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PRESERVAÇÃO 
DO AMBIENTE – 
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• Coleta de Neve no Chile
• Protegendo Recursos Biológicos em Lobo-Marte e Fruta del Norte
• Programa Poeira Zero em Paracatu
• Kinross no mundo
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MENSAGEM
DO CEO

Bem-vindo à edição 10 do Kinross World.

Ano passado, durante uma visita a Kettle River-Buckhorn com 
nosso Conselho de Administração, nos mostraram a planta para 
tratamento de água na compacta mina subterrânea no Estado 
de Washington.

A instalação de ponta, a qual inclui uma planta de osmose reversa 
de $1,5 milhão, permite que o local trate um alto volume de água, 
aprimore sua qualidade e diminua a quantidade de  efl uentes 
gerados. A água fi ca tão limpo após passar pela planta de 
tratamento que você pode, literalmente, pegar um copo e beber.

A planta de tratamento é apenas uma parte do sistema abrangente 
e complexo de gestão de água na mina, e somente uma das muitas 
garantias que a Kinross oferece globalmente para assegurar a 
minimização dos impactos de nossas operações para o meio ambiente.

Como mineradores responsáveis, protegemos os habitats naturais, 
a biodiversidade, a qualidade do ar e da água, além de atender ou 
superar os requisitos legais, onde quer que atuemos. Este é um 
passo fundamental para ganharmos a confi ança e o respeito das 
comunidades onde trabalhamos – e vivermos nosso valor de 
Cidadania Corporativa Exemplar. 

Exercemos nosso compromisso ambiental conforme nossos 
Dez Princípios Orientadores para Responsabilidade Corporativa 
e nossa Política Ambiental. Nossa gestão ambiental e de auditoria 
é abrangente de forma a assegurar que nosso desempenho seja 
constantemente medido de acordo com estes princípios.

Como sempre, nossos empregados são responsáveis por tudo 
isso. Nesta edição, destacamos alguns dos grandes trabalhos 
realizados pela nossa equipe ambiental em nossas operações 
e projetos ao redor do mundo.

É devido a nossa dedicação e paixão que podemos ter orgulho do 
legado que nossas atividades estão deixando para as crianças nas 
comunidades em que vivemos.

Tye W. Burt
Presidente e CEO
Kinross Gold Corporation      

NA CAPA: Plantando e regando uma jovem árvore de jatobá da 
mata, em paracatu, no dia nacional da árvore Paisagem ao noroeste de Kettle River-Buckhorn

Instalação de tratamento de água em 
Kettle River-Buckhorn

Tye Burt (Presidente e CEO), à direita, mostra em 
Kettle River-Buckhorn a instalação do tratamento de água, com Bill Jones 

(chefe dos serviços de processos em Kettle River-Buckhorn)

FOCO

EM SEGURANÇA
Estabelecendo uma estrutura para gestão 
de crises 

Uma parte importante de saúde e segurança é a certeza de 
que estamos preparados para uma crise e que temos processos 
apropriados para tratar de quaisquer acontecimentos, questões 
ou acidentes em potencial. Para administrar uma crise de maneira 
efi caz, precisamos assegurar que todas as partes estejam bem 
coordenadas, que as informações relevantes estejam ao alcance 
para decisões de maneira oportuna e que equipes específi cas para 
crise estejam prontas para responder e supervisionar a situação.

Recentemente, começamos a implementar um novo quadro de 
gestão de crise baseada em rede pela empresa. O novo quadro 
é um importante instrumento que oferece às equipes de gestão 
de crises em níveis corporativo, regional e local acesso às 
atualizações instantâneas via website de crises, o qual é codifi cado 
e somente pode ser acessado pelos empregados designados 
da Kinross; é também um depósito de documentos para que 
informações sejam compartilhadas rapidamente e sem nenhuma 
ambiguidade dentre as equipes responsáveis. O novo sistema 
de gestão de crises foi iniciado em Toronto e no Oeste da África,  
e há outras regiões  previstas para este ano.

“Minha fi losofi a em relação à segurança é assegurar que esteja integrada e alinhada com todos os processos diários. A segurança não 
pode ser um “componente extra” que adicionamos às nossas tarefas. Há uma maneira certa de se concluir um trabalho, o que se traduz no 
modo seguro. Não basta dizer que a segurança é nossa prioridade número um; temos também de passar da teoria à prática, e isso signifi ca 

reforçar, fortalecer uma cultura de segurança para nossos locais de trabalho.” – Bob Arnold (Vice-Presidente, Saúde e Segurança) 

Eduardo Reis Batista realiza uma inspeção 
segura em Paracatu

Conheça Bob Arnold

Em janeiro passado, Bob Arnold ingressou na Kinross como 
vice-presidente de Saúde e Segurança. Bob é o responsável por 
fortalecer e aprimorar o desempenho de saúde e segurança da 
Kinross e continuar fundamentando nossa cultura de segurança 
global. Bob é um profi ssional que passou quase 40 anos em saúde 
e segurança na indústria da mineração, incluindo experiência em 
uma vasta esfera das jurisdições e culturas globais de mineração, 
mais recentemente trabalhando na República Democrática do 
Congo. Ele também ocupou múltiplas posições de liderança em 
saúde e segurança com a Newmont Mining na América do Norte 
e na América do Sul.
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PILARES  
DA PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL

A preservação ambiental é uma prioridade da Kinross. Temos 
o objetivo de minimizar os danos ecológicos onde quer que 
atuemos. Assim, nossos profi ssionais trabalham estreitamente 
com  as equipes de exploração, projetos e operações para 
proteger a qualidade do ar e da água, bem como os habitats 
naturais e a biodiversidade.

ALTOS PADRÕES 
DE DESEMPENHO:  

A Kinross busca a excelência na 
aplicação detodas as normas e 
regulamentos ambientais  onde 
atua, estabelecendo rigorosas 
políticas internas para garantir 
alto desempenho ambiental.

Um alto desempenho depende 
do esforço dedicado de todos na 
organização. Para isso, em 2011, 
oferecemos um treinamento de 
compromisso aos supervisores 
de todas as operações 
norte-americanas, sendo 
realizado em outras 
regiões em 2012.

ENVOLVIMENTO DE 
NOSSAS PARTES 
INTERESSADAS: 

A Kinross promove o diálogo 
com as partes interessadas nas 
comunidades onde atua para 
tratar de questões ambientais 
e garantir que as operações 
contribuam positivamente para o 
desenvolvimento sustentável.

Exemplo: Em 2012, Paracatu 
reformulou seu Comitê 
com a Comunidade para incluir 
grupos específi cos rurais e 
urbanos, permitindo um processo 
de engajamento mais focado.

PLANEJAMENTO 
DO CICLO DE VIDA:  

Durante todos os estágios do 
ciclo de vida da mina, desde 
exploração até o fechamento, 
a proteção do meio ambiente 
é considerada em nossos 
projetos. Planos de reabilitação e 
fechamento são desenvolvidos e 
rotineiramente atualizados durante 
o ciclo de vida da mina. Enquanto 
se destaca a regeneração, 
quando as minas entram em 
fase de fechamento, focamos na 
implementação do terreno para 
assegurar que as terras sejam 
recuperadas e fi quem disponíveis 
para outros usos produtivos o 
mais breve possível.

Exemplo: Em 2011, a Kinross 
recebeu o Prêmio Hardrock 
Mineral Environmental pelo 
Departamento de Gerenciamento 
de Terras dos EUA pelo 
excepcional registro em atender 
e superar os requisitos de 
regeneração em Mineral Hill.

Luis Zamora (Gerência de Meio Ambiente) monitora 
as mudas de plantas em crescimento em Fruta Del Norte

Testando a qualidade da água em Paracatu

AVALIAÇÃO DO 
DESEMPENHO:

Frequentemente, monitoramos 
nosso desempenho através 
de inspeções, revisões e 
auditorias. A proteção ambiental 
é responsabilidade de todos e 
as equipes de operações são 
fundamentais para aprimorar os 
procedimentos de operação 
e administração de risco.

Exemplo: As inspeções 
diárias, semanais e mensais 
desenvolvidas  pelas equipes 
em suas áreas de trabalho são 
parte importante da avaliação 
de desempenho.O resultado 
disso é motivo de orgulho. 

MEDIÇÃO E 
RELATÓRIO DO 
DESEMPENHO:

Sistemas de monitoramento 
ambiental iniciam com o 
desenvolvimento da mina e 
continuam durante seu ciclo de 
vida para assegurar a efi cácia 
de nossos controles ambientais. 
Anualmente, expomos nosso 
desempenho para nossas partes 
interessadas, assim como 
descrevemos métricas chave de 
desempenho em nosso website. 

Exemplo: Todas as nossas 
operações, exceto Chirano e 
Tasiast atingiram a certifi cação 
do Código Internacional de 
Gestão de Cianeto, que requer 
monitoramento e relatórios 
anuais contínuos. Chirano 
está se preparando para ser 
auditado em 2012 e Tasiast 
está trabalhando para assegurar 
que todas as novas instalações 
estejam de acordo com as 
exigências do Código.

O DESEMPENHO 
AMBIENTAL  
DA KINROSS É RESPONSABILIDADE 
DE TODOS 

Ultimamente, o desempenho ambiental da Kinross depende de 
como conduzimos nosso trabalho diário e como respondemos 
quando os eventos não ocorrem conforme o planejado.

Todos os empregados devem saber: 
•  Dos requisitos ambientais e dos perigos associados com 

seus trabalhos
•  Dos procedimentos associados com seus trabalhos para que 

evitem impactos ambientais
•  Das consequências potenciais à empresa se falharmos 

no cumprimento de nossas obrigações
•  Como agir ou avistar um problema potencial

Se você verifi car que não estamos de acordo com 
as exigências ou observar um incidente ambiental:  
•  Trate do incidente ou situação para controlar a magnitude ou o 

impacto, se você for treinado ou possuir o material necessário
•  Comunique imediatamente o incidente ou situação ao seu 

supervisor ou gerente
•  Monitore com seu gerente para que ele lhe dê um retorno
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A água é vital para as nossas operações. Ao mesmo tempo, reconhecemos que o fornecimento e a qualidade da água são preocupações 
crescentes em muitas regiões em que trabalhamos. Estabelecemos altos padrões de desempenho e informação em todas as nossas 
operações e nos compromissamos com a liderança na gestão do recurso natural.

ABORDAGENS CRIATIVAS 
PARA GESTÃO DE ÁGUA:  
EXPERIÊNCIA COM 
COLHEITA DA NEVE NO CHILE 

O norte do Chile, onde nossas minas Maricunga e La Coipa operam juntamente com nosso projeto de desenvolvimento Lobo-Marte, é um 
dos lugares mais secos da Terra. Todos esses três locais contam com a mesma bacia hidrográfi ca para seus fornecimentos. A fi m de garantir 
água sufi ciente e, ao mesmo tempo não  impactar a qualidade ou o fornecimento da água local, a Kinross está completando estudos para 
demonstrar uma estratégia de gestão de água inovadora – a colheita de neve.

A colheita de neve utiliza cercas para capturar grandes quantidades de neve nos montes que poderiam, de outro modo, evaporar. Depois 
a neve derretida desses montes é usada para reabastecer os aquíferos. Cercas de neve são eretas perpendicularmente à direção do vento 
e, conforme a neve cai é levada para trás das cercas, se tornando comprimida e derretendo de forma bem mais devagar, gerando, assim, 
mais água. Quando fi nalmente ocorre o derretimento na primavera, a neve derretida infi ltra e recarrega o aquífero de águas subterrâneas. 
Na primavera de 2011, 200 metros de cercas utilizadas para teste foram levantadas em Lobo-Marte e Maricunga, e montes de neve de três 
metros de altura que derreteram nos aquíferos subterrâneos foram coletados.

Parabéns a Calix Laboy (Generation Gold), que trabalhou com o grupo Ambiental e de Licenciamento Corporativo por um ano 
gerenciando a primeira fase deste projeto.

Em 2012, a Kinross planeja construir 500 metros de cerca em Lobo-Marte e Maricunga, com o intuito de provar que a recuperação de água 
da colheita de neve é economicamente e ambientalmente viável.

Única área húmida no deserto 
de Atacama próxima à Lobo-Marte

Valiosa área húmida próximo à Maricunga 
que suporta a vida no deserto

PROTEÇÃO DAS 
NOSSAS ÁGUAS 

Montes de neve atrás das cercas 
de colheitas em Maricunga
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GESTÃO DE ÁGUA 
SUBTERRÂNEA  
EM LA COIPA

Nos anos 90, anteriormente à aquisição da Kinross de La Coipa, 
o monitoramento indicou que o mercúrio, que ocorre naturalmente na 
jazida mineral, estava aumentando nas águas subterrâneas próximas 
ao local. Depois que a Kinross adquiriu a mina, uma estratégia foi 
desenvolvida para expandir os processos remediadores das águas 
subterrâneas. Dois muros isolantes para conter a infi ltração de 
resíduos foram construídos em 2007 e, em 2008, sulfato férrico foi 
adicionado aos resíduos para destruir o cianeto residual.

Desde então, o sistema remediador das águas subterrâneas 
continuou sendo aprimorado e vem mostrando resultados positivos. 
Oportunidades para limpeza estão, atualmente, sendo investigadas, 
incluindo tratamento biológico e limpeza por fl uxo de água 
acelerado. A Kinross compromete-se a restaurar a qualidade da 
água no sistema de drenagem de La Coipa.

Agradecimentos a Victor Pino (Supervisor de Remediação), 
que supervisiona os esforços contínuos em remediar as águas 
subterrâneas de La Coipa. 

REVITALIZAÇÃO DO 
CÓRREGO RICO: 
RECUPERANDO UMA CORRENTE 
DE ÁGUA HISTÓRICA PARA 
A COMUNIDADE DE PARACATU

A Kinross investiu extensivamente na recuperação do Córrego Rico, 
um rio que passa pela cidade de Paracatu, com a fi nalidade 
de reparar os danos ambientais causados pelo histórico de 
mineração artesanal.

A Kinross gastou aproximadamente $ 3,8 milhões no projeto de 
revitalização do Córrego Rico, resultando em reais melhorias 
ambientais de longo prazo dentro da comunidade.

Em parceria com MOVER, uma organização ambiental local sem 
fi ns lucrativos e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Kinross 
Paracatu limpou 33 hectares de terra ao redor do rio para remover e 
reciclar lixo e refugo; plantou grama e 18.000 árvores novas acerca 
do rio para proteger o seu leito de erosão e também restaurar as 
pequenas nascentes; lançou programas de educação ambiental e, 
assim, conseguiu mais apoio dos moradores da área.

A Kinross também apoiou a criação de um parque linear ao redor 
do Córrego Rico para os moradores de Paracatu. Em 2012, a equipe 
do projeto planeja continuar a educação ambiental em escolas, 
proteger plantas criadas a partir de sementes nas margens do rio e 
construir outro parque linear incluindo trilhas, um campo de futebol 
e quadras de vôlei.

Agradecemos imensamente a Antonio Ribeiro (gerente de
Construções e Barragens), Juliana Esper (gerente de Meio
Ambiente) e Alessandro Nepomuceno (diretor de 
Sustentabilidade e Licenciamento) por todos os seus 
árduos trabalhos de lançamento, gerenciamento e promoção 
deste projeto.

Visão de La Coipa

Córrego Espalha, um afl uente do Córrego Rico

Refl orestamento no Córrego Rico

Paredes de reforço construídas no Córrego Rico para a prevenção de erosão
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RESGUARDANDO 

RECURSOS 
BIOLÓGICOS 

Paisagem do deserto em Lobo-Marte

Um Flamingo chileno voa sobre áreas úmidas 
de Villalobos em Lobo-Marte

Em 2011, a Kinross fortaleceu seus amplos padrões corporativos 
para a gestão de recursos biológicos, requerendo que todos 
os locais de atuação possuam Planos de Gestão de Recursos 
Biológicos, para a minimização dos impactos nos locais, e proteção 
da biodiversidade e dos habitats.

O entendimento dos ecossistemas nas áreas em que trabalhamos 
é fundamental para o nosso planejamento ambiental e de projetos. 
Estudos detalhados da linha de base realizados durante os estágios 
iniciais da viabilidade do projeto fornecem informação referente 
à presença do habitat essencial ou espécies ameaçadas.

LOBO-MARTE

AMBIENTE 

–  Deserto do Atacama 
no Chile

–  4.000 metros acima do 
nível do mar 

–  Recebe somente 125 mm 
de precipitação por ano 

QUESTÕES PARA 
A BIODIVERSIDADE 

–  Zonas úmidas raras 
e sensíveis 

–  Localizada em um corredor 
biológico entre dois setores 
do parque nacional Nevado 
Tres Cruces 

ANIMAIS NA ÁREA 

–  Camélidos 
(vicunha, guanaco)

–  Flamingos 
–  Chinchilas 
–  Lagartos 
–  Vizcachas
–  Raposas 

COMO A KINROSS 
ESTÁ PROTEGENDO 
A BIODIVERSIDADE
–  Criando um centro de 

pesquisa em uma área 
próxima ao parque 
nacional para monitorar as 
populações e seus ciclos 
de vida 

–  Conduzindo pesquisa sobre 
questões relacionadas à 
água disponível

–  Apoiando publicações 
de pesquisa ambiental e 
programas de educação 
pública 

–  Monitorando em longo 
prazo
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O ameaçado sapo equatoriano Phyllomedusa, 
edêmico na região de Fruta Del Norte

Fruta Del Norte localiza-se na Floresta Amazônica

Lobo-Marte, no Chile, e Fruta del Norte, no Equador, são dois 
exemplos que mostram como a gestão de recursos biológicos é 
desenvolvida nos nossos processos de licença e desenvolvimento 
das minas. Os projetos estão localizados em ambientes radicalmente 
diferentes, mas ambos enfrentam o desafi o de desenhar, construir 
e operar uma mina em uma localização remota onde a biodiversidade 
requer atenção especial. 

Incorporando o que aprendemos dos estudos de linha de base e da 
análise de impacto, podemos projetar nossas operações a fi m de 
evitar ou minimizar nossos impactos ecológicos negativos, enquanto 
demonstramos nosso compromisso de proteção do ecossistema. 
Através de nossos planos de gestão, asseguraremos a proteção dos 
recursos biológicos do início ao fi m de nossas operações.

FRUTA DEL NORTE

AMBIENTE

–  Cordilheira do Condor 
no Equador 

–  1.400 a 1.500 metros acima 
do nível do mar

–  Recebe 3.300 mm 
de precipitação por ano

QUESTÕES PARA 
A BIODIVERSIDADE 

–  Localizado próximo 
a áreas protegidas 
(Reserva Florestal da 
Cordilheira do Condor e 
Refúgio de Vida Silvestre 
El Zarza)

ANIMAIS NA ÁREA 

–  Espécies de beija-fl or 
ameaçadas 

–  Espécies ameaçadas de 
jacus, pica-paus, onças 
vermelhas, girinos, antas 
e macaco barrigudo

–  Sapos, rãs e pererecas 
ameaçadas

–  Camaleões ameaçados e 
endêmicos, iguana anão, 
cobras corais, jararacas, 
e peixe-gato

 

COMO A KINROSS 
ESTÁ PROTEGENDO 
A BIODIVERSIDADE
–  Desenvolvendo um centro 

de pesquisa para promover 
pesquisa colaborativa 
com especialistas 
em biodiversidade e 
depositários 

–  Desenvolvendo planos de 
mitigação para compensar 
impactos inevitáveis 

–  Criando corredores de 
biodiversidade 

–  Estabelecendo controles 
operacionais para 
derramamento, poluição 
e ruído 

–  Restringindo o acesso 
de rodovias
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Emissões atmosféricas é uma questão que a Kinross se esforça consideravelmente para controlar, 
monitorar e gerenciar. Todas as operações da Kinross foram projetadas para impactar ao mínimo na 
qualidade do ar e melhores práticas estão sendo implementadas para controlar as emissões 
atmosféricas em nossos locais de atuação. 

Em reconhecimento à nossa divulgação sobre emissão de gás estufa transparente e completa, que a 
Kinross envia ao CDP desde 2007, em outubro de 2012, a Kinross foi nomeada para o Projeto 2011 
Canada 200 Carbon Disclosure Leadership (CDP).

GESTÃO DE POEIRA:  
IMPLEMENTANDO AS MELHORES PRÁTICAS 

A poeira é a nossa maior emissão atmosférica e a opacidade, que 
se refere ao grau que a poeira obscurece a visibilidade, é um modo 
de visualmente medir as emissões. Os empregados da Kinross 
foram treinados, em cada local de atuação, para serem capazes de 
visualmente medir a opacidade e reconhecer quando controles de 
emissões de micro partículas serão requisitados ou precisam ser 
aprimorados. Nosso objetivo na Kinross é manter nossas emissões 
de micro partículas abaixo de 20% de opacidade. 

GESTÃO DA

QUALIDADE DO AR 

Sara Keehfuss (engenheira Ambiental), frente, 
e Fred Stephens (técnico Ambiental), conduzem leitura visual 

da qualidade do ar em Round Mountain.

Céu Azul em La Coipa
O círculo vermelho mostra o ar 

que tem um nível de opacidade de 
aproximadamente 20% e a Kinross 
pretende manter as emissões das 
partículas inferiores a este nível
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REDUZINDO A 
EMISSÃO ATMOSFÉRICA  
EM LA COIPA

Desde 2006, La Coipa reduziu suas emissões de mercúrio em 
90% – uma evidência do trabalho árduo e dos programas bem-
sucedidos no local. Em 2008, uma avaliação da  empresa de 
todas as fontes de emissão atmosférica determinou que, embora 
as emissões de metais estejam baixas na maioria dos locais, em 
La Coipa, uma redução de emissões de mercúrio foi necessária. 
Melhores práticas, incluindo sistemas de manutenção e ventilação, 
foram implementadas, resultando em emissões atmosféricas de 
mercúrio signifi cativamente mais baixas. Parabéns à La Coipa nessa 
melhoria signifi cativa. 

PROGRAMA POEIRA ZERO  
EM PARACATU

A poeira produzida pelas viagens em rodovias, bem como mineração 
e compressão de jazidas de minério, é uma das causas mais 
signifi cativas de emissões em nossas operações. É controlada 
com surfactantes (polímero) e irrigação com água, bem como 
despoeiradores (um sistema de coleta de poeira) em fontes pontuais.

Em resposta às preocupações da comunidade levantadas em 2009, 
em Paracatu, expandimos nosso programa de gestão de poeira 
signifi cativamente, através do aumento no uso dos surfactantes de 
poeira, da instalação de sistemas de irrigação de água, da redução 
da área de movimento de veículos no interior da área de mineração 
durante a estação seca, e da melhora dos sistemas e programas de 
monitoramento de poeira. Resultados iniciais do programa incluem 
menos poeira na área, uma redução aparente de reclamações da 
comunidade , conscientização dos empregados e das contratadas 
com relação aos riscos associados e exames médicos para 
empregados expostos a altos níveis de poeira.

Caminhão irriga a área da mina em Paracatu 
com água para diminuir o nível de poeira

Os empregados em Paracatu irrigam os montes 
de minérios para diminuir o nível de poeira
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O território de La Coipa onde as emissões de mercúrio 
no ar têm sido reduzidas em 90% desde 2006



Na Kinross a proteção ao meio ambiente inicia quando começa o ciclo de vida de uma mina – antes de recebermos uma licença para 
operar – e não termina após o fi m das operações. Antes que a mineração comece, a Kinross realiza avaliações ambientais e sociais extensivas 
para assegurar que todas as preocupações sejam propriamente avaliadas e também capazes de minimizar os impactos em potencial. 
Depois do fechamento de uma mina, nossas responsabilidades continuam. A Kinross se compromete a manter altos padrões de desempenho 
ambientais enquanto estabiliza o local de atuação e o torna adequado para uso futuro.

A licença dos nossos projetos de mineração é essencial para nossos 
negócios. O Jeito Kinross de licença é alcançado através de um foco 
extensivo, multidisciplinar na estratégia para licença, planejamento e 
no cronograma de cada projeto.

A licença requer uma série de conhecimentos e habilidades 
amplas: entendimento básico das operações da mina e da planta, 
hidrogeologia, geoquímica, biologia, arqueologia, meteorologia, 
socioeconomia e a habilidade de trabalhar de acordo com a estrutura 
e com os regulamentos governamentais locais. É necessária também 
uma habilidade para trabalhar com profi ssionais diversos e partes 
interessadas  para tratar e dominar questões e preocupações 
identifi cadas como parte da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA).

Acima de tudo, a licença requer a coordenação de vários contribuintes 
para que a AIA refl ita precisamente as operações que serão geradas. 
Seus impactos ambientais e socioeconômicos e seus benefícios são 
trabalhados  para que sejam aceitáveis tanto para as autoridades 
regulamentadoras como para nossas  partes interessadas.

Reconhecendo a importância estratégica da licença de nossos 
negócios, em 2009, a Kinross criou um Grupo de Licença Corporativa 
constituído de especialistas de várias disciplinas. Liderada por 
Pat Maley (diretor de Licença), que possui 45 anos de experiência 
em mineração, incluindo 20 anos em gerenciamento ambiental, o 
grupo é capaz de aplicar os aprendizados para assegurar que as 
estratégias de licença sejam bem concebidas e implementadas.

Ano passado, sob a liderança de Pat, a equipe de licença de 
Lobo-Marte submeteu com sucesso a AIA do projeto ao governo 
do Chile, cumprindo o calendário, enquanto respondia a todos 
os comentários da agência de forma completa e oportuna.

O processo de licença de Lobo-Marte apresentou múltiplos desafi os. 
O projeto é localizado dentro de um corredor biológico entre dois 
setores do Parque Nacional Nevado Tres Cruces, criado para 
preservar e proteger a vegetação das estepes do deserto e lagos de 
água salgada no alto dos Andes do norte do Chile. Devido à escassez 
da água e à sensibilidade ambiental dessas áreas, o estudo de linha 
de base para a AIA foi crucial para o desenvolvimento do projeto. 
Pat e sua equipe trabalharam estreitamente com nossos consultores 
hidrogeológicos para descobrir localidades e soluções apropriadas 
para a extração de água, o que contrabalança necessidades de água 
para o local com perfeita proteção ambiental.

Através do desenvolvimento e implementação de estratégias de licença 
que claramente identifi cam e tratam as questões que preocupam 
nossas partes interessadas e autoridades regulamentadoras, 
esperamos licenciar com sucesso nossos principais projetos de 
crescimento e expansões de locais e de aprimoramentos em 
Lobo-Marte, Fruta del Norte, Tasiast, Dvoinoye e Paracatu.

LICENÇA
– O JEITO KINROSS  

DO INÍCIO AO FIM:  

LICENÇA E 
REGENERAÇÃO

Um grupo de vicunhas pastam 
na área úmida de Villalobos próximo 

à Lobo-Marte

Área úmida de Cienaga Redonda próximo à Lobo-Marte Pat Maley (diretor de Licença) em La Coipa
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O Projeto True North, localizado a noroeste de Fort Knox, esteve 
em operação entre 2001 e 2005. A regeneração de True North 
vem progredindo desde 2006. Hoje, as atividades estão focadas 
nos estágios fi nais de recuperação, incluindo fertilização de 
refl orestamento em áreas erodidas e de assentamento. Em 2011, 
32.860 árvores novas nativas de espruces brancos e negros, bétulas 
e amieiros foram plantados pelos 40 hectares do local, enquanto 132 
hectares de refugo, previamente depósitos de resíduos de rocha, 
fossos e reservas de matéria-prima, foram fertilizados. Além disso, 
em 2011, as valas para desvio de água, totalizando 1.740 metros, 
foram reparadas e um hectare de rachaduras de assentamento nos 
depósitos de resíduos de rocha foi nivelado. Essas atividades estão 
de acordo com os altos padrões de desempenho da Kinross e 
superam o comprometimento com os regulamentos na área.

REGENERAÇÃO
TRUE NORTH 

A recuperação do site de True North a cerca de 15 quilômetros 
a noroeste da mina de Fort Knox, próximo à Fairbanks, Alasca.

Um passário voa sobre True North

Árvores crescem em area recuperada em True North

Testando a qualidade do ar em nosso site recuperado de Mineral Hill, 
localizado no estado de Montana, próxima à Yellowstone National Park
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MELHORIA CONTÍNUA:

BUSCANDO EXCELÊNCIA 
OPERACIONAL... O JEITO KINROSS 

RECICLAGEM 
EM PARACATU  

Paracatu recentemente implementou um programa de reciclagem, 
incluindo uma campanha para estimular o uso de canecas, xícaras e 
garrafas de água reutilizáveis, além de lembrar aos empregados que 
a prevenção do acúmulo de resíduos é bem melhor do que reciclar.

HIDROPONIA 
EM KUPOL 

O projeto de hidroponia em Kupol continua a evoluir como uma iniciativa 
bem-sucedida, já que entra em sua segunda fase de desenvolvimento. 
A fase 1 consistia em plantar alface e tomate. Depois de algumas 
experiências, foi determinado que os pés de alface reagiam melhor à 
luz artifi cial. O projeto está agora focando na plantação de 168 pés 
de alface com o objetivo de transformar a iniciativa em um projeto 
de desenvolvimento sustentável. Uma vez estabelecido, sessões de 
treinamento em gerenciamento de hidroponia serão oferecidas para 
os membros da comunidade local e desenhos de contêineres 
e equipamentos serão doados para a comunidade.

Maria Aparecida R. da Silva (assistente Administrativo) 
praticando a coleta seletiva em Paracatu Experiência com plantação de tomates dentro 

de container marítmo adaptado em Kupol

Plantação de verdura

PROGRAMA
5S
5S é um sistema de organização do local de trabalho baseado na “Metodologia Lean”, uma prática de 
aprimoramento contínuo que foca na remoção de estágios desnecessários ou sem valor dos processos de 
negócios, em 5 palavras japonesas: seiri, seiton, seiso, seiketsu e shitsuke. Essas palavras descrevem os 
passos necessários para a organização do espaço de trabalho para segurança, efi cácia e efi ciência. Os 
métodos empregados para alcançar esses objetivos do programa 5S incluem: identifi cação e armazenamento 
de ferramentas, avaliação visual das áreas de trabalho através de mapeamento e padronização e sustentação 
de áreas de trabalho por meio de treinamento contínuo de empregados em equipamentos avançados “Lean” 
e auditoria funcional cruzada. Alguns dos resultados positivos do programa 5S incluem, mas não se limitam 
apenas a isso: aumento da segurança, maior satisfação no trabalho, maior produtividade, disponibilidade maior 
dos equipamentos e custos de produção mais baixos.

5S EM 
PARACATU
5S foi implementado em Paracatu em 2009. O programa está 
estreitamente alinhado com os quatro valores da Kinross e é projetado 
para se construir um ambiente de segurança, produtividade e alto 
desempenho. Para assegurar o sucesso contínuo, Paracatu está 
trabalhando para fortalecer o programa adicionando um processo 
de auditoria externa por empregados em outros locais da Kinross. 
O programa de Paracatu foi  liderado por Helisangela Mendonça 
(coordenadora do 5S). 

5S LANÇADO EM  
MARICUNGA 

Cleres Sampaio (Gerente Geral, Maricunga) e a equipe de 
Aprimoramento Contínuo em Maricunga lançaram o programa 5S na 
mina durante os dois últimos anos. O programa  tem foco na importância 
da limpeza e da organização das áreas de trabalho. Os próximos passos 
incluem treinamento de empregados e uma auditoria externa. 
A equipe do 5S em Maricunga é  liderada por Cleres Sampaio, 
Rodrigo Ovando Martinez (gerência de Processo), 
Omar Duran Fuente (coordenador), Alejandra Barra (comunicação),
Gregorio Molina (Instrutora), os especialistas do 5S 
Helisangela Mendonça e Cristian Castro, Jonathan Norambuena 
(coordenador de Logística), e David Clark (gerente de Programas 
Globais de Aprimoramento Contínuo).

Da esquerda para a direita: Helisangela Medonça (Coordenadora de 5s), 
Rosimar Pereira da Silva (Técnico de Operações), Fernando R. Galvão 

Filho (Assistente de Operações), Amauri Francisco Andrade 
(Analista Administrativo), Marco Araújo Silva (Assistente de Operações)

Membros do Programa de 5s em Maricunga
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APRIMORANDO A RECUPERAÇÃO DE OURO 

EM PARACATU

KINROSS 
NO MUNDO 

Eventos e Histórias de Êxitos em 
Nossa Comunidade Global

Marcos Araújo Silva (assistente de Operações) 
em frente às novas células de Outotec SkimAir

No fi nal de 2011, Paracatu lançou dois processos operacionais - fl otação rápida e dessulfurização - com o intuito de aumentar a 
recuperação de ouro e dos sulfuretos.

A fl otação rápida melhora a recuperação de ouro pela fl otação de partículas que são geradas no circuito de trituração. Paracatu instalou 
células Outotec’s SkimAir nos circuitos do primeiro e segundo moinhos de bolas. O aumento da recuperação de ouro vem sendo 
bastante estimulante e, consequentemente, a mesma tecnologia está sendo adicionada ao terceiro e quarto moinho de bolas. Parabéns 
a Andrew Rodrigues (Engenheiro do Projeto), Generation Gold, por sua implementação e gerenciamento do projeto bem-sucedido.

Paracatu também lançou um processo de dessulfurização para aumentar a recuperação de ouro, mas, acima de tudo, para remover 
sulfuretos do minério a fi m de tornar os resíduos mais propícios ao ambiente. O projeto inclui a capacidade de fl otação adicional nos 
circuitos “cleaner e re-cleaner”, bem como pequenas modifi cações para o circuito existente. Paracatu está agora incorporando novos 
circuitos em suas operações padrões e vem experimentando um aumento signifi cativo na recuperação de sulfureto.
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TYE BURT ENCONTRA COM O  

PRESIDENTE DA 
MAURITÂNIA

Em abril de 2012, o Presidente e CEO da Kinross, Tye Burt encontrou com o Presidente Mohamed Ould Abdel Aziz da Mauritânia para 
expressar nossa apreciação do apoio contínuo do governo à expansão da Tasiast. Tye atualizou o Presidente do progresso recente da 
Tasiast (incluindo a fi nalização da fase inicial da expansão com a nova lixiviação nos rejeitos de minérios e a nova instalação para ADR), do 
capital da  empresa e do processo de otimização do projeto,  além dos acontecimentos importantes futuros para a expansão de Tasiast. 
Tye reafi rmou que Tasiast permanece como o projeto de crescimento de maior prioridade da Kinross, e enfatizou a necessidade para uma 
forte parceria com o governo da Mauritânia no  fornecimento de benefícios signifi cativos que o site promete para a geração de emprego, 
desenvolvimento da comunidade e construção da capacidade econômica para o país.

NOVA INSTALAÇÃO DE ADR E PROGRAMA DE  

TREINAMENTO EM 
COMPUTADOR NA TASIAST

Em outubro de 2011, a Tasiast lançou uma nova instalação 
para Adsorção, Dessorção e Recuperação (ADR), produzindo 
sua primeira barra de ouro em 23 de novembro de 2011. A 
instalação processa ouro descoberto na solução recebida 
dos “pads” de lixiviação em barras doré.

Tasiast também implementou um programa de treinamento 
em computador que explicava o processo geral, os 
procedimentos operacionais, os controles de processo, 
os engates e alarmes para a instalação de ADR. Dez 
instrutores completaram a sessão de treinamento com 
sucesso e, devido a esse êxito, os programas de treinamento 
em computador estão agora sendo desenvolvidos para 
Manutenção de Equipamentos Móveis, Manutenção da Planta 
de ADR e para Operações da Planta de CIL Existentes.

Novo mecanismo ADR no Tasiast

Ahmed Faisal (supervisor de Tratamento), Tom Bethard 
(concultor executivo de Desempenho) e Yacoub Ould Souleymane 

(operador de Tratamento)

FEIRA DE TRABALHO DA

MAURITÂNIA 

Em fevereiro de 2012, o Presidente da Mauritânia, Mohamed 
Ould Abdel Aziz, visitou o estande do site de Tasiast na 
Primeira Feira de Trabalho Nacional. Como um patrocinador 
platinum, o estande foi muito visitado e foi a principal atração 
da feira. Trinta empregados da Tasiast e Nouakchott estiveram 
no evento com a participação da Kinross, liderada e 
administrada por Melainine Tomy (vice-presidente de 
Relações Exteriores, África), Guy De Grandpre (diretor 
de RH, Árica) e Alpha Ba Seyid (Comunicação).

Da esquerda para a direita: Mohamedou Sidi Mohamed 
(assistente de Meio Ambiente, Tasiast), Moctar Ould Salem Lab 

(coordenador de Formação, Tasiast), Brahim Yacoub 
(superintendente de Relações Governamentais, Tasiast) 

O Presidente Mohamed Ould Abdel Aziz, à esquerda, visita o estande 
da feira de empregos em Tasiast e fala com Abdelaziz Ahmedou 

(superintendente de Saúde e Segurança), à direita, e Tomy Melainine 
(vice-presidente de Relações Externas), segundo a esquerda 
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KINROSS FINANCIA CURSO NA 

QUEEN UNIVERSITY

Em março passado, a Kinross anunciou que doará $ 625.000 por um período de cinco anos à Queen’s University para estender 
a cadeira universitária em Mineração e Sustentabilidade. A cadeira universitária será renomeada Kinross Professorship in Mining Health 
and Safety e enfocará no oferecimento de cursos em saúde e segurança na mineração nos níveis de graduação e pós-graduação; 
desenvolvimento de cursos de curta duração em saúde e segurança da mineração para profi ssionais na indústria; e o desenvolvimento 
de materiais educacionais em áreas identifi cadas de saúde e segurança para mineração.

GERANDO SEGURANÇA ELÉTRICA  

NA CHIRANO

Chirano se tornou recentemente o quinto local de atuação da 
Kinross a completar o programa de treinamento da Kinross 
“Segurança Elétrica no Local de Trabalho”, após 29 eletricistas, 
juntamente com o superintendente Elétrico Luke Myroniuk, 
completarem o programa de treinamento intensivo.

O padrão abrange os protocolos de segurança relacionados 
à operação, aos testes, à solução de problemas e aos 
procedimentos de “Lock/Out – Tag/Out” para equipamentos 
elétricos e móveis. O treinamento também abordou o uso 
propício de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para 
assegurar o trabalho seguro ao redor de equipamentos de 
tensão elétrica baixa e alta.

Fort Knox, Kettle River-Buckhorn, Round Mountain e Paracatu 
também completaram o programa.

Participantes do programa de treinamento da Kinross em 
Segurança com Eletricidade no Ambiente de Trabalho, em Chirano

KINROSS PARTICIPA DA CONVENÇÃO PDAC 
E DA CONFERÊNCIA INVESTING IN 

AFRICAN MINING
(INVESTINDO EM MINERAÇÃO NA ÁFRICA) 

Em fevereiro, a Kinross participou da Conferência “Investing 
in African Mining” em Idaba, África do Sul. A conferência 
profi ssional anual é dedicada à capitalização e ao 
desenvolvimento de interesses pela mineração na África e 
é o maior evento de mineração no continente. A Kinross 
apresentou seus esforços de recrutamento em Tasiast e 
Chirano, e o compromisso da empresa com mineração 
responsável na região. 

Em março, a Kinross participou da Convenção Internacional 
da PDCA (Prospectors and Developers Association of 
Canada), em Toronto. É a maior e principal convenção para 
indivíduos, companhias e organizações envolvidas na 
exploração mineral, recebendo mais que 27.000 participantes 
de 120 países. Nossa equipe de Recrutamento, Recursos 
Humanos, administrou o estande da Kinross, divulgando a 
história da empresa com futuros empregados.

Estande da Kinross na conferência “Investindo em Mineração na África”, 
em Indaba, África do Sul

Da esquerda para a direita: Kelly Cournoyer (Coordenador de Recursos 
Humanos), Seb Garside (Diretor de Aquisição e Talento Global) e 

Katerina Zhukova (Recrutamento e Seleção) no estande da Kinross no PDAC 
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KINROSS NOMEADA PARA O 

ÍNDICE ECPI DE 
SUSTENTABILIDADE

COMITÊ DE INVESTIMENTO NA COMUNIDADE 

DE KETTLE 
RIVER-BUCKHORN

PEQUENO TREINAMENTO EM NEGÓCIOS

EM MAGADAN 

Em 2010, Kettle River-Buckhorn criou o Comitê de 
Investimento na Comunidade para assegurar que doações 
locais tenham o impacto máximo na comunidade. O Comitê 
direciona suas doações para algumas áreas importantes: 
proteção ambiental, educação, desenvolvimento econômico 
sustentável, atividades para jovens e saúde da comunidade. 
Em 2011, o Comitê doou $ 228.000 para mais de 110 causas 
diferentes. Destas doações, 97% dos fundos apoiaram 
diretamente programas nas áreas do Condado de Ferry and 
Okanogan, onde estão localizadas Kettle River e Buckhorn. 
Além disso, 73% de todas as doações foram para programas 
à jovens, cuidados à saúde e educação. Parabéns à 
Kettle River-Buckhorn por sua dedicação à comunidade.

A equipe de Relações com Comunidades em Magadan lançou com 
sucesso um programa piloto educacional que oferece o treinamento 
“Start Your Own Business” (Abra Seu Próprio Negócio) para 
os membros da comunidade do distrito de Chaunsk, em Chukotka. 
O programa de 14 dias atraiu comunidades indígenas locais 
que representaram 80% dos 20 participantes do programa. Os 
participantes receberam treinamento de informática e de 
empreendimento, a fi m de ajudar a desenvolver planos de negócios, 
conduzir pesquisa de mercado e entender as diretrizes de relatórios 
para tributação e pensões. O escritório de Magadan trabalhou 
com o Centro Regional para Educação de Negócios e o Centro de 
Negócios de Chukotka para estabelecer este programa, o que 
produziu 15 planos de negócios completos. Alguns dos planos 
serão aperfeiçoados e apresentados à Kupol Foundation para 
fi nanciamento potencial e integração na economia do distrito de 
Chaunsk. Muitos agradecimentos à Evgeniya Saevich (Gerente 
de Responsabilidade Corporativa, Rússia) por desenvolver e 
supervisionar esta iniciativa e à equipe em Pevek por seu forte apoio.

Omak Stampede apoiado pelo Comitê de Investimento 
em Comunidade de Kettle River-Buckhorn

Participantes do curso “Inicie o seu negócio” 
recebem certifi cado de conlusão
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Em reconhecimento aos nossos padrões rigorosos sociais e de sustentabilidade ambiental, a Kinross foi nomeada aos índices ECPI 
Global Carbon Equity e Ethical Global Equity. A ECPI é uma companhia líder de classifi cação e índice dedicada à pesquisa ESG 
(Ambiental, Social e Governamental) e seus índices são usados para criar estratégias de investimento de acompanhamento de índices 
para fundos ETC (Exchange-traded funds), focando no investimento ambientalmente e socialmente responsável. 



A Kinross World é uma publicação dos 
funcionários que visa a estabelecer conexões 
entre nossa gente e unidades ao redor do 
mundo. Também é elaborada para nos ajudar 
a compartilhar as melhores práticas, já que 
podemos aprender muito com as experiências 
dos nossos colegas, não importa onde esteja 
nosso local de trabalho ou a língua falada por 
nós. A Kinross World é produzida e distribuída 
três vezes por ano em inglês, russo, 
português e espanhol e francês.

A Kinross World se destina a uma audiência 
interna e não deve ser usada como referência 
ou substi-tuição de informações contidas nos 
demonstrativos financeiros, em press releases 
ou em registros e submissões regulatórias 
da Empresa. 

Kate Marshall
Coordenadora de Comunicações
Kinross Gold Corporation
(647) 788-4198
kate.marshall@kinross.com

Para lidar com nosso desafi o de recrutamento, a Kinross está lançando a sua Marca de Empregador Global resumindo 
os quatro valores da Kinross, transmitindo nossa marca corporativa, já que tem relação com a experiência de emprego, 
respondendo a pergunta “Para que tipo de empresa nós trabalhamos?”

A Marca do Empregador inclui campanhas, materiais promocionais e uma nova seção dinâmica para Carreiras no website da 
Kinross, a qual contém relatos em vídeo de empregados. Veja nossa marca ganhando vida e experimente o “Jeito Kinross” 
em Kinross.com/Careers. 

DESCUBRA NOSSA MARCA DE 
EMPREGADOR GLOBAL


