Fonte: Construção do autor a partir de dados disponibilizados pela EPE, 2020.
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 Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) confirmam ainda a queda de 11,9%, 
na comparação entre março e fevereiro de 2020, no “Indicador IPEA Mensal de Consumo Aparente 
de Bens Industriais” (CARVALHO, 2020). A redução no consumo também atingiu a produção em 
todos os países do globo. A produção mundial de aço bruto, por exemplo, sofreu uma redução de 
7,0% em relação a junho de 2019, considerando os 64 países que reportam informações à World 
Steel Association (2020).

 As consequências podem ser medidas também através das estatísticas sobre o Produto 
Interno Bruto (PIB) de cada país. Para o Banco Mundial, o cenário para a América Latina é de uma 
queda recorde:

 A previsão para o Brasil não é diferente: “Segundo projeções, a economia do Brasil deve 
encolher em 8% este ano em virtude do bloqueio total (lockdowns), queda dos investimentos, 
distúrbios na cadeia de suprimento e preços globais de produtos primários mais baixos” (WORLD 
BANK GROUP, 2020, p.83).

Os múltiplos choques internos e externos decorrentes da pandemia provocarão 
uma contração da atividade econômica regional de 7,2% em 2020. Esta será uma 
recessão mais profunda do que as que ocorreram durante a crise financeira mundial 
de 2008-2009 e a crise da dívida da América Latina nos anos de 1980 (WORLD BANK 
GROUP, 2020, p.82).

PIB Real
Mundo -5,2
   Economias avançadas -7,0
       Estados Unidos -6,1
        Zona do Euro -9,1
        Japão -6,1
  Economias Emergentes e em Desenvolvimento (EMDEs) -2,5
           EMDEs exportadores de commodities -4,8
           Outros EMDEs -1,1
              Outros EMDEs excluindo a China -3,6
      Leste Asiático e Pacífico 0,5
           China, República Popular da 1,0
           Indonésia 0,0
           Tailândia -5,0
      Europa e Ásia Central -4,7
          Rússia -6,0
           Turquia -3,8
           Polônia -4,2
      América Latina e Caribe -7,2
          Brasil -8,0
           México -7,5
          Argentina -7,3
      Oriente Médio e Norte da África -4,2
          Arábia Saudita -3,8
           Irã -5,3
           Egito 3,0
      Sul da Ásia -2,7
           Índia -3,2
           Paquistão -2,6
           Bangladesh 1,6
      África Subsaariana -2,8
           Nigéria -3,2
           África do Sul -7,1
           Angola -4,0

Tabela 2: Estimativas para o PIB real (%) no ano de 2020.

Fonte: WORLD BANK GROUP, 2020.
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 Essa queda na produção também pode ser comprovada pelo gráfico da arrecadação do Brasil 
com a exportação de bens da indústria de transformação, principalmente no período de abril a 
junho de 2020.

 Uma análise cuidadosa que priorizasse a vida, deixaria evidente que a inclusão da mineração 
enquanto atividade essencial, através de uma “canetada”, foi uma decisão equivocada para a saúde 
pública. O decréscimo na demanda dos três maiores consumidores finais de produtos siderúrgicos é 
mais um dado estatístico que ilustra essa situação. O primeiro, tem a ver com a redução na fabricação 
de automóveis no Brasil. Este é um ótimo exemplo de que a extração minerária, assim como ocorreu 
para as demais atividades não essenciais, poderia ter sido paralisada por, no mínimo, durante os três 
meses de queda mais acentuada no consumo.

 Percebe-se pelo gráfico anterior a redução significativa na produção de automóveis nos meses 
de abril (99,5%), maio (83%) e junho (59%) de 2020 em comparação com o volume de produção 
normal até então praticado em fevereiro do mesmo ano, apesar do setor já apontar para uma 
recuperação a partir de agosto de 2020. 

Gráfico 2: Valores mensais (R$) obtidos no ano de 2020 com a exportação
    brasileira de produtos da indústria de transformação.

Gráfico 3: Produção de automóveis no Brasil em 2020.

Fonte: ME, 2020

Fonte: ANFAVEA, 2020.
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 O mesmo efeito de queda no consumo pode ser averiguado na produção do aço e de seus 
derivados. O gráfico seguinte demonstra a redução do consumo no parque produtor de aço brasileiro 
no período de março a maio de 2020 (colunas) em comparação ao mesmo período de 2019 (linha).

 Igualmente o setor da construção civil, principal consumidor, teve uma taxa de crescimento 
negativa de 11,1% no segundo trimestre de 2020 em comparação ao mesmo período do ano 
anterior (IBGE, 2020). Ao considerar a redução na demanda, levando-se em conta os três principais 
consumidores nacionais de produtos siderúrgicos, que juntos correspondem à 82,1% dos 
consumidores finais (Instituto Aço Brasil, 2020), são eles: construção civil (37,6%); automotivo (24%); 
e bens de capital (20,5%), pressupõem-se que a continuidade da exploração minerária no mesmo 
período está justificada não na demanda, não na essencialidade, mas no lobby do setor mineral 
junto ao governo federal. A existência da autointitulada “Frente Parlamentar Mista da Mineração” 
composta por 231 deputados federais e cinco senadores da república (IDM, 2020),2  reforça a tese 
deste poder de persuasão no congresso e no executivo. A preocupação com a manutenção das 
atividades econômicas se sobrepôs à prevenção ao risco de contaminação pela Covid-19.

A continuidade da mineração na pandemia 

 Uma das regras básicas que aprendemos em economia é que: quando a demanda de um 
determinado produto reduz e a oferta deste continua com a mesma quantidade, a tendência é de 
queda no preço. A não paralisação da atividade minerária conjugada com a baixa demanda durante 
o contexto da pandemia, significou a queda nos valores de praticamente todos os minérios.

Gráfico 4: Consumo aparente de todo o parque produtor de aço brasileiro.

Tabela 3: Evolução dos preços das commodities (US$) por tonelada métrica.

Fonte: IAB, 2020.

Fonte: MME, 2020.
2 O Instituto do Desenvolvimento da Mineração (IDM), “através de um Acordo de Cooperação Técnica é o Instituto 
Oficial de apoio Técnico Normativo e Científico da Frente Parlamentar Mista da Mineração do Congresso Nacional 
Brasileiro e um dos principais interlocutores entre mineradores e Parlamentares do Brasil” (IDM, 2020). Está empenhado 
em acompanhar e, inclusive, subsidiar a Frente Parlamentar com pareceres técnicos sempre que estiver em tramitação 
processos que envolvem assuntos do setor da mineração, seja em projetos de lei, emendas constitucionais, dentre 
outras, no âmbito dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário).

Minerais dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20
% queda
dez/19-abr/20

Estanho 17.141,05 17.029,18 16.480,30 15.290,91 14.952,80 15.401,92 16.837,84 17.469,92 12,77
Níquel 13.829,42 13.506,86 12.715,55 11.846,23 11.804,01 12.179,61 12.727,15 13.402,30 14,65
Cobre 6.077,06 6.031,21 5.687,75 5.182,63 5.057,97 5.239,83 5.754,60 6.372,46 16,77
Zinco 2.272,54 2.354,31 2.113,24 1.903,63 1.903,37 1.975,32 2.025,71 2.177,20 16,24
Chumbo 1.900,54 1.923,93 1.872,54 1.734,44 1.657,55 1.626,34 1.744,84 1.817,93 12,79
Alumínio 1.771,38 1.773,09 1.688,10 1.610,89 1.459,93 1.466,37 1.568,57 1.643,81 17,58
Ferro 92,65 95,76 87,68 88,99 84,73 93,65 103,3 108,52 8,55
Fosfato 72,50 72,50 72,50 71,88 70,75 72,90 75,00 75,00 2,41
Ouro* 1.479,13 1.560,67 1.597,10 1.591,93 1.683,17 1.715,91 1.732,22 1.846,51 Alta de 14%
* US$ por onça-troy que equivale a 31,10 gramas
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 Pelo gráfico adiante é possível visualizar a redução dos preços das commodities de fevereiro 
até abril de 2020, momento crítico da pandemia, com exceção do ouro que, ao contrário dos demais 
minerais, obteve uma alta de 14% no período.3  O fosfato, mesmo com a menor queda (2,41%) 
dentre os minerais elencados, praticamente manteve o seu preço devido a demanda na agricultura. 
Vale chamar atenção para o preço da tonelada do minério de ferro, que a partir de maio obteve 
uma alta acentuada, chegando a U$108,52 dólares em julho de 2020, com a retomada da produção 
siderúrgica chinesa e ainda uma falta de certezas quanto a estabilidade da oferta do mineral.

 Para o setor da mineração em geral, a queda no preço das commodities não reduziu seu 
faturamento devido, principalmente, a relativa manutenção da produção e a alta do dólar comercial 
em comparação com o real neste período.4 

 Em conjunto com a elevação do preço da comodity do minério de ferro,5  a partir de maio, o 
setor faturou no primeiro semestre de 2020, R$75,27 bilhões (IBRAM, 2020). Este valor superou em 
1,4% ao que foi arrecadado no primeiro semestre do ano de 2019. Estes resultados demonstram que 
as atividades das mineradoras não cessaram na pandemia, ao contrário de alguns serviços prestados 
ao público.

 A empresa Vale comunicou a suspensão temporária, a partir de 24 de março de 2020, da 
circulação dos trens de passageiros da Estrada de Ferro Carajás (EFC) e da Estrada de Ferro Vitória 
a Minas (EFVM). Segundo a mineradora: “O objetivo é contribuir com as ações de contenção à 
pandemia do COVID-19 (coronavírus)” (VALE, 2020a). Parece que a preocupação em contribuir para 
a “contenção à pandemia” se limitou aos trens de passageiros. Os trabalhos nas minas e a circulação 
das mercadorias continuaram a despeito do risco de contaminação. Os trens só voltaram a operar, 
para os passageiros, cerca de cinco meses depois, nos dias 17 de agosto e 1º de setembro de 2020, 
respectivamente, para as linhas da EFC e da EFVM.

Gráfico 5: Evolução gráfica dos preços das commodities (US$) por tonelada.

Fonte: MME, 2020. * US$ por onça-troy que equivale a 31,10 gramas.

3 É comum, em momentos de crises, o ouro ser visto como um fundo de reserva, um destino seguro para guardar o 
dinheiro dos investidores.
4 O dólar subiu de R$4,02 no início de janeiro para R$5,22 no final de julho de 2020. Mas chegou a alcançar R$5,90 em 
13 de maio de 2020, uma valorização de 46% em relação a cotação de janeiro de 2020.
5 O minério de ferro é o principal mineral exportado pelo Brasil. Cerca de 70% da produção é exportada (MILANEZ, 
2020). No acumulado do ano de 2020, entre janeiro e agosto, foi responsável por 46,93% de todo valor arrecadado 
com exportação de minérios, incluindo óleos brutos de petróleo que respondeu por outros 45,55% da arrecadação (ME, 
2020).
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 US$ FOB  KG  US$ FOB  KG 

Minério de ferro e seus concentrados 14.192.701.233 210.353.495.272 15.165.039.347  230.552.033.187 -972.338.114 -6,41 -20.198.537.915 -8,76

Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus 13.774.854.775 50.129.586.578   15.472.544.386  37.012.704.244   -1.697.689.611 -10,97 13.116.882.334 35,44

Minérios de cobre e seus concentrados 1.433.394.151   738.649.272        1.552.840.482    766.888.032        -119.446.331 -7,69 -28.238.760 -3,68

Outros minérios e concentrados dos metais de base 292.907.336      2.182.491.833     369.438.580       2.208.610.667     -76.531.244 -20,72 -26.118.834 -1,18

Outros minerais em bruto 274.549.368      2.649.304.705     278.436.846       2.077.641.267     -3.887.478 -1,40 571.663.438 27,52

Minérios de alumínio e seus concentrados 117.034.169      2.932.536.757     151.444.111       4.791.166.392     -34.409.942 -22,72 -1.858.629.635 -38,79

Pedra, areia e cascalho 96.261.568        672.337.789        117.398.985       775.382.358        -21.137.417 -18,00 -103.044.569 -13,29

Minérios de níquel  e seus concentrados 27.360.548        21.973.633          10.990                48.846                 27.349.558 248.858,58 21.924.787 44.885,53

Gás natural, liquefeito ou não 25.515.818        59.144.573          2.963                  362                      25.512.855 861.048,09 59.144.211 16.338.179,83

Fertilizantes brutos (exceto adubos) 3.740.928          10.362.658          3.744.789           13.440.369          -3.861 -0,10 -3.077.711 -22,90

Minérios de metais preciosos e seus concentrados 1.359.452          861.722               1.748.184           909.898               -388.732 -22,24 -48.176 -5,29

Linhita e turfa 250.766             529.550               385.460              942.136               -134.694 -34,94 -412.586 -43,79

Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado 84.329               190.666               509.947              966.000               -425.618 -83,46 -775.334 -80,26

Pirites de ferro não torrados 67.956               330.500               68.332                344.556               -376 -0,55 -14.056 -4,08

Diamantes industriais, trabalhados ou não -                     -                       20.000                -                       -20.000 -100,00 0 0,00

Total extrativismo mineral 30.240.082.397 269.751.795.508 33.113.633.402  278.201.078.314 -2.873.551.005 -8,68 -8.449.282.806 -3,04

VAR. 
ABSOLUTA 
2020/2019

VAR. 
RELATIVA 
2020/2019

VAR. 
ABSOLUTA 
2020/2019

VAR. 
RELATIVA 
2020/2019

Descrição

 PERÍODO (Acumulado Janeiro-Agosto)  US$ FOB  KG 

2020 2019

 Pela tabela seguinte, é possível verificar que houve uma ligeira redução nos volumes de 
minérios exportados, no acumulado de janeiro a agosto de 2020, em relação ao mesmo período de 
2019. Queda de - 8,46% na exportação de minério de ferro, de - 5,29 em metais preciosos e - 3,68% 
de minério de cobre. Minério de alumínio e carvão sofreram as maiores quedas, - 38,79% e - 80,26%. 
Por outro lado, o níquel teve um crescimento espetacular da sua exportação passando de 48 t para 
21,9 mil toneladas no período. O crescimento foi também de outros minérios brutos que elevaram 
em 27,5% as exportações. 

 Pela tabela seguinte, é possível verificar que houve uma ligeira redução nos volumes de 
minérios exportados, no acumulado de janeiro a agosto de 2020, em relação ao mesmo período de 
2019. Queda de - 8,46% na exportação de minério de ferro, de - 5,29 em metais preciosos e - 3,68% 
de minério de cobre. Minério de alumínio e carvão foram as maiores quedas, - 38,79% e - 80,26%. 
Por outro lado, o níquel teve um crescimento espetacular da sua exportação passando de 48 t para 
21,9 mil toneladas no período. O crescimento foi também de outros minérios brutos que elevaram 
em 27,5% as exportações. 

Tabela 4: Exportação brasileira de produtos do extrativismo mineral, conforme classificação internacional.

Tabela 5: Exportação brasileira de minério de ferro e seus concentrados, de janeiro a agosto de 2020.

Fonte: ME, 2020.

Fonte: ME, 2020.

Descrição 2020 (US$ FOB) 2019 (US$ FOB)
 Part. 2020 

(% US$ FOB) 
 Part. 2019 

(% US$ FOB) 
 VAR.% 

2020/2019 
China 9.744.869.844 8.645.071.327 68,66 57,01 12,72
Malásia 1.053.186.249 1.293.288.445 7,42 8,53 -18,57
Japão 563.190.621 716.642.663 3,97 4,73 -21,41
Omã 406.694.974 476.761.318 2,87 3,14 -14,70
Países Baixos (Holanda) 368.475.531 597.974.743 2,60 3,94 -38,38
Barein 343.530.147 444.319.613 2,42 2,93 -22,68
Coreia do Sul 331.009.722 395.980.803 2,33 2,61 -16,41
Turquia 213.875.125 242.460.248 1,51 1,60 -11,79
Egito 131.856.587 208.466.245 0,93 1,37 -36,75
França 120.452.278 249.446.664 0,85 1,64 -51,71
Demais Países 915.560.155 1.894.627.278 6,45 12,49 -51,68
Minério de ferro e seus concentrados 14.192.701.233 15.165.039.347 10,26 10,16 -6,41
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 Neste sentido, pode-se afirmar que o setor vem operando normalmente, mesmo durante 
a pandemia pelo Covid-19 e em alguns casos até intensificado as exportações. Os trabalhadores 
que atuam nas áreas operacionais mantiveram suas rotinas. Segundo informações encontradas nos 
sítios eletrônicos das principais mineradoras, para a continuidade das atividades foram incluídos 
alguns protocolos básicos de segurança como uso obrigatório de máscara, higienização das mãos e 
aferição de temperatura para ingressar nas empresas.

  A alteração mais significativa foi o deslocamento do pessoal do setor administrativo das 
empresas para atuarem de forma remota em regime de home office. Mudança, aliás, que pode 
se tornar definitiva na maioria das mineradoras, uma vez que envolve uma redução expressiva de 
custos ao comparar com a necessidade de transporte de funcionários, construção e manutenção 
de escritórios, refeitórios, dentre outras estruturas que atendem ao administrativo. Neste sentido, 
podemos afirmar que a pandemia contribuiu para acelerar a implementação de uma perspectiva 
futura que envolve investimentos em tecnologias de automação e adaptações em centros de 
operação remota (MITCHELL, 2020; SWART, 2020). Tudo isso, em conjunto, certamente afetará o 
número de empregos no setor a curto prazo.

 A despeito de toda a problemática colocada sobre redução de demanda e riscos de 
contaminação dos trabalhadores nas minas, a manutenção da atividade extrativa permanece sendo 
justificada, constantemente, por discursos de sua “essencialidade” e por ações “benevolentes” das 
mineradoras.

 Em um artigo pessoal publicado anteriormente no Jornal O Globo, em 23 de abril de 2020, 
e republicado em documento oficial, o Boletim do Setor Mineral de junho de 2020, o secretário de 
Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia (MME), Alexandre 
Vidigal de Oliveira, justifica a mineração:

 Não cabe aqui discutir sobre o grupo seleto para quem cabe a exclusividade do “modo a se 
viver”, a partir do “bem-estar que, graças aos bens minerais, a vida atual proporciona” (MME, 2020, 
p.25). Gostaríamos de falar da essencialidade da vida biológica. Aquela que precisa de água limpa e 
em quantidade suficiente, de florestas em pé para respirar um ar puro e de solos não contaminados 
pelos rejeitos da mineração. Da priorização de medidas preventivas para a não disseminação de uma 
doença que já dizimou quase um milhão e quatrocentas mil vidas no mundo, afetando drasticamente 
suas famílias.

 Gostaríamos que fosse dado às pessoas o direito de escolha sobre os seus modos de vida 
e que este não fosse imposto, ou objeto de coerção, por grupos de interesse que constroem uma 
narrativa de que “há somente um caminho possível”, não havendo espaço para alternativas e 
que este caminho é o melhor para toda a sociedade. Os benefícios da mineração são inegáveis 
na vida moderna. Mas, “contradição” é saber que apesar de serem extraídos em abundância, não 
são acessíveis a todos. “Ficção” é prometer equidade, afirmar que todos irão, algum dia, “desfrutar 
do bem-estar” das transformações minerais. Mesmo se todos os povos quisessem viver como os 
maiores consumidores mundiais, não teríamos minérios suficientes para atender a demanda global. 
Precisaríamos de, no mínimo, cerca de cinco planetas Terra (GLOBAL FOOTPRINT NETWORK, 2016). 
Cabe então o questionamento: Para quê e para quem se destina a superprodução de bens minerais? 
A quem interessa a ininterrupta exploração mineral em detrimento das condições socioambientais 
que garantem a vida?

Para os padrões de vida contemporânea, a mineração é essencial, imprescindível e 
inadiável. E é essencial não apenas porque se quer; mas é essencial por realmente ser, 
por sua própria essência como insumo para quase tudo. Negar isso é viver em um 
mundo de ficção e da contradição em não se deixar de desfrutar do bem-estar que, 
graças aos bens minerais, a vida atual proporciona. Sem a mineração, não são apenas 
os produtos que podem faltar; pode faltar a própria vida ou o modo a se viver!

A mineração não parou! 
os efeitos de uma essencialidade forjada
durante a Pandemia da Covid-19 no Brasil 14



 Diversas minas foram paralisadas por iniciativas de governos locais ao redor do mundo. Na 
Mongólia, a Rio Tinto foi forçada a suspender as operações devido a regulamentações governamentais. 
Na África do Sul idem. Trabalhadores em Burkina Faso, Gana e Chile também paralisaram as atividades 
em algumas minas depois que casos positivos para Covid-19 foram confirmados (LAING, 2020). No 
Panamá, o ministro da saúde ordenou a suspensão temporária da First Quantum, depois que 108 
trabalhadores testaram positivo para Covid-19 (EARTHWORKS et al., 2020). De certa forma, essas 
paralisações resultaram na redução da oferta e, consequentemente, contribuíram para os aumentos 
de preços observados em final de março e início de abril de 2020 (LAING, 2020).

 Já no Brasil, ações judiciais até conseguiram interromper por alguns dias atividades de 
mineração nos estados de Goiás, de Minas Gerais e do Mato Grosso, por exemplo, mas, rapidamente 
perderam efeito com recursos interpostos pelas empresas.

 A manutenção das atividades na pandemia gerou ainda a “oportunidade” para as mineradoras 
reforçarem a construção da imagem de sensibilidade social da corporação. Neste contexto, as 
empresas vêm realizando algumas “ações voluntárias em prol das comunidades, além de doações de 
equipamentos diversos, inclusive hospitalares, cestas básicas, entre outros itens, até agora avaliados 
em cerca de R$ 900 milhões” (PORTAL DA MINERAÇÃO, 2020b, p.3). Em entrevista ao Portal da 
Mineração:

O juiz titular da Vara do Trabalho de Uruaçu, Antônio Gonçalves Pereira Júnior, 
determinou nesta terça-feira (31/3) a suspensão das atividades de uma mineradora 
localizada no município de Pilar de Goiás, que continuou em operação mesmo sem 
estar entre as atividades essenciais que poderiam ou deveriam ser mantidas durante 
a pandemia de covid-19, conforme decreto do governo estadual (TRT, 2020, p.1).

A Justiça do Trabalho determinou a paralisação imediata das atividades de mineração 
e construção desenvolvidas pelas empresas Andrade Gutierrez, Votorantim e 
Construcap no empreendimento NEXA, localizado no município de Aripuanã, 
extremo norte do estado. [...] A determinação de suspensão das atividades ocorre 
após a confirmação de que um funcionário da obra contraiu o vírus e de que outros 
oito estão com suspeitas de terem sido infectados. No último sábado (4), inclusive, 
um trabalhador com suspeita de contaminação foi entubado e encaminhado 
para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no município de Sinop, a cerca de 
650km de distância. A concessão da liminar leva em consideração o fato de que 
os trabalhadores atuam em atividades que implicam na aglomeração de pessoas, 
sobretudo em lugares subterrâneos, com ambiente de ventilação limitada. Além 
das questões do local de trabalho, pesou na decisão do magistrado as condições 
precárias do hospital municipal para enfrentamento da pandemia. Entre elas, a falta 
de estrutura física para instalação de leitos de isolamento para pacientes graves, a 
precariedade do gerador de energia e do setor de raio X, a falta do apoio de médico 
intensivista, entre outras dificuldades (MENDES, 2020, p.1).

O Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais (MPT-MG) derrubou nessa sexta-
feira, 05/06, a liminar que autorizava as operações da Vale em Itabira, MG. Diante 
isso, estão interditadas as atividades de extração de minério de ferro nas minas de 
Cauê, Conceição e Periquito, devido a irregularidades nas medidas de contenção 
do Covid-19. Um relatório apontou que cerca de 200 funcionários da mineradora 
estavam contaminados com o coronavírus (MUNDO SINDICAL, 2020, p.1).

[...] a decisão da juíza Federal Jaiza Maria Pinto Fraxe, da 7ª vara Federal Ambiental e 
Agrária da Seção Judiciária do Amazonas, que atendendo um pedido do Ministério 
Público Federal, concedeu liminar e determinou a suspensão de toda e qualquer 
movimentação de madeira no sistema Sinaflor/DOF nos municípios de Alta Floresta, 
Apiacás, Aripuanã, Colniza, Juína, Nova Bandeirantes, Paranaíta e Sinop, bem como a 
extração mineral nesses municípios (SANTOS DA SILVA, 2020, p.1).
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 Se comparado com o faturamento do setor apenas no primeiro semestre de 2020, o valor 
de 900 milhões de reais representa 1,2% deste total. Ao fazer uma analogia com a renda de um 
trabalhador assalariado no Brasil, que recebe um salário-mínimo de R$ 1.045,00 mensais, seria 
equivalente afirmar que ele doou, na soma dos seis meses trabalhados, R$75,24, ou, que efetuou uma 
doação de R$12,54 por mês, equivalente a dois litros de óleo nos supermercados (ref.12/09/2020).

 Os 900 milhões em “contribuições para superar a pandemia”, foi o valor anunciado pelo 
presidente do Conselho Diretor do Ibram (Instituto Brasileiro de Mineração). Contudo, pelo site 
monitordasdoacoes.org.br (consultado em 29 de agosto de 2020), o valor total das doações efetuadas 
pelas mineradoras soma R$ 584.836.000 (quinhentos e oitenta e quatro milhões e oitocentos e trinta 
e seis mil reais). Portanto, 0,78% do faturamento do setor no primeiro semestre de 2020.

 Somente a mineradora Vale, por exemplo, anunciou, no final de 2019, que seria repassado aos 
investidores sete bilhões e 253 milhões de reais em juros sobre o capital próprio (VALE, 2020, p.112). 
Portanto, a quantia doada pelo setor de mineração para combater a Covid-19 seria equivalente a 
12 vezes menos do que a Vale repassa a seus investidores. Aproveitando o exemplo da Vale S/A, se 
dividíssemos, hipoteticamente, este valor igualmente entre os 247 mil acionistas de 2019, cada um 
receberia cerca de R$29.364,00. Este valor corresponde ao que ganha um trabalhador assalariado, 
com remuneração de um salário-mínimo, em dois anos e quatro meses (28 meses). Seria o mesmo 
que fornecer quase 50 meses de auxílio emergencial de R$600 para 247 mil pessoas. Em setembro, a 
mineradora revisou o valor e anunciou que pagará R$ 12,4 bilhões em dividendos (US$ 2,3 bilhões) 
(Rizério, 2020). Esse valor representaria mais de 10 meses de auxílio emergencial de R$600 reais 
para 2,06 milhões de brasileiros ou atenderia 20,6 milhões de brasileiros por um mês, quase 10% da 
população. O total previsto para ser pago em dividendos aos acionistas corresponde à 24,8 vezes o 
montante de R$500 milhões doado pela mineradora durante a pandemia. 

 A partir da tabela adiante é possível fazer outras comparações entre valores doados por 
algumas mineradoras, seus lucros anuais, dividendos e pagamento de salários de diretores.

Wilson Brumer disse ainda que a crise provocada pela pandemia está concretizando 
uma ação há muito defendida por ele e a diretoria do IBRAM, ou seja, que as 
mineradoras devem ficar mais próximas das comunidades. “Com esta crise, as 
empresas estão se colocando à disposição para ajudar e as comunidades passam 
a perceber com mais nitidez a importância da presença do setor em suas vidas, ao 
receberem apoio direto e indireto para combater a pandemia. As empresas têm 
ajudado hospitais, comprando e doando equipamentos médicos, testes clínicos, 
apoiando até mesmo financeiramente, caso dos fornecedores por exemplo. Desta 
crise, que é lamentável, está sendo possível vislumbrar esta oportunidade de o setor 
se situar mais próximo das pessoas e vice-versa” disse (2020a, p.2).

Tabela 5: Exportação brasileira de minério de ferro e seus concentrados, de janeiro a agosto de 2020.

Fonte: ME, 2020.

Empresas Valor anunciado 
da doação Em Dólares Lucro Líquido 2018 Lucro Líquido  2019 Dividendos 2018 Dividendos 2019

Remuneração 
média anual dos 
diretores 2019

Total de gastos/ 
remuneração de 
diretores 
executivos

Anglo American R$ 20.000.000 $ 3.846.154 US$ 3,2 bilhões US$ 3,5 bilhões US$ 1,2 bilhão US$ 1,4 bilhão *** ******
AngloGold Ashanti R$ 1.600.000 $ 307.692 US$ 750 milhões** US$ 904 milhões** US$ 39 milhões US$ 43 milhões US$ 25,9 milhões ******

ArcelorMittal US$ 10,91 milhões US$ (13,34) milhões* US$ 220 milhões US$ 332 milhões US$ 96,25 milhões ******
ArcelorMittal Brasil R$ 2,32 bilhões R$ 1,06 bilhão R$ 612 milhões R$ 834 milhões R$ 32,95 milhões ******

AVG R$ 135.000 $ 25.962 **** **** **** **** **** ****
CBMM R$ 5.500.000 $ 1.057.692 R$ 2,79 bilhões R$ 2,96 bilhões R$ 2,74 bilhões R$ 3,22 bilhões ****** ******

Cedro Mineração R$ 1.000.000 $ 192.308 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Compass Minerals R$ 101.000 $ 19.423 US$ 68,8 milhões US$ 62,5 milhões US$ 97,7 milhões US$ 98,1 milhões US$ 1,56 milhão ******

Kinross R$ 2.500.000 $ 480.769 US$ (25,6) milhões* US$ 717,1 milhões US$ 13 milhões US$ 5 milhões US$ 26 milhões ******
Minasligas R$ 3.000.000 $ 576.923 R$ 123,8 milhões ****** R$ 68,9 milhões ****** Não encontrei ******

Mineração Rio do Norte R$ 4.000.000 $ 769.231 R$ 15,8 milhões ****** 0 ****** R$ 3.450 milhões
(ano 2018) ******

Samarco R$ 1.000.000 $ 192.308 R$ (19.038) bilhões* R$ (38.262) bilhões* 0 0 R$ 11,882 milhões ******
Usiminas R$ 27.000.000 $ 5.192.308 R$ 273 milhões R$ 488 milhões R$ 210 milhões  R$ 245 milhões R$ 5.072 milhões ******

Vale R$ 500.000.000 $ 96.153.846 US$ 6.896 bilhões US$ (2.180) bilhões*  US$ 3.313 bilhões ******* R$ 12,36 milhões
(US$ 3,13 milhões) R$ 85,40 milhões

* Valor negativo (prejuízo)
** Lucro bruto
*** Os dados não estão claros no relatório anual
**** Empresa de capital fechado. Não há disponibilização de balanço financeiro.
***** Empresa de capital fechado. Não encontramos sua página na internet.
****** Sem informação
******* Foi anunciado o valor de R$ 7 bilhões e 253 milhões, mas, ainda não foi efetuado por embargos judiciais.

R$ 19.000.000 $ 3.653.846

Fonte: Construção de Maíra Mansur a partir dos valores encontrados nos relatórios financeiros anuais de cada empresa.
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 O valor doado pelo setor para combate à Covid-19 corresponde à 2% do lucro líquido das 
empresas, declarados em 2019; a 3% do valor de dividendos repassado aos acionistas em 2019; e 
78% da remuneração anual paga em 2019 aos diretores das empresas.6  

 Além do mais, a propaganda de que as empresas estão preocupadas e empenhadas neste 
combate não corresponde à realidade. À “disposição para ajudar” as comunidades fica restrita ao 
discurso, uma vez que a não paralisação das atividades nas minas potencializa o risco de contaminação 
pelo Covid-19, tanto aos trabalhadores e familiares, quanto aos demais moradores que circulam nos 
municípios onde atuam as mineradoras.

 O discurso da essencialidade apresenta o mesmo simulacro que justifica a importância da 
atividade para a geração de receitas e para a composição do PIB. Isto se verifica na forma como o 
IBRAM publica os números sobre arrecadação e pagamentos de tributos. Na página 8 do relatório 
do setor mineral, datado de 21 de julho de 2020, relativo ao 2º semestre deste ano, o IBRAM afirma 
que: “as mineradoras alcançaram valor de produção de R$ 39 bilhões (excluindo-se petróleo e gás), 
um aumento de 9% em relação ao 1º trimestre (R$ 36 bilhões)”.

Dois funcionários da Mineração Rio do Norte, a MRN, estão em isolamento domiciliar 
em Porto Trombetas, vila administrada pela maior produtora de bauxita do Brasil, que 
é subsidiária da Vale. [...] As equipes administrativas estão trabalhando de casa, mas 
as áreas operacionais mantêm sua rotina. [...] “A frente de Porto Trombetas é ponto 
de passagem de quilombolas e indígenas que sobem e descem o rio, principalmente 
no final e início do mês. É quando eles vão até a cidade de Oriximiná para sacar 
benefícios como aposentadoria ou licença maternidade”, explica Douglas Sena, 
quilombola e agente da Pastoral Social da Diocese de Óbidos, entidade da Igreja 
Católica que atua junto a 58 comunidades quilombolas da região. Quilombolas e 
indígenas também costumam ir até a cidade para tratar problemas de saúde, visitar 
parentes ou vender produtos na feira. Uma circulação constante, que aumenta o 
risco de contaminação destas comunidades (THE INTERCEPT, 2020a, p.2-4).

Com a atividade correndo normalmente, 24 horas por dia, ônibus correm pelas estradas 
transportando trabalhadores entre os alojamentos lotados e o trabalho (p.3). [...] O 
Complexo Carajás é muito dinâmico. Você tem pessoas de vários estados do Brasil e 
de vários lugares do mundo trabalhando e circulando. A maioria dos funcionários é 
de Parauapebas, inclusive das comunidades rurais que não têm nenhum suporte. Se 
o vírus chegar, vai ser uma tragédia”, conta. Até a quarta à noite, o Pará tinha sete 
casos confirmados de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus – um deles 
em Marabá, onde fica o projeto de expansão de Salobo 3. Parauapebas tem 26 casos 
suspeitos, e Canaã dos Carajás, dois (p.5). [...] Quem conhece o batidão de uma mina 
sabe que é impossível evitar aglomerações, por exemplo”, ele falou, se referindo às 
milhares de pessoas que se juntam em vestiários, refeitórios, pontos de ônibus e na 
própria atividade dentro das minas” (THE INTERCEPT, 2020b, p.8).

6 Para efetuar essas contas foi considerada a cotação do dólar a R$3,95, referente a dezembro de 2019. Ademais, foram 
somados apenas os valores informados por cada uma das empresas citadas na Tabela 6.

Figura 1: Faturamento da mineração no 1º semestre de 2020.

Fonte: IBRAM, 2020, p.8
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 Entretanto, quando presta contas sobre o recolhimento da CFEM e de outros tributos, na 
página 14 e 15, o IBRAM inclui arrecadações provenientes de impostos que envolvem petróleo e 
gás. Ao visualizar o gráfico de recolhimento de impostos e tributos (de todo o setor) junto com o 
faturamento (somente do setor extrativo), fica parecendo que as mineradoras contribuiram com 
mais de R$12 bilhões sozinhas, que representaria quase 30%do seu faturamento. Uma ação clara 
para ludibriar a sociedade.

 Ao contrário da divulgação dessas porcentagens de pagamentos de tributos e de impostos, 
as isenções para as mineradoras, dependendo do beneficiamento do minério, da região de extração, 
se exporta ou não, e de outras variáveis, praticamente podem liberar as empresas de pagarem 
impostos e tributos às entidades municipal, estadual e federal.

O conjunto de desonerações, isenções e benefícios fiscais tornam o Brasil um 
paraíso tributário para a grande mineração. Dados compilados para o período de 
2002 a 2007 chegaram a uma carga tributária efetiva de 15% para a Vale, enquanto 
para a Companhia Siderúrgica Nacional o total foi de 30% – o dobro (CARDOSO e 
MILANEZ, 2019).

Figura 2: Recolhimento de impostos e tributos do setor extrativo no 1º semestre de 2020.

Fonte: IBRAM, 2020, p.14-15.
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 É importante lembrar ainda a concentração do faturamento e de tributos em dois Estados 
brasileiros: Pará e Minas Gerais, como se pode verificar nas figuras seguintes.

 Na hora de considerar a participação do setor no PIB Brasil, o procedimento se repete. Para 
disfarçar uma participação maior, incluem petróleo e gás. Por isso o valor chega a quase 4% do PIB 
brasileiro. Todavia, no faturamento do setor, no primeiro semestre de 2020, consideram apenas os 
R$75,27 bilhões adquiridos sem a participação das atividades que envolvem o petróleo e o gás.

Figura 3: Faturamento por Estado e arrecadação de CFEM no segundo trimestre de 2020.

Fonte: IBRAM, 2020, p.9 e 18.
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 É importante esclarecer que, de acordo com os dados do próprio Ministério de Minas e 
Energia, a atividade da mineração extrativa respondeu em 2018 por apenas 0,64% do PIB Brasil. A 
metalurgia por 1,34%, a indústria de transformação dos minerais não-metálicos 0,46% e petróleo e 
gás por 1,62% do PIB brasileiro. Somadas todas essas atividades, aí sim temos o valor de 4,06% do 
PIB (MME, 2020, p.2).metalurgia por 1,34%, a indústria de transformação dos minerais não-metálicos 
0,46% e petróleo e gás por 1,62% do PIB brasileiro. Somadas todas essas atividades, aí sim temos o 
valor de 4,06% do PIB (MME, 2020, p.2).

 Ao analisar a baixíssima contribuição da atividade de extrativismo mineral para a formação 
do PIB nacional, resta inúmeras dúvidas sobre qual vantagem tem o setor para oferecer à sociedade 
brasileira. Será que os estragos causados pela mineração aos territórios e à sua população compensa? 
Como essa atividade, que pratica somente a pilhagem dos territórios, pode ser o motor que irá 
movimentar a economia no contexto pós-pandemia, se ela representa nem 1% do nosso Produto 
Interno Bruto?

Figura 4: Informação do IBRAM sobre a participação da mineração no PIB.

Gráfico 6: Participação de cada atividade do setor de mineração no PIB Brasil 2018.

Fonte: IBRAM, 2020, p.9 e 18.

Fonte: MME, 2020.
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