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MENSAGEM DO CEO 

Como empresa mineradora, nós na Kinross Gold temos a  
oportunidade de promover melhorias sustentáveis na qualidade  
de vida das pessoas e das comunidades nas quais operamos.  
Isto requer uma compreensão cuidadosa das diversas e  
progressivas necessidades e expectativas dos nossos  
acionistas e demais partes interessadas. Requer também  
um forte e inegociável compromisso com a responsabilidade  
corporativa em tudo o que fazemos.

Parte deste compromisso é acreditar 

no valor da transparência no que 

se refere às nossas práticas e 

desempenho. Este breve resumo do 

nosso relatório de Responsabilidade 

Corporativa 2011 oferece uma foto 

instantânea sobre como temos nos 

desempenhado ao longo dos  

últimos dois anos. Faço o convite  

à leitura do relatório completo  

em takingresponsibility2011.

kinross.com para uma visão  

mais abrangente do nosso  

recente desempenho global. 

J. Paul Rollinson 
CEO 
Kinross Gold Corporation

A KINROSS GOLD é uma empresa mineradora aurífera com sede no Canadá 
e que opera minas e projetos no Brasil, Canadá, Chile, Equador, EUA, Gana, 
Mauritânia e Rússia, empregando cerca de 8.000 pessoas no mundo. 

A Kinross esta listada nas bolsas de valores de Toronto e da Nova Iorque 
(Toronto Stock Exchange e New York Stock Exchange).

Veja o mapa de operações 

no site Kinross.com para 

saber mais sobre a nossa 

operação em Paracatu.

Para ler a respeito dos Dez Princípios Orientadores de 
Responsabilidade Corporativa, por favor acessar Kinross.com. 

>
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Nossa estratégia de  
responsabilidade corporativa 
A Kinross acredita ter a responsabilidade de conduzir as suas operações  
de maneira segura para os empregados, protegendo o meio ambiente e  
sendo correta com os países anfitriões e comunidades nas quais está  
estabelecida. Através da mineração responsável, acreditamos poder  
gerar valor sustentável nestes locais. 

A Estratégia de Responsabilidade 

Corporativa é parte integrante da 

nossa estratégia de negócios em 

cada etapa do ciclo de vida das 

minas, e ao estabelecer:

• Um marco referencial que articula 

os nossos compromissos e 

padrões em áreas-chave, tais 

como meio ambiente, saúde 

e segurança do trabalho, 

desenvolvimento social e 

comunitário, fornecedores  

e direitos humanos;

• Um Sistema de Gestão da 

Responsabilidade Corporativa 

(SGRC), que requer de cada 

operação que estabeleça 

mecanismos de gerenciamento 

cobrindo critérios de desempenho 

nas áreas de meio ambiente, 

de saúde e segurança do 

trabalho e social, assim como os 

procedimentos, responsabilidades 

e métricas necessárias para 

assegurar que se mantenham 

estes critérios;

• Planos locais de responsabilidade 

que ofereçam uma abordagem 

estratégica sobre a dupla via 

que caracteriza a relação com 

os nossos acionistas e demais 

partes interessadas, investimentos 

e associações comunitários, 

assim como critérios para medir 

e reportar o progresso em cada 

uma destas áreas.

A cada dois anos, saímos a campo 

para realizar auditorias e verificar 

na prática se áreas-chave como o 

meio ambiente, saúde e segurança 

do trabalho e relações com a 

comunidade se encontram conforme 

os nossos padrões. Como parte do 

nosso sistema corporativo de gestão 

do desempenho e remuneração 

gerencial, temos desenvolvido 

sistemas de medição para 

acompanhar, em bases trimestrais 

e anuais, cada operação específica, 

no que tange ao seu desempenho 

nestas áreas-chave.
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COMPROMISOS EXTERNOS  
E FILIAÇÕES COMO MEMBRO

Parte importante da estratégia de 
Responsabilidade Corporativa Kinross 
são os seus compromissos externos 
e as suas filiações como membro. 
Corporativamente, a Kinross apoia:

•	 O Pacto Global das Nações Unidas

•	 A Iniciativa de Transparência das Indústrias 
Extrativistas (ITIE)

•	 O Código Internacional de Gestão do Cianeto 
(que regulamenta a produção, transporte e 
utilização do cianeto para a produção aurífera)

•	 A Rede Internacional para a Prevenção  
de Ácidos

•	 Os Princípios Voluntários de Segurança  
do Trabalho e Direitos Humanos

No Brasil, a Kinross é membro ou 
parceiro das seguintes Instituições: 

•	 Associação Mineira de Defesa do Ambiente 

•	 Fundação ABRINQ pelos Direitos da Criança  
e do Adolescente

•	 Câmara de Comércio Brasil-Canadá

•	 Agência para o Desenvolvimento Tecnológico 
da Indústria Mineral Brasileira 

•	 Instituto Brasileiro de Mineração

•	 Associação Comercial e Industrial de Paracatu

•	 Associação Comercial de Minas Gerais – 
Comissão de Mineração 

•	 Federação das Indústrias do Estado de  
Minas Gerais (FIEMG)

•	 Movimento Verde de Paracatu

•	 Agência de Desenvolvimento Sustentável  
de Paracatu
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Responsabilidade econômica 
Como empresa bem sucedida, geramos empregos e riqueza nos países  
anfitriões e estamos mais bem posicionados para apoiar as parcerias  
que ajudam a desenvolver competências e fortalecer as comunidades.

Observar como se dividem 

geograficamente os nossos gastos 

– a pegada ou contribuição positiva 

que deixamos – nos níveis local, 

regional, nacional e internacional,  

dá um melhor embasamento 

às nossas estratégias para o 

comprometimento e investimento 

social, parcerias público-privadas, 

abastecimento local, políticas  

de emprego, processos e  

impactos locais.

De forma consolidada, a contribuição 

positiva da Kinross demonstra 

a importância dos pagamentos 

a fornecedores e dos salários e 

benefícios para gerar valor dentro 

dos países anfitriões. Incluindo 

receitas para os governos, salários 

e suprimentos, o dinheiro gasto 

nos países anfitriões representa 

aproximadamente 65 a 75% das 

receitas totais. Isto abrange as 

operações e investimentos de  

capital em projetos. 
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Por favor, veja o nosso Relatório de Responsabilidade Corporativa para casos práticos sobre 
como a Kinross incentiva investimentos em mineração nas outras áreas em que atuamos,  
e apoia a sustentabilidade da comunidade em Paracatu através de parcerias estratégicas  
e trazendo benefícios econômicos e sociais de longo prazo para a comunidade. 

>

A contribuição positiva da Kinross em 2011 baseou-se assim: o valor econômico 

direto que foi gerado inclui os rendimentos de atividades financeiras e receitas 

provenientes da venda do metal; os gastos incluem tanto aqueles em si quanto 

os capitalizados; gasto no país anfitrião é caracterizado como “local” dentro 

da unidade administrativa “local” correspondente (isto varia de operação para 

operação, mas geralmente corresponde ao município, condado ou distrito); 

como “regional” dentro da sub-unidade administrativa sub-nacional (geralmente 

correspondente ao nível estadual ou provincial), e como “fora da região” para 

todas as outras despesas dentro do país anfitrião. Estes dados não incluem 

receitas ou gastos de Crixas, na qual a Kinross manteve uma participação  

não-operacional de 50% e que acabou vendida no ano de 2012. As 

porcentagens não somam 100% devido ao arredondamento.

VALOR ECONÔMICO 
DISTRIBUÍDO E RETIDO  
NO BRASIL EM 2011 

Em 2011, a Kinross gerou  

$709,7 milhões em valor econômico 

no Brasil. Ele foi distribuído para 

outros negócios ($259,2 milhões  

em custos operacionais), 

empregados ($56,4 milhões em 

salários e benefícios) e governo 

($15 milhões a título de impostos, 

royalties e pagamentos pelo uso 

de terras). Os investimentos sociais 

totalizaram $2,8 milhões. Os 

gastos de capital em Paracatu em 

2011 totalizaram $339,4 milhões. 

A maior parte dos pagamentos 

à fornecedores (88%) realizou-se 

através de empresas registradas no 

Brasil, e 99,6% da nossa força de 

trabalho foram contratados no país.

A CONTRIBUIÇÃO POSITIVA DA KINROSS EM 2011
(Gastos Operacionais e de Capital, Exclui Crixás)

País Anfitrião Local Região do País Anfitrião País Anfitrião Fora da Região

Outros Países Corporativo e Outros

Receitas das 
vendas do metal Investimento

Social

Salários

Impostos

Rendimentos de
atividades financeiras

Valor
Gerado

Repartição dos Gastos 
no País Anfitrião %

Repartição 
dos Gastos %

11

71

13
16

21

34

12

21
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O local de trabalho
Como empregador, estamos comprometidos em atrair e reter os  
melhores profissionais na indústria. Nosso objetivo é o de ser o  
“empregador de preferência” entre as empresas mineradoras globais. 

Nossa cultura e compromisso têm 

como suporte o primeiro dos quatro 

valores fundamentais da Kinross: 

“As Pessoas em Primeiro Lugar”. A 

saúde e a segurança dos empregados 

são as nossas prioridades número 

um. Tratamo-nos uns aos outros 

de maneira justa e respeitosa, e 

procuramos oferecer uma ampla 

variedade de treinamentos para 

o desenvolvimento profissional e 

crescimento pessoal. Cultivamos um 

ambiente de trabalho que celebra e 

apoia a diversidade e que reconhece 

que, como companhia global, 

devemos ser sensíveis à cultura, 

usos e costumes locais. Valorizamos 

a inovação, adaptabilidade e 

responsabilidade de nossos 

empregados e desejamos  

que os mesmos sejam  

reconhecidos por sua paixão,  

senso de urgência e iniciativa. 

No Brasil, a nossa força de 

trabalho compreende:

•	 1.280 empregados

•	 99,6 % deles recrutados  

no país

•	 82% dos gerentes  

recrutados no país

•	 145 mulheres entre  

os empregados

•	 100% deles representados  

por acordos coletivos

Veja o nosso Relatório de Responsabilidade Corporativa completo para 
casos práticos sobre o engajamento de empregados, e desenvolver  
um corpo de líderes através do programa Generation Gold.

Chile
14.0%

Mauritânia 
14.1%

Gana
9.8%

Equador
3.8%

Rússia
20.4%

EUA
19.3%

Brasil
15.6%

Canadá
2.9%

2011 TOTAL DA FORÇA  
DE TRABALHO POR PAÍS 

>
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>

Saúde e segurança no trabalho
Zelar pela questão da saúde e segurança no trabalho é o que fazemos  
de mais importante na Kinross. Trabalhar de forma segura reflete  
uma operação bem administrada e também uma talentosa e  
dedicada equipe que toma as decisões certas.

Treinamentos obrigatórios em 

segurança no trabalho acontecem 

em todas os nossas operações, 

incluindo os projetos de exploração. 

Quanto a isto, estima-se que, no 

ano de 2011, 125.000 horas foram 

dedicadas a treinar empregados, 

terceirizados e prestadores de 

serviço, por toda a Kinross. 

Nossos programas versam sobre 

temas diversos, tais como proteção 

auditiva e respiratória, estresse 

térmico, higiene no trabalho, 

saúde ocupacional e ergonomia. 

Monitoramos a exposição dos 

empregados, terceirizados e 

prestadores de serviços aos riscos 

ocupacionais e, regularmente, 

levamos a cabo análises dos 

potenciais riscos à saúde. Quando 

da identificação de problemas, 

desenvolvemos e implementamos 

programas formais de saúde 

ocupacional e higiene industrial. 

Também nos preparamos para o 

imprevisto. Requer-se de todas as 

operações da Kinross que tenham 

planos formais para cobrir as 

possíveis emergências, incluindo as 

de derrames de produtos químicos 

ou exposição a eles. Em 2011, 

completamos a implementação 

do programa de Conscientização 

e Preparação para Emergências a 

Nível Local ( CPENIL) em Paracatu. 

Lamentavelmente, na Kinross 

tivemos uma fatalidade em cada um 

dos anos seguintes: 2010 (Russia), 

2011 (EUA) e no 2012 (Gana).

DESEMPENHO DA SEGURANÇA 
DO TRABALHO NO BRASIL
(Îndice de Incidentes Médicos Totais,  
por 200,000 horas)

09 1107 08 10

.76

.93

Kinross Paracatu

.83

1.36
1.62

.79

1.06

.46

.86

1.76

A Taxa de Frequência de Casos com 
Tratamento Médico Total é a soma da 
Taxa de Frequência com Afastamento 
do Trabalho, Taxa de Frequência de 
Atividades de Trabalho Restritas e 
Taxa de Frequência de Casos com 
Tratamento Médico

Veja o nosso Relatório de Responsabilidade Corporativa para um 
caso prático sobre como a Kinross se organiza para proteger a 
saúde da comunidade em outras áreas nas quais operamos.
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Direitos humanos 
Conduzimos as nossas atividades de acordo com os padrões normalmente aceitos  
na proteção e promoção dos direitos humanos. Respeitamos as perspectivas culturais  
e históricas, assim como os direitos daqueles que são afetados por nossas operações,  
em particular as comunidades tradicionais. Este nosso compromisso de respeitar os  
direitos humanos é implementado de diversas formas:

•	 Nosso compromisso com o Pacto 

Global das Nações Unidas;

•	 Nosso compromisso em apoiar e 

respeitar a proteção dos direitos 

humanos no local de trabalho 

e na comunidade, segundo a 

Declaração Universal dos  

Direitos Humanos; 

•	 Nosso compromisso de 

implementar os Princípios 

Voluntários de Segurança  

e Direitos Humanos; 

•	 O Código de Conduta e Ética  

da Kinross; e

•	 Nossas práticas e procedimentos 

internos, tais como nossas 

políticas de saúde e segurança  

no trabalho; nossas práticas  

no relacionamento com 

comunidades; e nossas  

práticas de consulta e obtenção 

de licenças para operar projetos. 

Ver o nosso Relatório Responsabilidade Corporativa 
para informar-se sobre a posição da Kinross com 
relação relação ao Minerais de Conflito.

>

Em 2011, 435 agentes, 

representando 

aproximadamente  

60% da equipe de 

segurança da Kinross,  

em quase 1.305 horas  

de treinamento,  

receberam formação 

em direitos humanos de 

acordo com os Princípios 

Voluntários de Segurança  

e Direitos Humanos.
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Na comunidade
A mineração responsável é capaz de gerar valor sustentável nos  
países e comunidades que operamos. Alcançar estes benefícios  
requer compromisso, associação e coordenação entre a Kinross  
e os seus parceiros no setor privado, governo, sociedade civil  
e partes interessadas nas nossas comunidades anfitriãs. 

Estabelecer compromissos com 

governos e partes interessadas 

em países anfitriões pressupõe um 

conjunto de abordagens, incluindo 

reuniões periódicas com autoridades 

e vizinhos; acordos negociados; 

mesas redondas formais com 

vistas ao diálogo e comitês das 

partes interessadas; apresentações 

comunitárias, empresariais, 

governamentais e escolares, assim 

como as parcerias com estes setores; 

visitas públicas guiadas às minas; 

participação em eventos locais 

culturais e esportivos; e conversas 

informais improvisadas.

Reconhecemos a importância e 

a singularidade das comunidades 

tradicionais, consultando aquelas 

comunidades próximas às nossas 

operações para evitar, minimizar ou 

mitigar quaisquer impactos adversos 

das nossas atividades. Também, nos 

envolvemos no sentido de ajudá-las 

a obter benefícios positivos alinhados 

com as suas aspirações. Nosso 

objetivo é desenvolver e operar 

projetos de uma forma que respeite  

e fortaleça estas comunidades e traga 

contribuições positivas de longo prazo 

para a sua qualidade de vida.

Ver o nosso Relatório de Responsabilidade Corporativa para casos práticos como os de iniciativas 
da Kinross em trabalhar com populações indígenas em outras áreas nas quais atuamos.

>

TEMAS RELEVANTES JUNTO 
ÀS PARTES INTERESSADAS  
NO BRASIL INCLUEM: 

•	 Reivindicação histórica 

de demarcação de terras 

quilombolas e construção  

de uma nova barragem  

de rejeitos

•	 Poeira, barulho e vibração
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PLANOS DE RESPONSABILIDADE DAS OPERAÇÕES 

Para ajudar a fazer com que as nossas ações na comunidade fiquem consistentemente 
alinhadas com os Dez Princípios Orientadores para Responsabilidade Corporativa, 
nossos Planos de Responsabilidade das Operações (PRO) oferecem o consistente 
Jeito Kinross de gerenciar os assuntos comunitários a nível local. Os elementos-chave 
incluem: Compromisso, Avaliação, Ação e Monitoramento.

MINERAÇÃO MUITO PRÓXIMA DA COMUNIDADE

O limite ao sul da mina fica a dois 

quilômetros do centro da cidade 

de Paracatu e quase 600 famílias 

vivem em bairros próximos ao 

limite de propriedade da Kinross 

(distantes entre 200 e 500 metros 

do seu limite). Para assegurar 

uma comunicação aberta com a 

comunidade, em 2009 criamos o 

Comitê de Diálogo para Soluções e 

uma linha direta 24h. Dada a grande 

proximidade da mina em relação aos 

moradores da comunidade, a Kinross 

tem tomado medidas específicas nas 

nossas práticas operacionais visando 

reduzir as emissões de poeira e 

vibração. A saber:

•	 Definição junto a Comunidade 

para estabelecimento de 

horário fixo para realização dos 

desmontes com explosivos;

•	 Utilização de caminhões pipa para 

supressão de poeira na área de 

trabalho e acessos e aplicação  

de polímero;

•	 Manutenção de barreiras 

acústicas naturais e construção 

de um pilha de estéril na porção 

Sul da Mina; 

•	 Monitoramento contínuo  

dos níveis de ruído, poeira, 

pressão acústica e vibração;

•	 Linha Direta para reclamações; 

•	 Nova estrada de acesso  

para redirecionar o tráfego  

em região fora da comunidade.

Para mais detalhes sobre como lidamos com estes temas, incluindo uma atualização 
das recentes atividades de realocação em Paracatu, ler Temas Relevantes Junto  
às Partes Interessadas no Relatório de Responsabilidade Corporativa.

Para mais detalhes, consulte o texto completo de Mineração  
Muito Próxima da Comunidade em Paracatu no Relatório de 
Responsabilidade Corporativa.

>

>

• Análise Socioeconômica

• Definição da Contribuição Positiva

• Capacidade da Comunidade

• Análise das necessidades da Comunidade

• Plano de Sustentabilidade da Comunidade

• Política de Doações

• Programas Comunitários

• Plano de Compromisso dos Empregados

• Pesquisas de Percepção

• Procedimento de Queixas

• Indicadores Principais - Programas de 

Sustentabilidade das Comunidades

• Divulgação e Plano de Consulta

• Mapeamento das Partes Interessadas

• Grupos de Consulta Formal COMPROMISSO AVALIAÇÃO

AÇÃOMONITORAMENTO
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Para mais informações sobre desenvolvimento comunitário e social  
em Paracatu, ver o nosso Relatório de Responsabilidade Corporativa. >

FATOS DE DESTAQUE NA COMUNIDADE DE PARACATU, NO BRASIL 

•	 Uma série de benefícios 

sócio-econômicos trazidos à 

comunidade local de Paracatu, 

em 2011, entre eles: postos 

de trabalho para cerca de 

4.000 empregados, terceirizados 

e prestadores de serviços, dos 

quais 86% nasceram ou vivem em 

Paracatu; serviços contratados 

à cerca de 560 fornecedores 

locais, gerando aproximadamente 

$133 milhões em compras locais; 

e contribuição de $11 milhões a 

título de impostos e royalties.

•	 Parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação, 

Superintêndencia Regional de 

Ensino e a Universidade Federal 

de Minas Gerais para aperfeiçoar 

a educação local através do 

monitoramento dos alunos e 

treinamento dos professores 

no programa educacional 

INTEGRAR. Em um piloto de 

2011, 141 estudantes da 5a a 9a 

série de três escolas de Paracatu 

receberam apoio educacional.  

A Kinross vai investir $250.000  

por ano em Programas 

Educacionais e perto de 

1.400 estudantes deverão  

ser beneficiados. 

•	 Financiamento contínuo 

do Seminário de Parceria, 

desenvolvido ao longo de 

15 anos, para fortalecer as 

organizações locais e geração 

de trabalho e renda através de 

parcerias com a comunidade. Oito 

de 25 projetos foram selecionados 

para apoio em 2011, incluindo um 

programa de educação para o 

desenvolvimento de capacidades 

oferecido pela ADESP – Agência 

de Desenvolvimento Sustentável 

de Paracatu a mais de 200 jovens 

e um programa implantado 

pela Associação Esther Siquera 

Tilman para beneficiar, através da 

produção e comercialização de 

artesanato, cerca de 80 mulheres 

socialmente vulneráveis.

•	 Lançamento do Projeto  

Cultural, em agosto de 2011,  

para fortalecer iniciativas  

culturais comunitárias ao  

incentivar práticas de negócios 

mais eficazes. Como parte  

do INTEGRAR, participaram  

mais de 20 grupos culturais 

representando uma diversidade 

que passa pela dança, música, 

gastronomia e artesanato. 

Em 2011, apresentamos uma nova estratégia 

de investimento social. Em sintonia com 

o plano de ação da iniciativa Paracatu 

2030, a nova estratégia se concentra em 

investimentos sociais na educação de 

jovens e adultos; geração de trabalho e 

renda; educação ambiental e cultura. Nossa 

estratégia promove parcerias e alianças de 

amplo espectro na sociedade de Paracatu 

para identificação, gestão e prestação de 

contas de projetos. Ela procura também 

estabelecer a Kinross como um dos vários 

apoiadores voluntários na criação de valores 

para projetos sociais, ambientais e culturais 

de interesse público e benefício mútuo.
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Responsabilidade ambiental 
Exercemos máxima vigilância na proteção do meio ambiente e buscamos formas  
de minimizar nossos impactos negativos e maximizar os impactos positivos em todas  
as operações. Em nosso desempenho ambiental, estamos sempre em conformidade  
com as exigências legais e, sempre que é possível, vamos até mesmo além delas. 

Em apoio a este nosso compromisso, 

todas as nossas operações são 

regularmente auditadas segundo 

as normas corporativas e os 

requisitos legais. Nossos programas 

corporativos de governança 

ambiental estão incorporados 

no Sistema Administrativo de 

Responsabilidade Corporativa 

(SARC) da Kinross e este último 

está certificado em conformidade 

com a Norma ISO 14001, e em 

outras normas reconhecidas 

internacionalmente e também  

nas melhores práticas mundiais. 

A Kinross é um dos signatários originais do Código 

Internacional de Gestão do Cianeto que regula a fabricação, 

transporte e uso de cianeto na produção do ouro. Em 

2011, completamos a meta de ter todos os sites fora da 

África Ocidental certificados. As duas operações que temos 

na África Ocidental foram incluídas à nossa meta futura 

de certificação. Todas as novas instalações estão sendo 

construídas para atender as exigências do Código do 

Cianeto. Em 2012, concluímos a re-certificação de Paracatu.

Para mais detalhes sobre o desempenho ambiental em Paracatu, 
ver as Tabelas de Dados 2011 disponíveis em Kinross.com >
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GESTÃO DA ÁGUA 

Estabelecemos os mais altos 

padrões para proteger os recursos 

hídricos em nossas operações. Os 

controles incluem planos de gestão, 

balanços hídricos abrangentes 

e atualizados e programas de 

monitoramento contínuo das águas 

superficiais e subterrâneas. O uso 

da água é acompanhado em cada 

operação e as oportunidades para a 

sua conservação são rotineiramente 

avaliadas. Antes do desenvolvimento 

da mina, os impactos aos recursos 

hídricos são avaliados e medidas 

são tomadas para assegurar que 

os impactos sobre a disponibilidade 

hídrica sejam mínimos. Todos os 

nossos sistemas e processos de 

beneficiamento e hidrometalurgia  

são projetados para recirculação  

e reuso da água industrial. 

CONSUMO EFETIVO DE ÁGUA 
POR TONELADA DE MINÉRIO 
PROCESSADO (Litros)

O consumo real varia de operação em 

operação e de ano em ano, mas, em 

geral, ele depende mais do tipo de 

minério produzido e do contexto 

ambiental (clima) na operação. Com  

o desafio de operar em uma região de 

baixo teor de ouro e maior dureza, a 

Kinross Paracatu atua em larga escala, 

mantendo assim um consumo de 

água por tonelada maior que as 

demais operações. Em novembro de 

2010, a Kinross começou a preencher 

a barragem de rejeitos de Eustaquio 

com água, aumentando a quantidade 

de precipitação coletada e armazenada 

e tendo assim uma maior capacidade 

de armazenamento de água. Em 

2012, a Kinross Paracatu inovou 

obtendo uma retificação de sua 

outorga para captação da água nova 

de maneira sazonal. Esta foi a primeira 

outorga do estado de Minas Gerais 

caracterizada pela sazonalidade, onde 

serão captados o essencial para nossa 

operação durante o período de chuva 

e o mínimo de água durante o período 

de seca. Consequentemente esta 

outorga beneficia também os demais 

usuários da bacia que terão mais água 

disponível durante os períodos mais 

críticos de estiagem.

09 1107 08 10

808

351

Kinross Paracatu

997

302

935

290

670

343

640

331

Ver o nosso Relatório de Responsabilidade Corporativa para um caso prático de um 
programa piloto singular de captação de água em regiões carentes deste recurso. >

Em 2011 88% de toda água usada no 
processo industrial da Kinross Paracatu 
foi re-circulada de barragem de rejeitos, 
da Mina e do processo.

Espessadores
1%

Barragem de Rejeitos 
(Água Recirculada)

85%

Tanques da Mina
2%

Água dos Ribeirões São Pedro, 
São Domingos e Santa Rita

12%

CONSUMO DE ÁGUA MÉDIO 2011
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PROJETO DE REVITALIZAÇÃO 
DO CÓRREGO RICO

Em 2011, a Kinross obteve o 
reconhecimento da Benchmarking 
Brasil como uma das empresas 
no país que melhor administra a 
questão sócio-ambiental, por suas 
contribuições para a revitalização 
e preservação do Córrego Rico. A 
Kinross investiu mais de R$6 milhões 
para revitalizar o Córrego Rico 
impactado no passado pelo garimpo. 
Em parceria com o Movimento Verde 
de Paracatu e a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, a Kinross 
implantou estruturas de contenção 
de erosões e drenagens, plantou 
mais de 18.000 mudas de árvores 
e vem desenvolvendo programas 
educacionais sobre a importância  
do Córrego Rico. A Kinross também 
implantou um parque linear, visando 
oferecer espação para atividades 
culturais, de lazer e recreativo de 
15.000 metros quadrados ao longo  
do Córrego Rico, inaugurado em  
julho de 2011. 

PROJETO CERCAMENTOS  
DE NASCENTES 

Durante o período de 2011 e  
2012 ações foram desenvolvidas 
visando à proteção das nascentes  
e veredas das áreas rurais de 
Paracatu. Neste trabalho também  
são abordados os temas de 
conservação e conscientização 
ambiental. Até o momento já  
foram cercadas 83 nascentes e já é 
possível observar nessas áreas o início 
da recuperação ambiental, através do 
desenvolvimento de espécies arbóreas 
e do aumento da fauna silvestre. Com 
o aumento da disponibilidade de água 
nas propriedades rurais, informação 
relatada em diversos depoimentos, 
novas oportunidades de negócio  
vêm surgindo para os proprietários. 
Em áreas próximas a algumas  
das nascentes cercadas já é  
possível produzir, adicionalmente  
ao que se produzia, frutas,  
legumes e outras hortaliças. São 
parceiros do projeto o Instituto Estadual 
de Florestas (IEF), e o Movimento 
Verde de Paracatu (MOVER).

PROJETO ESPALHA:  
ÁGUAS QUE UNEM 

O córrego Espalha é responsável por 
cerca de 80% da vazão do córrego 
Rico. O projeto “Espalha: águas 
que unem” teve início em 2009, 
com a mobilização de 15 pequenos 
produtores rurais que criaram 
a Associação dos Produtores e 
Agricultores Familiares da Bacia do 
Espalha para desenvolover iniciativas 
que envolvem o cercamento das 
nascentes, o plantio de espécies 
nativas e a construção de barraginhas 
e curvas de níveis em várias 
propriedades. O objetivo do trabalho 
é a implantação de técnicas de 
conservação do solo, diminuindo a 
velocidade do escoamento superficial, 
que pode causar a erosão do solo e 
enchente nos cursos d’água. Cerca de 
500 barraginhas já foram construídas. 
Além da elevação gradativa da 
vazão do córrego Espalha, outro 
importante resultado é a redução 
do desmatamento. São parceiros 
do projeto a Faculdade do Noroeste 
de Minas (Finom), Universidade de 
Brasília (UnB), Instituto Estadual 
de Florestas (IEF), Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Emater) e secretarias municipais de 
Agricultura e de Meio Ambiente de 
Paracatu. Atualmente são executados 
serviços de monitoramento da vazão 
dos cursos de água e trabalhos de 
conservação da estrutura implantada. 
Com a apoio da empresa, foi adquirido 
para a comunidade um trator com 
implementos agrícolas capazes de 
manter o trabalho desenvolvido 
e apoiar os tratos culturais 
desenvolvidos nas propriedades. 
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EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

Cada operação Kinross foi concebida 

de modo a que as emissões 

atmosféricas não tenham um 

impacto significativo na qualidade 

do ar. A poeira fugitiva produzida 

a partir do tráfego e operação dos 

equipamentos móveis da Mina, bem 

como dos processo de britagem do 

minério constitui a maior fonte de 

emissão de particulados em nossas 

operações. Para minimização deste 

impacto, os controles adotados 

começam com a umidificação 

das vias de acesso e frentes de 

operação, e com a utilização de 

produtos que não agridem o meio 

ambiente denominados polímeros, 

usados para minimizar a suspensão 

da poeira decorrente da incidência 

de ventos nas bermas, taludes 

e pilhas de minério ou estéril; e 

através da utilização de aspersores 

que suprimem a poeira em áreas 

específicas de nossos processos. 

O monitoramento também é fator 

importante para verificação da 

eficácia de nossos controles. Em 

Paracatu, por exemplo, além de 

8 estações de monitoramento 

HI-VOL, 5 estações automáticas 

de monitoramento da qualidade 

do ar foram instaladas para o 

monitoramento da quantidade de 

poeira em tempo real, possibilitando 

que ações preventivas sejam 

tomadas em nossa operação.

Estes equipamentos medem a 

quantidade de poeira em tempo real, 

possibilitando que ações preventivas 

sejam tomadas em nossa operação. 

Em 2011, a Kinross também adotou 

o monitoramento de Opacidade 

como uma forma de verificação 

de eficácia e como padrão global. 

Esta medição se refere ao grau com 

que a poeira fugitiva obscurece a 

visibilidade em um determinado 

período de tempo. Desta forma, 

estabelecemos a meta global da 

empresa de manter as nossas 

emissões partículas fugitivas a um 

nível menor que 20% de opacidade.

Cada uma das nossas operações 

mantém o inventário de todas as 

fontes de emissões de atmosféricas 

e o cálculo das emissões anuais 

(físicas e químicas). Para isso, 

frequentemente são realizados 

monitoramentos de todas as fontes 

fixas (chaminés) presentes em cada 

empreendimento. Desta forma, é 

possível determinar a quantidade de 

elementos emitidos para a atmosfera. 

Este inventário é consolidado pelo 

corporativo da empresa e divulgado 

nos Relatórios de Responsabilidade 

Corporativa, o que demonstra o 

comprometimento da Kinross no 

que se refere a transparência das 

informações divulgadas.
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GESTÃO DE RESÍDUOS

Nossas operações de mineração 

produzem duas categorias de resíduos: 

resíduos minerais, tais como rejeitos 

e estéril, e resíduos não-minerais, 

compreendendo todo o resto.

Para todos os resíduos minerais 

gerados, o nosso objetivo é o de 

assegurar que estes materiais sejam 

manuseados de maneira a não 

representar risco ambiental de  

longo prazo.

O material estéril é avaliado para 

determinar o seu potencial de 

drenagem ácida ou lixiviação de 

metais, e as condições geotécnicas 

são extensivamente estudadas para 

assegurar que os materiais sejam 

colocados de modo a prevenir 

processos erosivos. Rejeitos são 

depositados em barragens que são 

projetadas, construídas, operadas 

e fechadas de acordo com normas 

e padrões legais, de segurança de 

engenharia e ambientais. Além da 

inspeção anual por um engenheiro 

geotécnico a que cada barragem  

de rejeitos da Kinross está sujeita, 

cabe um nível adicional de supervisão 

conduzido por um perito geotécnico 

externo e que se reporta à gerência 

sênior da Companhia. Em 2010, 

2011 e 2012, completamos auditorias 

independentes, denominadas de 

“terceira parte” nas barragens de 

rejeitos de Paracatu.

Quanto aos resíduos não-minerais, 

nosso foco é o de reduzir a quantidade 

de resíduos gerados, reciclá-los ou 

reutilizá-los o máximo possível. Os 

resíduos que não podem ser reciclados 

ou reutilizados são dispostos de forma 

segura e em conformidade com as 

normas vigentes. Temos programas 

de reciclagem em todas nossas 

operações. Em 2011, reciclamos cerca 

de 47% de resíduos não-minerais.

No final de 2011, recebemos 
Licença de Operação da 
nova barragem de rejeitos 
denominada Barragem 
Eustaquio. Os rejeitos 
começaram a ser dispostos  
em abril de 2012.

Materiais Reciclados
47%

Outros 5%

Resíduos de Óleo Lubrificante 10%

Sucata Metálica 31%

Pneus 1%

Resíduos Perigosos 
Dispostos Fora da Operação

5%

Resíduos Perigosos Não-Minerais 
Dispostos na Operação

2%

Resíduos Não-Perigosos 
Dispostos na Operação

30%

Resíduos Não-Perigosos 
Dispostos Fora da Operação

14%

Reutilização do óleo queimado para quecimento das operações
2%

RESIDUOS NÃO-MINERAIS POR CATEGORIA

82362_Kinross Brazil Report.indd   16 12-12-20   9:06 AM



17

BRASIL 
RELATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 2011 KINROSS GOLD CORPORATION

BIODIVERSIDADE

Compreender os ecossistemas nas 

áreas em que operamos é uma parte 

fundamental do nosso planejamento 

ambiental e de projetos. As nossas 

operações estão localizadas em 

ambientes muito distintos e estudos 

de linha de base específicos de 

cada local nos oferecem importantes 

informações sobre diversidade, 

populações, habitats relevantes 

e manejo de ecossistemas. Com 

estas informações, somos capazes 

de desenvolver planos de gestão 

da biodiversidade que permitem 

prevenir, minimizar e mitigar nossos 

impactos. Os nossos levantamentos 

iniciais assim como os planos de 

gestão contínuos são conduzidos 

em consulta com as partes 

interessadas locais - governos, 

ONGs, comunidades tradicionais 

e outros membros da comunidade 

– que podem nos ajudar a melhor 

compreender e proteger os 

ecossistemas locais.

Para uma visão do trabalho da Kinross sobre a biodiversidade, ver o nosso 
Relatório de RC com um estudo de caso de proteção do ecossistema. >

ENERGIA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Desde 2006, a Kinross vem 

divulgando o seu consumo de 

energia e a emissão de gases de 

efeito estufa (GEE), como parte do 

Projeto de Divulgação do Carbono 

(DdC). Apesar da demanda de 

energia e das emissões de GEE 

terem aumentado ao longo do tempo 

como resultado do aumento da 

nossa produção, em termos relativos 

de emissões (por quantidade de 

minério processado), elas têm se 

mantido relativamente consistentes.

Para reduzir o impacto ambiental 

e nos manter competitivos, temos 

de prosseguir em nossos esforços 

para reduzir o consumo de energia 

e melhorar a eficiência energética 

sempre que possível.

Com vistas ao futuro, desenvolvemos 

uma estratégia de três pontas  

para energia e GEE que foca  

em importantes melhorias em  

nosso negócio:

•	 Nas operações existentes, o foco 

encontra-se nos locais de alto 

consumo e de alto risco para, a 

partir daí, estabelecer estratégias 

de energia que objetivem tanto 

otimizar a oferta quanto reduzir 

o consumo. Concentramos em 

novas oportunidades e também 

em iniciativas já em andamento;

•	 Em nossos principais projetos  

de crescimento, estamos 

revendo as ofertas de energia e 

as oportunidades para reduzir o 

consumo, o que inclui métodos 

alternativos menos dependentes 

de energia, outras opções 

convencionais de energia como 

gás natural ou energia elétrica e 

opções de energias alternativas 

e/ou renováveis, quando houver 

recursos disponíveis; e

•	 Como parte fundamental dos 

Estudos de Impacto Ambiental 

(EIA) requeridos para a aprovação 

e licenciamento de novos projetos 

de mineração, estamos avaliando 

impactos e estratégias com 

relação à mudança climática. 
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99

73
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5

9.6

Kinross Paracatu

4.1

8.5
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9.5

4.7

9.2

5
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ENERGIA CONSUMIDA POR TONELADA 
DE MINÉRIO PROCESSADO
(Mj)

GASES DO EFEITO ESTUFA POR 
TONELADA DE MINÉRIO PROCESSADO
(CO2e)

Ver em nosso Relatório de Responsabilidade Corporativa uma lista de 
oportunidades com relação à energia renovável e alternativa que temos avaliado.>
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PLANO DE FECHAMENTO 

Na Kinross, reconhecemos a 

responsabilidade de gerenciar os 

impactos ambientais associados às 

nossas operações em todas as fases 

do ciclo de vida da mina. Requeremos 

de todas as nossas operações que 

desenvolvam e mantenham planos 

de fechamento com as melhores 

práticas de reabilitação e conservação 

demostrando a nossa liderança  

na indústria. 

Trabalhando em conjunto com 

as partes interessadas, o plano 

de fechamento implica em 

uma análise extensa das 

opções de uso, dos fatores 

ambientais e das preocupações 

e objetivos desenvolvidos com 

a comunidade. O plano de 

fechamento é parte integral 

das considerações iniciais 

do planejamento da mina e é 

atualizado regularmente assim 

que uma nova informação se 

torne disponível ou as operações 

sejam otimizadas ou ampliadas.

2011 – SITUAÇÃO ATUAL  
DA TERRA EM PARACATU
(hectares)

Novas áreas em 
reabilitação, 2011

74

Previamente 
reabilitada
537

Novas 
Intervenções, 2011

382

Ativo
1,783 Habitat 

protegido
4,035

 

Para mais informações sobre como a Kinross aborda 
a questão da reabilitação, ver no nosso Relatório de 
Responsabilidade Corporativa um caso prático de 
aplicação das melhores práticas em reabilitação.

>

INFORMAÇÃO PARA CONTATOS:

Kinross Brasil Mineração S.A.

Página Web: www.kinross.com.br

E-mail: rodrigo.souza@kinross.com 

ou

june.keller@kinross.com

Paracatu

Rodovia BR 040 KM 36,5 s/n
Zona Rural
Caixa Postal 168
38.600-000 – Paracatu, Minas Gerais
Brasil
Phone: (55) (38) 3679-1000

Belo Horizonte

Avenida Afonso Pena, 4100,  

6º Andar, 
Cruzeiro 
30130-009 – Belo Horizonte, MG
Brasil
Phone: (55) (31) 3263-9700

@KinrossGold

TOP5O
Socially Responsible
Corporations  •  2012
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