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Sobre este Manual 
de MAPE
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A ITA e seus membros desenvolveram 
este manual para facilitar a 
comunicação com os operadores 
de minas artesanais e de pequena 
escala (MAPE) como um passo em 
nossos esforços contínuos para 
melhorar as práticas de mineração de 
estanho em todos os níveis da cadeia 
de fornecimento.

Este manual foi desenvolvido para 
proporcionar explicações sobre como a 
implementação de medidas ambientais, 
sociais e de governança (ASG) simples 
pode beneficiar os mineiros artesanais e 
de pequena escala e suas comunidades. 
As ilustrações foram concebidas para 
mostrar visualmente como as normas do 
Código de Estanho são relevantes para 
operadores de menor porte e podem apoiar 
a melhoria progressiva das atividades da 
MAPE, maximizando os impactos positivos e 
resolvendo possíveis desafios. 
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Código de Estanho reúne 70 normas agrupadas em 10 princípios que 

abrangem a governança, o meio ambiente, a saúde e a segurança, a 

gestão da mão-de-obra e das partes interessadas, os direitos humanos 

e outros tópicos relevantes para a mineração, processamento e fundição 

de estanho, aos quais os membros da ITA se comprometem e com base 

nos quais elaboram relatórios. Os 10 princípios são:

Princípio 1 Manter a conformidade legal e desenvolver políticas 
sólidas para melhorar as práticas.

Princípio 2 Buscar a melhoria contínua do desempenho 
ambiental.

Princípio 3 Buscar a melhoria contínua do desempenho em 
saúde e segurança.

Princípio 4 Buscar a melhoria contínua nas práticas trabalhistas.

Princípio 5 Interagir com as partes interessadas adotando uma 
abordagem participativa.

Princípio 6 Gerenciar os impactos negativos nas comunidades 
locais e nos povos indígenas e contribuir para seu 
desenvolvimento.

Princípio 7 Evitar contribuir para graves violações dos direitos 
humanos e conflitos.

Princípio 8 Procurar influenciar positivamente as práticas dos 
fornecedores de materiais, bens e serviços.

Princípio 9 Incentivar a compreensão e o uso seguro e 
adequado de produtos de estanho.

Princípio 10 Esforçar-se pela elaboração de relatórios com base 
no Código de Estanho.

O princípio 8 do Código de Estanho visa influenciar positivamente as 

práticas dos fornecedores de materiais, bens e serviços, de modo a 

multiplicar o impacto da melhoria progressiva além da própria filiação 

à ITA. O público-alvo final do manual ilustrado são os operadores da 

MAPE que trabalham nesse setor. É um desafio alcançar esse público 

e espera-se que seja um processo gradativo, no entanto, acredita-

se que um meio eficaz de participação seja através da cadeia de 

fornecimento comercial. Ao interagir com seus fornecedores e outras 

partes interessadas relevantes, os membros da ITA podem desempenhar 

um papel importante no compartilhamento de mensagens-chave e na 

maximização do impacto do conteúdo do manual. Apoiar tal interação 

demonstra o compromisso da ITA e de seus membros com a norma 8.1 

do Código de Estanho.
 



Normas do 
Código de Estanho 
Ilustradas neste 
Manual
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Este manual ilustra as normas do Princípio 8 do Código de Estanho que, na prática, é 
considerado o mais relevante para a produção da MAPE. Nele são apresentadas ideias sobre 
como a MAPE, que já constitui um importante contribuinte para a subsistência e economia local, 
pode também adotar de forma progressiva práticas mais sustentáveis para beneficiar ainda 
mais as comunidades locais e o meio ambiente.

Normas do Princípio 8 do 
Código de Estanho

Relevância para 
a MAPE

Norma 8.1 
Fornecedores de minerais 
produzidos pela MAPE (Geral)

Os operadores da MAPE geralmente não compram minerais de 
outros produtores da MAPE.

Norma 8.2 
Conformidade e políticas

Os mineiros que trabalham de forma mais formal, evitam 
pagamentos ilegais e seguem leis ou políticas, terão maior segurança 
e sucesso.

Norma 8.3 
Meio ambiente

Os mineiros que respeitam o meio ambiente reduzirão os impactos 
negativos sobre a água, a terra, o solo e o ar, a saúde de si mesmos e 
de sua comunidade.

Norma 8.4 
Saúde e segurança

Os mineiros que adotam medidas simples para se protegerem e 
reduzir os riscos de acidentes poderão continuar trabalhando com 
segurança.

Norma 8.5
Práticas trabalhistas

Os mineiros que compartilham oportunidades em pé de igualdade 
para homens e mulheres e evitam forçar pessoas ou crianças a 
trabalhar, criarão uma comunidade mais justa e mais bem educada.

Norma 8.6
Comunidades

Os mineiros que respeitam e apoiam todas as atividades de sua 
comunidade evitarão problemas e ajudarão a todos a prosperar.

Norma 8.7
Direitos humanos e conflitos

É possível ajudar os mineiros que relatam problemas com grupos 
armados, guardas de segurança ou autoridades injustas a encontrar 
soluções.

Norma 8.8 
Fornecedores de minerais 
produzidos pela MGE

Os operadores da MAPE geralmente não compram minerais de 
operadores de minas de grande escala (MGE).

Norma 8.9 
Fornecedores de materiais 
secundários

Os operadores da MAPE geralmente não compram materiais 
secundários.

Norma 8.10 
Fornecedores de bens e 
serviços

Os mineiros estão no topo da cadeia de fornecimento a montante e 
não se espera que os fornecedores trabalhem segundo o Código de 
Estanho.



Glossary Mineração Artesanal ou Mineração 
Artesanal e de Pequena Escala (MAPE)  
- Operações de mineração formais ou 
informais com formas predominantemente 
simplificadas de exploração, extração, 
processamento e transporte. A MAPE 
costuma ser pouco intensiva em capital e 
utiliza tecnologia muito intensiva em 
mão-de-obra.

ASG - significa Ambiental, Social e 
Governança, onde o aspecto ambiental está 
relacionado à gestão do mundo natural, o 
aspecto social são considerações relativas a 
pessoas e relacionamentos, e a governança 
se refere à supervisão, controle e direção para 
a administração de uma organização.

Associação Internacional de Estanho (ITA)  
– uma organização sem fins lucrativos, que 
representa muitos dos principais produtores 
de estanho do mundo.

Membro da ITA - entidades produtoras de 
estanho que respeitam os Estatutos Sociais 
da ITA.

Princípios - 10 grupos abrangentes de 
normas ambientais, sociais e de governança 
do Código do Estanho.

Norma - quaisquer das 70 expectativas 
do Código do Estanho que subdividem os 
princípios em requerimentos específicos.

Código do Estanho  - 70 Normas 
agrupadas em 10 Princípios que abrangem 
governança, economia, meio ambiente, 
saúde e segurança, direitos humanos e 
questões sociais relevantes à mineração, 
processamento e fundição de estanho às 
quais os membros da ITA se comprometem 
e com base nas quais elaboram relatórios.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas  - é um conjunto 
de 17 metas globais interrelacionadas, 
desenvolvidas pelas Nações Unidas e 
projetadas para alcançar um futuro melhor 
para todos. Abordam os desafios globais, 
entre os quais a pobreza, a desigualdade, a 
mudança climática, a degradação ambiental, 
a paz e a justiça.
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Introdução

A ITA e seus membros reconhecem a 
importância da mineração artesanal 
e em pequena escala (MAPE) para o 
desenvolvimento local e a cadeia de 
valor do estanho e têm como objetivo 
capacitar os mineiros para se ajudarem 
mutuamente a progredir. Embora a MAPE 
seja frequentemente apresentada de forma 
negativa, quando se toma o devido cuidado, 
esta pode ser realizada de forma eficiente, 
segura, com um gasto de energia muito 
baixo e um baixo impacto ambiental. A 
renda criada pode ser muitas vezes superior 
à disponível para a população local e a 
MAPE pode proporcionar uma opção de 
subsistência relativamente atrativa com 
potencial para reduzir a pobreza e apoiar o 
desenvolvimento.

O Código do Estanho estabelece metas 
alcançáveis passo a passo com base nas 
quais o progresso pode ser relatado de 
forma transparente para qualquer tipo 
e tamanho de operador. Os membros 
da ITA identificaram uma oportunidade 
de apoiar e implementar uma visão de 
melhor mineração e estão trabalhando 
com sua cadeia de fornecimento para 
impulsionar uma transformação positiva. A 
implementação bem-sucedida do Código 
do Estanho pode ajudar a abordar desafios 
globais, entre os quais pobreza, fome, saúde, 
educação, igualdade de gênero e mudança 
climática. Estes constituem o cerne do que 
é necessário para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas.
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A Associação Internacional de Estanho (ITA) e seus membros estão impulsionando 
mudanças nas cadeias de fornecimento de estanho, ao apoiar e apresentar 
relatórios com base nas normas do Código do Estanho a fim de proporcionar 
desempenho e desenvolvimento positivos em termos ambientais, sociais e de 
governança (ASG) de maneira progressiva.



As leis e políticas ajudam a ex-
plicar como você pode se sentir 
mais seguro e trabalhar melhor

Não se espera que os trabalhadores da 
MAPE desenvolvam políticas, mas podem se 
beneficiar do cumprimento de leis ou políticas 
que já existam e podem ajudar a melhorar 
as práticas.

Pagamentos ilícitos ou 
informais criam problemas para 
você ou seus clientes

Os mineiros devem abster-se de oferecer 
ou aceitar subornos ou pagamentos de 
facilitação.

Será solicitado aos fornecedores 
que divulguem a importância da 
formalização e das oportunidades 
potenciais para participar em 
projetos práticos que incentivem 
a formalização da MAPE, segundo 
o que for adequado à área de 
produção

PRINCÍPIO 8 NORMAS

8.2 Conformidade e políticas As empresas elaborarão e publicarão políticas 
para apoiar a conformidade legal e melhorar 
as práticas com respeito às expectativas do 
Código do Estanho. 

1.1 Políticas 1.4 Integridade empresarial

As empresas procurarão prevenir o suborno e 
a corrupção.
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Conformidade e Políticas 
- Norma 8.2

Os mineiros que trabalham 
de forma mais formal, evitam 
pagamentos ilegais e seguem leis 
ou políticas, terão maior segurança 
e sucesso.



Manter a água limpa é melhor 
para a sua saúde e a de 
sua família

Os mineiros podem manter a água mais 
limpa, mantendo os resíduos separados e 
deixando a sujeira assentar antes de devolver 
a água aos rios, riachos e lagos.

A reutilização das águas da 
mina deixa mais água para a 
comunidade e o meio ambiente

Os mineiros podem reutilizar a água da 
mineração para que haja água suficiente 
para a comunidade local, assim como para 
proteger o meio ambiente.

As empresas procurarão entender e gerenciar 
as descargas de águas residuais em terra 
a fim de minimizar os impactos negativos 
sobre a qualidade da água.

2.2 Qualidade da água 2.3 Consumo e disponibilidade de água

As empresas procurarão reduzir o consumo 
de água em suas operações, a fim de 
minimizar os impactos negativos sobre 
disponibilidade de água.
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Será solicitado aos fornecedores 
que divulguem orientações sobre 
a gestão dos impactos ambientais, 
bem como oportunidades 
potenciais para participar em 
projetos práticos que incentivem 
a implementação pela MAPE, 
segundo o que for adequado à área 
de produção

PRINCÍPIO 8 NORMAS

8.3 Meio ambiente

Meio Ambiente
- Norma 8.3

Os mineiros que respeitam o meio 
ambiente reduzirão os impactos 
negativos sobre a água, a terra, o 
solo e o ar, a saúde de si mesmos e 
de sua comunidade.
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A redução dos resíduos e da 
poluição das minas mantém o 
solo limpo e produtivo

Os mineiros podem manter a terra e o solo 
limpos, com o controle dos resíduos e da 
contaminação provenientes da mina.

Manter o ar limpo é melhor 
para a sua saúde

Os mineiros podem reduzir a quantidade de 
fumaça e poeira gerada pelas atividades de 
mineração para manter o ar mais limpo.

As empresas procurarão entender e 
gerenciar os rejeitos lançados ao solo a fim 
de minimizar os impactos negativos sobre a 
qualidade da terra e do solo.

2.4 Qualidade da terra e do solo 2.5 Qualidade do ar

As empresas procurarão entender e gerenciar 
as emissões no ar a fim de minimizar os 
impactos negativos na qualidade do ar.

A proteção das árvores 
ajuda a manter o ar fresco e 
reduz a ocorrência de condições 
intempéricas

Os mineiros podem ajudar a reduzir a 
mudança climática e a limpar o ar que 
respiramos, ao proteger as árvores que 
absorvem a poluição.

2.6 Gases de efeito estufa

As empresas que emitem mais do 
equivalente de 25.000 toneladas de CO2 
procurarão entender as emissões diretas 
e indiretas das emissões de efeito estufa 
e considerarão iniciativas de redução 
econômica adequadas à natureza e à escala 
das operações.

C0₂

CO2

O2
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A manutenção regular do 
equipamento reduzirá o 
consumo de combustível e 
diminuirá os custos

Os mineiros podem efetuar a manutenção 
do equipamento para reduzir o consumo de 
energia e diminuir os custos gerais.

O armazenamento seguro,  em 
apenas um local, dos resíduos de 
rocha derivados do processamento, 
protege a água e o solo

As empresas armazenarão ou 
eliminarão os rejeitos de forma a minimizar 
o risco de impactos ao meio ambiente e à 
saúde humana.

As empresas procurarão identificar medidas 
viáveis em termos técnicos e financeiros 
para reduzir o consumo direto e indireto 
de energia por unidade de produção ou 
aumentar a quota de fontes renováveis.

2.7 Consumo de energia 2.8 Gestão de rejeitos

As empresas armazenarão ou eliminarão 
os rejeitos de forma a minimizar o risco 
de impactos ao meio ambiente e à saúde 
humana.

A coleta cuidadosa de resíduos 
perigosos para um descarte 
seguro protege você e o meio 
ambiente

Os mineiros protegerão o meio ambiente 
coletando e descartando os resíduos 
perigosos de forma segura.

2.9 Gestão de resíduos perigosos

Sempre que possível, as empresas evitarão 
gerar resíduos perigosos; quando isso não 
for possível, as empresas gerenciarão e 
descartarão os resíduos de forma a minimizar 
os impactos negativos sobre a saúde humana 
e o meio ambiente.
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A coleta, reutilização e 
eliminação cuidadosa do lixo 
mantêm sua vizinhança limpa

Os mineiros que coletam, reutilizam e 
reciclam lixo como plástico, papel e latas, ou 
eliminam o lixo de forma segura, ajudam a 
proteger o meio ambiente.

Sempre que possível, as empresas 
minimizarão a produção de resíduos não 
perigosos e inertes e considerarão opções de 
reutilização e reciclagem antes de descartá-
los de forma adequada.

2.10 Gestão de resíduos não 
 perigosos e inertes

Os separadores com esteiras 
e fendas podem aumentar 
a recuperação do minério e 
os lucros

Um processo eficiente de lavagem minimiza 
a perda de minerais em forma de refugo.

2.10 Gestão de resíduos não
 perigosos e inertes 

A utilização das melhores     
máquinas disponíveis pode 
produzir um mineral de 
maior valor

A trituração manual é trabalhosa e demorada.

2.10 Gestão de resíduos não 
 perigosos e inertes
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Sempre que possível, as empresas 
minimizarão a produção de resíduos não 
perigosos e inertes e considerarão opções de 
reutilização e reciclagem antes de descartá-
los de forma adequada.

Sempre que possível, as empresas 
minimizarão a produção de resíduos não 
perigosos e inertes e considerarão opções de 
reutilização e reciclagem antes de descartá-
los de forma adequada.



Guardar o melhor solo de um 
poço para substituir após o 
término da mineração ajudará 
as plantas a crescer novamente

Os mineiros poderão utilizar o terreno após 
o término da mineração, preservando e 
substituindo cuidadosamente a melhor 
camada superficial do solo para que as 
plantas voltem a crescer.

As empresas alocarão recursos financeiros 
adequados para permitir a implementação 
de encerramento e reabilitação das 
operações de acordo com as exigências 
e expectativas locais das principais 
partes interessadas. 

2.14 Encerramento e recuperação. 

A consideração pelas plantas e 
pela vida selvagem manterá o 
planeta saudável

Os mineiros que respeitam a vida selvagem 
e as plantas ao redor dos locais da mina 
ajudam a manter um planeta forte e 
saudável.

2.12 Proteção da biodiversidade

As empresas procurarão entender os 
impactos potenciais sobre a biodiversidade 
e evitar atividades que modifiquem ou 
degradem significativamente os habitats 
naturais críticos através de um plano de 
ação apropriado.

A mineração em áreas especiais 
protegidas causará problemas 
para você e seus clientes

Os mineiros devem respeitar as áreas 
especiais legalmente protegidas em termos 
culturais ou naturais e não as danificar por 
meio da mineração.

2.13 Áreas protegidas

As empresas respeitarão as áreas legalmente 
protegidas de acordo com as leis locais, e 
procurarão compreender e administrar os 
impactos potenciais das operações nas 
zonas adjacentes.
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Explicar os benefícios da 
proteção do meio ambiente 
incentiva a todos a fazê-lo

Os mineiros podem aprender uns com os 
outros sobre boas práticas ambientais.

2.15 Treinamento

As empresas se empenharão na 
implementação de treinamento adequado 
e periódico para os funcionários a respeito 
de aspectos relevantes deste Princípio 2, e 
exigirão que os empreiteiros no local treinem 
seus trabalhadores sobre aspectos relevantes 
para suas tarefas específicas.
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Manter-se longe de grandes 
dragas de mineração garante 
sua segurança para que você 
possa continuar trabalhando

Os mineiros que se mantêm mais afastados 
das grandes dragas de mineração estarão 
mais seguros e poderão trabalhar por 
mais tempo.

As empresas manterão condições de 
trabalho seguras e saudáveis através da 
implementação de medidas que minimizam 
e visam eliminar fatalidades, lesões e doenças 
ocupacionais no local de trabalho entre 
empregadores, empreiteiros e visitantes.

3.2 Práticas de trabalho seguras
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Os mineiros que usam equipamentos de 
proteção individual têm menos probabilidade 
de se ferirem e podem trabalhar por 
mais tempo.

Usar equipamento de proteção e 
evitar situações perigosas reduz 
os ferimentos para que você 
possa continuar trabalhando
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As empresas manterão condições de 
trabalho seguras e saudáveis através da 
implementação de medidas que minimizam 
e visam eliminar fatalidades, lesões e doenças 
ocupacionais no local de trabalho entre 
empregadores, empreiteiros e visitantes.

3.2 Práticas de trabalho seguras

Será solicitado aos fornecedores 
que divulguem orientações 
sobre a gestão dos impactos na 
saúde e segurança, bem como 
oportunidades potenciais para se 
envolverem em projetos práticos 
que incentivem a implementação 
pela MAPE, segundo o que for. 

PRINCÍPIO 8 NORMAS

8.4 Saúde e segurança

Saúde e Segurança - 
Norma 8.4

Os mineiros que adotam 
medidas simples para se 
protegerem e reduzir os riscos 
de acidentes, poderão continuar 
trabalhando com segurança.
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Poços de minas com laterais 
menos íngremes reduzem o 
risco de deslizamentos de terra

Mineração a céu aberto - os deslizamentos de 
terra ocorrem devido às ladeiras íngremes.

Nos poços de minas profundos, 
várias bancadas com laterais 
menos íngremes reduzem o 
risco de queda de rochas

Mineração a céu aberto - as quedas de rochas 
ocorrem devido às ladeiras íngremes.

3.2 Práticas de trabalho seguras 3.2 Práticas de trabalho seguras

O suporte de rocha suspensa, 
durante os trabalhos de corte 
inferior, reduz o risco de queda 
de rochas e desabamento

Mineração a céu aberto e subterrânea - 
perfuração de rochas macias ou quebradas, 
levam a desmoronamento.

3.2 Práticas de trabalho seguras
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As empresas manterão condições de 
trabalho seguras e saudáveis através da 
implementação de medidas que minimizam 
e visam eliminar fatalidades, lesões e doenças 
ocupacionais no local de trabalho entre 
empregadores, empreiteiros e visitantes.

As empresas manterão condições de 
trabalho seguras e saudáveis através da 
implementação de medidas que minimizam 
e visam eliminar fatalidades, lesões e doenças 
ocupacionais no local de trabalho entre 
empregadores, empreiteiros e visitantes.

As empresas manterão condições de 
trabalho seguras e saudáveis através da 
implementação de medidas que minimizam 
e visam eliminar fatalidades, lesões e doenças 
ocupacionais no local de trabalho entre 
empregadores, empreiteiros e visitantes.



O empilhamento de rochas 
residuais a 10 metros do poço 
reduz o risco de desabamento 
do poço

Mineração a céu aberto – o solo de cobertura  
provoca o desmoronamento das paredes 
do poço.

O uso de suportes fortes e 
frequentes para túneis reduz 
o risco de desabamento

O suporte fraco ou inadequado pode levar ao 
desabamento dos túneis.

3.2 Práticas de trabalho seguras 3.2 Práticas de trabalho seguras

A construção de um forte 
suporte à entrada da mina 
reduz o risco de desabamento

A entrada da mina pode desabar se não 
dispuser de um suporte adequado.

3.2 Práticas de trabalho seguras
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As empresas manterão condições de 
trabalho seguras e saudáveis através da 
implementação de medidas que minimizam 
e visam eliminar fatalidades, lesões e doenças 
ocupacionais no local de trabalho entre 
empregadores, empreiteiros e visitantes.

As empresas manterão condições de 
trabalho seguras e saudáveis através da 
implementação de medidas que minimizam 
e visam eliminar fatalidades, lesões e doenças 
ocupacionais no local de trabalho entre 
empregadores, empreiteiros e visitantes.

As empresas manterão condições de 
trabalho seguras e saudáveis através da 
implementação de medidas que minimizam 
e visam eliminar fatalidades, lesões e doenças 
ocupacionais no local de trabalho entre 
empregadores, empreiteiros e visitantes.
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Aprender com os acidentes 
evita que voltem a acontecer

Entender o porquê dos acidentes ajudará 
os mineiros a aprender e evitar que voltem 
a acontecer.

Explicar os benefícios de 
trabalhar de forma segura 
incentiva a todos a fazê-lo

Aconselha-se aos mineiros a aprender 
uns com os outros sobre práticas de 
mineração seguras.

Após um incidente de saúde e segurança 
relatável, as empresas definirão e 
implementarão ações corretivas de forma 
oportuna e monitorarão a eficácia de 
tais ações.

3.4 Acompanhamento de incidentes 3.5 Treinamento
As empresas fornecerão treinamento 
adequado e periódico aos funcionários 
em relação aos aspectos relevantes deste 
Princípio 3; exigirão que os empreiteiros 
no local treinem seus trabalhadores em 
aspectos pertinentes às suas tarefas e áreas 
de trabalho específicas; e, ainda, fornecerão 
treinamentos adequados aos visitantes das 
instalações da empresa.

Cobrir a entrada da mina e 
manter a água afastada reduz o 
risco de inundação

Fossas mal construídas e entradas 
desprotegidas podem levar a inundações

3.2 Práticas de trabalho seguras
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As empresas manterão condições de 
trabalho seguras e saudáveis através da 
implementação de medidas que minimizam 
e visam eliminar fatalidades, lesões e doenças 
ocupacionais no local de trabalho entre 
empregadores, empreiteiros e visitantes.



Permita que todos os mineiros 
desfrutem das mesmas 
oportunidades que você

 Os mineiros devem tratar todas as pessoas 
de forma justa e imparcial.

Mulheres e homens que fazem 
o mesmo trabalho devem 
ganhar o mesmo

Os mineiros devem pagar a homens e 
mulheres o mesmo pelo mesmo trabalho.

As empresas não tomarão decisões 
de emprego em função do sexo, raça, 
nacionalidade, etnia, origem social e 
indígena, religião ou crença, deficiência, 
idade ou orientação sexual, a menos que 
seja claramente necessário devido às 
características inerentes ao trabalho.

4.2 Discriminação 4.3 Remuneração

As empresas deverão se assegurar de que 
os trabalhadores recebam remuneração 
justa pelas horas padrão e horas extras 
trabalhadas, que corresponde ou excede a 
mínima legal local, mais quaisquer benefícios 
estatutários aplicáveis, e pagar salário igual 
pelo trabalho, ou valor equivalente.
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Os fornecedores serão solicitados 
a comunicar orientações para 
aumentar a conscientização sobre 
as preocupações com o trabalho 
forçado ou obrigatório e as piores 
formas de trabalho infantil, bem 
como oportunidades potenciais 
para participar em projetos práticos 
que incentivem a implementação 
pela MAPE, segundo o que for 
adequado para a área de produção.

PRINCÍPIO 8 NORMAS

8.5 Práticas trabalhistas

Práticas trabalhistas
- Norma 8.5

Os mineiros que compartilham 
oportunidades em pé de 
igualdade para homens e 
mulheres e evitam forçar 
pessoas ou crianças a trabalhar, 
criarão uma comunidade mais 
justa e mais bem educada.
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Ao não trabalhar todos os dias 
você estará menos cansado e 
capaz de trabalhar melhor e de 
forma mais segura

A mineração prejudica a saúde 
das crianças, enviá-las à escola 
leva a um futuro melhor

Os mineiros não devem permitir que 
crianças trabalhem em uma mina, pois 
isso é susceptível de prejudicar sua saúde, 
segurança e desenvolvimento.

As empresas não se envolverão nas piores 
formas de trabalho infantil, conforme 
definido pelo Artigo 3 da Convenção No.182 
da OIT, incluindo aquelas que possam 
prejudicar a saúde, a segurança ou a moral 
de crianças.

4.5 Trabalho infantil – as piores formas

Incentiva-se os mineiros a descansar pelo 
menos um dia a cada período de sete dias.

4.7 Carga horária de trabalho

As empresas cumprirão as leis locais e 
assegurarão que os trabalhadores façam 
horas extras de forma voluntária e tenham 
pelo menos um dia de descanso para cada 
período de 7 dias, ou conforme prescrito 
pelas leis locais (o que for maior).

1 2 3 4 5 76

8 9 10 11 12 1413

15 16 17 18 19 2120

22 23 24 25 26 2827

29 30 31

1 2 3 4 5 76

8 9 10 11 12 1413

15 16 17 18 19 2120
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Ser forçado a trabalhar é ilegal, 
diga a alguém que possa  
ajudá-lo

Os mineiros devem ser livres para trabalhar 
de forma voluntária nas minas e não devem 
ser forçados sob ameaça de violência ou 
qualquer penalidade.

As empresas não recorrerão e nem apoiarão a 
escravidão, a servidão, o trabalho forçado ou 
obrigatório.

4.4 Trabalho forçado



Considerar os efeitos da 
mineração sobre a comunidade 
mantém todos seguros 
e saudáveis

Incentiva-se os mineiros a trabalharem 
com as comunidades locais para reduzir 
os impactos negativos na saúde e segurança 
em geral.

As empresas procurarão implementar 
medidas práticas e razoáveis com o objetivo 
de eliminar potenciais impactos negativos à 
saúde e segurança nas comunidades locais.

6.2 Saúde e segurança da comunidade

D
E

SC
R

IÇ
Ã

O
O

U
TR

A
S 

N
O

R
M

A
S 

C
Ó

D
IG

O
 R

E
LE

V
A

N
TE

S

22

O diálogo com sua comunidade 
ajuda a resolver problemas 
ou disputas

Mineiros e comunidades podem dialogar 
e trabalhar juntos para resolver melhor 
as questões.

5.3 Mecanismo de reclamação

As empresas estabelecerão um mecanismo 
de reclamação adequado para receber 
e facilitar a resolução das preocupações 
levantadas por indivíduos, trabalhadores, 
comunidades ou organizações da sociedade 
civil com relação às atividades da empresa.

Será solicitado aos fornecedores 
que divulguem orientações 
sobre como negociar com as 
comunidades locais e os povos 
indígenas no que diz respeito ao 
acesso à terra.

PRINCÍPIO 8 NORMAS

8.6 Comunidades

Comunidades
- Norma 8.6

Os mineiros que respeitam e 
apoiam todas as atividades 
de sua comunidade evitarão 
problemas e ajudarão a 
todos a prosperar.



A mineração nas áreas onde 
as pessoas utilizam a terra 
para outras atividades causará 
problemas para você

Os mineiros devem limitar-se às áreas 
oficialmente designadas para evitar impacto 
sobre outros que possam pedir indenização.

6.5 Direitos, uso e acesso à terra

As empresas procurarão antecipar e evitar 
ou minimizar os impactos adversos sobre os 
direitos, o uso e o acesso à terra, e compensar 
quaisquer impactos residuais significativos.
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A mineração nas áreas 
habitadas causará problemas 
para você

Os mineiros devem limitar-se às áreas 
oficialmente designadas e evitar a mineração 
nas proximidades das casas das pessoas.

As empresas procurarão evitar ou 
minimizar o reassentamento involuntário 
e tomarão as medidas apropriadas para 
mitigar os impactos adversos sobre as 
pessoas deslocadas.

6.6 Deslocamento físico (reassentamento)

Trabalhar juntos e comprar 
produtos locais ajuda sua 
comunidade a crescer

Os mineiros que trabalham juntos como um 
grupo e compram produtos locais ajudam a 
apoiar a economia local.

6.8 Desenvolvimento local econômico

As empresas procurarão contribuir para 
o desenvolvimento econômico das 
comunidades locais e dos povos indígenas.
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Valorize sua história local, 
protegendo locais 
culturais importantes

Os mineiros devem entender a 
importância particular dos espaços locais 
para que a mineração não prejudique o 
patrimônio cultural.

As empresas anteciparão e, sempre que 
possível, evitarão impactos adversos sobre o 
patrimônio cultural; quando não for possível 
evitá-los, as empresas minimizarão, mitigarão 
e/ou compensarão tais impactos. 

6.10 Proteção do patrimônio cultural
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Compartilhar adequadamente 
os recursos naturais com a 
população local ajuda cada um a 
realizar suas próprias atividades

Os mineiros podem trabalhar com a 
população local para avaliar quem precisa de 
acesso aos recursos naturais e como estes 
podem ser melhor compartilhados.

6.9 Uso e disponibilidade de 
 recursos naturais

As empresas procurarão minimizar os 
impactos negativos sobre o acesso e a 
disponibilidade de recursos naturais às 
comunidades locais e aos povos indígenas.



Caso seja tratado de forma 
injusta pelo pessoal de 
segurança, informe alguém 
que possa lhe ajudar

Os mineiros podem denunciar quaisquer 
maus-tratos por parte de pessoal privado ou 
estatal para que possam obter ajuda.

Caso esteja sendo abusado, ou 
se pessoas armadas estiverem 
envolvidas na mineração, informe 
alguém que possa lhe ajudar 

Os mineiros podem denunciar violações dos 
direitos humanos (como tortura ou violência 
sexual) ou o envolvimento ilegal de grupos 
armados na mineração ou no comércio para 
que possam obter ajuda.

Empresas que utilizam trabalhadores diretos 
ou contratados para fornecer segurança 
serão guiadas pelos Princípios Voluntários 
de Segurança e Direitos Humanos e pela 
legislação local aplicável.

7.2 Uso de pessoal de segurança 
 privada ou estatal

7.3 Aprovisionamento responsável

As empresas avaliarão os possíveis riscos 
decorrentes do aprovisionamento de 
materiais e procurarão evitar compras 
que possam apoiar conflitos ou violações 
dos direitos humanos de acordo com as 
expectativas e leis internacionais. 
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Os fornecedores serão solicitados 
a comunicar orientações para 
aumentar a conscientização em 
relação às preocupações sobre 
graves abusos e conflitos de 
direitos humanos, bem como 
oportunidades potenciais para 
se engajar em projetos práticos 
encorajando a implementação pela 
MAPE, segundo o que for adequado 
à área de produção.

PRINCÍPIO 8 NORMAS

8.7 Direitos humanos e conflito

Direitos Humanos e 
Conflito - Norma 8.7

É possível ajudar os mineiros que 
relatam problemas com grupos 
armados, guardas de segurança 
ou autoridades injustas a 
encontrar soluções.



Fontes de 
Informação 
Consultadas

Green Horizons Environmental Consultants Limited  - é uma empresa de consultoria 
independente, especializada em questões ambientais, sociais e de governança no setor de 
mineração. A empresa realizou extensas pesquisas no campo e em escritório sobre mineração 
artesanal e de pequena escala, incluindo questões relacionadas a desafios técnicos e logísticos e a 
otimização dos métodos de mineração e processamento. A Green Horizons auxiliou na revisão do 
documento durante sua elaboração, forneceu comentários sobre as imagens e teceu comentários 
sobre o que pode ser viável de ser alcançado pelos mineiros da MAPE no terreno.

Foram consultadas várias publicações durante a elaboração deste manual, de que se destacam as 
seguintes:

1. Estelle Levin Limited (ELL) and Sudca Development Consultants (Sudca).  (2016). Gold   
 Technical Training Manual. Ministério de Minas, Petróleo e Gás Natural (MOMPNG) do Governo  
 da Etiópia.
2. Ministério de Energia e Desenvolvimento Mineral, Departamento de Pesquisa Geológica e  
 Mineração. (2007). Small Scale Mining Handbook – A Guidebook for Improving the Performance  
 of Artisanal and Small-scale Mining in Uganda. New Vision Printing and Publishing Co. Ltd,   
 Kampala, Uganda
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Sede no Reino Unido
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