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Cada Escola, cada curso de Engenharia tem 

o seu ícone – alguém que encarna os ideais 

e o espírito da Instituição. 

A PUC do Rio de Janeiro, quando havia o 

curso de Engenharia Metalúrgica, tinha o 

Prof. Trajano.

A Escola Politécnica da USP, no curso de 

Engenharia Metalúrgica tem o Prof. 

Tharcísio D. Souza Santos.



No Departamento de Engenharia de Minas, 

onde eu leciono, 

o ícone é o Prof. Paulo Abib.



O curso de Catalão ainda é muito jovem 

para tê-lo.

Espero que logo possamos vir a tê-lo.

O ícone é alguém que encarna 

os ideais e o espírito da Instituição. 



Na tradicional e querida 

Escola de Minas de Ouro 

Preto, o ícone é o Prof. 

Joaquim Maia



No primeiro 

Encontro de 

Tratamento de 

Minérios, em S. José 

dos Campos, SP, 

1965, o Prof. Maia 

apresentou um 

trabalho 

(mimeografado) que, 

dado seu impacto, 

foi reproduzido pela 

imprensa 

especializada várias 

vezes, como ao lado.



Mas, antes de entrar no pensamento do 

Prof. Maia é preciso lembrar que 

empreendimentos mineiros têm 

uma série de peculiaridades.

É  a respeito destes

“conceitos fundamentais”

que eu quero conversar.

Não são ideias minhas.  São dele !



1.rigidez locacional:

as jazidas são recursos 

naturais e assim, se 

localizam onde Deus as 

colocou, muitas vezes em 

locais longínquos, de 

difícil acesso, ou com 

recursos escassos:

no caso brasileiro, cada 

vez mais na região 

amazônica

Os empreendimentos mineiros têm uma 

série de peculiaridades, que é necessário 

lembrar.
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PECULIARIDADES DO PROJETO MINEIRO:

2. individualidade da jazida:

cada jazimento tem características 

extremamente individualizadas, 

independentemente de semelhanças 

geológicas, topográfica ou de 

proximidade geográfica.

3. prazo de maturação muito longo



4. transitoriedade:

as jazidas se esgotam e, uma vez exauridas, 

chegou ao fim a atividade industrial.



5. compete com outras atividades pelo solo, 

águas e ar:

IMPACTO AMBIENTAL, 

incluindo a desfiguração da paisagem.  

A preservação ambiental 

é parte intrínseca da atividade mineral !



5. compete com outras atividades pelo solo, 
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6.atividade industrial básica:

atividade inicial duma seqüência de 

atividades industriais.  

Se o preço do produto mineral for elevado, 

onerará toda a cadeia produtiva !

7. riscos políticos,

8. riscos tecnológicos,



9. conteúdo ético:

“os recursos minerais são naturais e não 

renováveis.  Em princípio, eles pertencem 

a toda a humanidade, incluindo as 

futuras gerações, e não aos poucos 

privilegiados que têm acesso à sua 

explotação.  Eles precisam ser 

trabalhados de maneira tal que os 

preserve ao máximo”.



O Prof. Maia fez seu 

discurso em 1965, portanto, 

há 57 anos.

O famoso Relatório 

Bruntland, que chamou a 

atenção do mundo para os 

problemas ambientais só 

veio à luz em 1987 !

22 anos antes o Prof. Maia 

já ensinava os mesmos 

conceitos aos seus alunos 

e os trazia a toda a 

comunidade mineral 

reunida em São José dos 

Campos !



O que o Prof. Maia entende por

ética da mineração ?

1 – “concentrados e rejeitos devem ser 

retirados do circuito de beneficiamento no 

maior tamanho compatível com a desejada 

manutenção de teor para o concentrado”.

2 – “em contraposição à finalidade lucrativa 

precípua, há um conceito social restritivo que 

não pode ser olvidado ... o da conservação,

que rege toda a Engenharia Mineral”.



O Prof. Maia fala especificamente sobre a ética 

do Tratamento de Minérios porque sua fala se 

deu no I Encontro de Tratamento de Minérios.

Hoje estamos no 29º ! 

E o escopo foi ampliado:  de ETM passou para 

ENTMME ...

Entretanto, os valores por ele expostos falam a 

todo o escopo da mineração:  pesquisa, lavra, 

tratamento e meio ambiente !

Sim, senhores.

Para o Prof. Maia, o cuidado do meio ambiente 

– como também a conservação dos recursos –

é parte intrínseca da atividade minerária !



“As reservas comprovadas e lavráveis são 

relativamente escassas e a humanidade não 

pode se permitir o luxo de maltratá-las, no 

proveito imediato de alguns poucos 

privilegiados”.

...

“Os possuidores de riquezas minerais devem 

ser considerados custodiários.  Os recursos 

devem ser utilizados para felicidade da 

maioria.  O máximo lucro obtido no menor 

prazo não pode ser o melhor interesse 

público, em consideração ao longo prazo”.



“A legítima conservação mineral pode ser 

conceituada como:

• ativa descoberta

• completa extração

• exato uso.

A sociedade não pode permanecer como 

assistente impassível ante a dilapidação de 

recursos minerais por técnicas de lavra ou de 

processamento extremamente primitivas e 

ineficientes”.



E ele conclui dizendo que apenas procurou

“recordar ou enfatizar coisas bastante 

conhecidas mas

frequentemente negligenciadas ou 

propositadamente desconsideradas”.



Obrigado,

apchaves@usp.br


