
XXI ENTMME -- Nata i- RN, novembro 2005. 

ESTUDO DA PERCEPÇÃO DA MINERAÇÃO DE ESTUDANTES DE 
PAPEL DOS PROFISSIONAIS NA ENSINO MÉDIO E UNIVERSITÁRIO: 

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

N. F. Castro 1
, E. A. Carvalho2

, R. C. C. Carri sso .1 

'·'·' CATE I Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) I MCT 
Av. lpé , 900 Ilha do Fundão - 2 1941 -590 Rio de Janeiro R.l (B rasil) 

'ncastro(a!cctcm.gov.br; 1 ecarvalho(u!cetcm.gov.br; ·' rcarrisso(al.cetem. gov. br 

RESUMO 

Embora seja a base e o sustento do desenvolvimento das civili zações, a grande vis ibilidade da indústria cxtrativa m ineral 
tem provocado fortes reações da soc iedade cm gera l, mostmndo oposição a esta ati vidadc cconômica, principalmente 
por causa de sua imagem de destruidora do meio ambiente . A partic ipação da soc iedade na elaboração das leis e 
diretrizes para qualquer país é, sem dúvida nenh uma, de fundamental importância c, cm matéria de me io ambiente, sem 
a mobili zação c pressão da sociedade, provavelmente, não teríamos chegado ainda no conceito de desenvolvimento 
sustentável. Porém, nossa sociedade não dispõe de toda a informação que necessitaria para poder emitir juízos 
fundamentados. Enquanto milhões de informações mostrando o lado negativo da mineração são amplamente di vulgadas, 
poucas instituições ou profissionais do setor mineral reali zam campanhas educativas c, mesmo quando o tàzcm, é de 
forma tímida. Com base em um levantamento realizado pelo Instituto Bras ileiro de Mineração IHRAM , sobre a 
percepção da sociedade da mineração, pesquisadores do CFTEM elaboraram um questioná rio sobre recursos minerais c 
mineração para ser aplicado a estuda ntes de ensino médio c universitário. O trabalho mostra os primeiros resultados 
obtidos nesta campanha, dando algu mas recomendações sobre caminho que os autores acham apropriado para uma 
melhor c mais acurada divulgação do setor minera l. 

Palavras-chave: informação, sociedade, divulgação da mineração 

I. INTRODUÇÃO 

A contínua participação, nos últimos anos, de pesquisadores do CETEM cm Feiras c Expos ições. eventos que 
possibilitam o eontato direto com o público cm geral, tem rcnnitido observar que a popu lação. de uma maneira geral, 
desconhece a importância da indústria mineral na economia c no desenvolvimento de um país. É comum depararmos 
com observações de que os recursos minerais não são renovúvcis c que a mineração deveria dei xá- los no lugar. sem 
explorá-los. Das perguntas e observações de pessoas não li gadas ao sctor, infere-se que há um vazio de conheci mento 
entre as ati vidades cxtrativas, ou seja, as minas, c o uso dos minerais delas extra ídos pda indústria. A população não tem 
uma visão completa da cadeia produtiva, reconhecendo a importância de fábricas e indústrias que proporcionam os 
produtos de nosso uso cotidiano, mas não relacionando esses produtos com as matéri as primas minerais c, portanto, 
com as minas onde são exploradas. Por outro lado. há uma pcrccrção negat iva da indústria cxtrativa mineral, como pode 
ser observado em frases e comentários do tipo a seguir: 

"Minera,·iio é a grande vi/ii. · (Thuswol. 2005) 
"O selor da mineração. por exemplo, conseguiu que es/a alividade.fiJsse considerada di! uliliclude púh/icu. o que 
provocou a indignaç·ào da pla!éiu. U!ilidacle púh/ica ""~ .. "(Schc vcnguá, 2005) 

Fssa visão é justificada, cm parte, pela falta de cu idado histórico da indústria extrativa , até o surgimento da preocupação 
ambiental. Por outro lado, esporadicamente, assistimos nos jorna is a notícias sobre acidentes mineiros, muitas vezes com 
mortes ou graves danos ao meio amb iente, com imagens q~c permanecem na memória, por serem impactantcs. É certo 
também, que nem todas as empresas de mineração agem com a responsabilidade que deveriam, nem para com a 
sociedade, nem para com o meio ambiente, o que ajuda c muito a firmar a imagem nega ti va que ela tem. E também é 
certo que, mesmo empresas social c ambientalmente rcsronsáve is. continuam fechadas, não informando ao público 
sobre suas operações. Isto tem levado, nos últimos anos, a um aumento enorme de organizações anti-mineraçào, com 
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tanta força. que impediram a implantação de novos c grandes empreendimentos minerais em diversas partes do mundo. 
Em especial na América do Sul , temos diversos exemplos como o de Esquc l (Argentina), Tambograndc (Perú) ou 
Sicapana (Guatemala) (Oica, 2005 ). Sobre um caso muito grave, atual , de conflito entre populaç<lo e empresa de 
mineração, a Majaz, com capital da Montcrri<:o Metais, onde nos últimos dias os conflitos ocasionaram a morte de sete 
camponeses que marchavam, junto a mais de 1000 pessoas para paralisar as operações de exploração, na serra de Piúra, 
a 1000 km de Lima, encontramos cm uma página de Internet, de notícias (lnter Press Service News Agency) o seguinte:. 

"()ati vista e especialista em mediaçâo de conflitos da Cooperacci!Ín. José de Echave, reconhece a existênâa de 
uma percepção negativa c di: que o governo deve seguir uma política preventiva. com wna estmtégia mais eficaz 
de informação e a implementação de mecanismos diálogo para se evitarem esses conflitos." (Escobar. 2005) 

O principal problema é. na maioria dos casos de conflito, a làlta de transparênc ia das próprias companhias que, muitas 
vezes, com projctos amb iental c socialmente, muito bem elaborados, não conseguem uma comunicação franca com o 
público, nem. o que é muito mais grave, com as wmunidades que se verão afetadas por suas operações. Tanto é assim 
que o próprio Conse lho Internacional de Mineração e Metais -· ICMM (lnternational Counci/ on Mining and Metais), 
subscreveu uma Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas (Extractive Industries Transparency lnitiativc 
EITI}, c neste mesmo ano de 2005 rea li zou o primeiro congresso para estabelecer linhas de açào. ( ICMM, 2005) 

Além disso, a mincmção tem uma visibilidade muito grande pois, na maioria dos casos, c especialmente no Brasil, suas 
operações consistem na abertura de grandes cavas a céu aberto, a movimentação de enormes quantidades de estéreis c o 
bombeamento ou desvio de grandes quantidades de água, o que afeta, no mínimo, à biodiversidade local e às 
comunidades próximas a onde ela está implantada. Porém, existem tecnologias para minimizar os impactos durante as 
fases de exploração c cxplotaçào da mina c para eliminá-los totalmente e até melhorar as condições anteriores ao 
processo de cxtraçào, após o encerramento das operações. Mas essas tecnologias não são de conhec imento do público 
em geral. Por último, arcsar das opcraçôcs de mineração serem muito visíveis fisicamente, o produto extraído delas, que 
serve de matéria prima de todas as outras indústrias, é invisível, na maioria das ocasiões, pois até chegar à população é 
intensamente transformado. O público tem contato, normalmente, apenas com o produto final, làzcndo que esse como 
proveniente da indústria química, tcxti l, alimentar, etc .. sem haver um conhecimento sobre os recursos minerais 
utilizados em sua fabricação. 

Assim, a junção desses três làtorcs que são a "visibilidade" das operações, a fàlta de transparência das empresas c a 
"invisibilidade" das matérias primas. com as noticias, não pouco treqücntes, de degradação ambiental, acidentes 
mineiros, problemas com garimpeiros, conflitos com territórios indígenas, além da ampla divulgação que os defensores 
da natureza tàzem do caráter não renovável dos recursos minerais, levam, inevitavelmente a uma certa "rejeição" da 
mineração. Por outra parte, os governos da maioria dos paiscs, incluindo países de tradição de mineração e grandes 
reservas, como o Brasil , o Peru c até o C hile, não conseguem mostrar, muitas vezes porque os próprios governantes 
também não tem essa percepção, a importância do setor. A importância que se dá a atividadcs como a agricultura. de 
muito maior impacto sobre o meio ambiente que a mineração, mesmo precisando de insumos minerais para seu 
desenvolvimento, não é reconhecida para o setor mineral. A falta de informação também é patente em países 
desenvolvidos, como acontece na Comunidade Européia. Em seu Portal de informações na Internet, a mineração não 
consta dentre as atividadcs listadas . Pode-se encontrar informações sobre esse setor nas áreas de Meio Ambiente, 
Indústria, Economia, mas não há informações governamentais referentes aos recursos minerais e seus usos. Isto é 
interessante, se considerarmos que a comunidade européia é o maior consumidor de minerais do mundo (Europa, 2005). 

Um caso especial e muito interessante de divulgação de informações sobre mineração, encontra-se na página da Internet, 
do governo do Canadá, Recursos Naturais do Canadá (Natural Resource> Canada) (NRCAN, 2005), país desenvolvido c 
grande produtor de matérias primas minerais. Nessa página, são oferecidas muitas e variadas in formações e atividadcs 
para estudantes de diversos níveis sobre a mineração, como se desenvolve uma mina, c a importância dos recursos 
minerais em nossa vida. Os recursos oferecidos são altamente didáticos c incluem materiais de suporte para os 
professores. No Brasil , a Mineropar (Minerais do Paraná), também oferece cm sua página da Internet , algumas 
informações sobre mineração c recursos minerais, de forma bastante didática (MINEROPAR, 2005) 

Até cm Congressos c Encontros de profissionais ligados ao sctor mineral encontramos colegas que, ao mostrarem 
excelentes trabalhos técnicos que suas instituições realizam, em particular quando se referem à reabilitação de áreas 
degradadas, destacam, logicamente, os problemas ambientais que a mineração causa, sem lembrar da importância dela 
em nossa vida, sendo para eles óbvio mas, sem perceberem que não é tão obvio para aqueles que assistem suas palestras 
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ou Icem seus trabalhos c que não são especia listas no sctor. Não é incomum ouvi rmos dos próprios profissionais da 
mineração, expressões de grande ape lo publicitário mas que podem dar uma impressão errónea num público que não 
está bem in formado, como abaixo: 

"Obviamente. j unto ao desenvoh!imenlo c; preciso prt'porar o Estado pura a.\· mllzc/as que o progresso traz j unto. 
como a destruição ambiental e os reflexos na qualidade de vida. Por isso, a importância desses temas para o 
nosso Seminário, onde qual'nws huscar sugl'stiies e solll\·ries em J!llrceria. " (C RE A-ES. 2005) 

Não se pretende, no presente trabalho, entrar cm discussões sohre os impactos da mi ne ração c se as empresas da 
indústria ex trati va minera l estão agindo corrctamentc no sentido de preservar o meio ambiente ou nào. A única pretensão 
dos autores é a de mostrar os motivos principais que leva ram ú preparação do projeto de educação sobre mineração e 
recursos minerais: a falta de conhccim.;nto do público cm geral. conlinnada pda solicitação, do próprio público, em uma 
pesquisa de opinião, real izada pelo Instituto Brasilei ro de Mineração - IBRAM. cm 2002 (Souza , 2002). Nela, 5g% dos 
2.455 entrevistados em 24 cidades de X Estados da Federação. reconheceram que gostariam de receber mais infom1açõcs 
a respeito da industria mineral. Deve-se destacar aq ui que o projeto encontra-se na !'ase inicial c que o objetivo principal 
do presente trabalho é o de chamar a atenção de co legas da área minera l para a necessidade de educar o público. 

2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O primei ro c tímido passo, foi o de aplicar uns questionários. adaptados dos que o IBR AM utilizou cm sua pesq ui sa 
(Souza, 2002), cm alunos da rede pública que visit aram o CETEM, durante a Semana de Portas Abertas, de Ciencia e 
Tecnologia, em outubro de 2004. A metodologia preparada era aplicar uns pequenos questionit rios na entrada ao centro. 
depois do qual, os alunos receberiam uma folha de apresentação dos recursos minerais e sua importância em nosso dia a 
dia, c o papel de centros como o Centro de Tecnologia Mineral. Após a visita ao Centro. os alunos receberiam um novo 
questionário, que serviria para avali ar, principalmente. a vi sita oferecida. mas tam bém, se haveria mudanças na 
percepção dos estudantes sobre os recursos minerais. In fe li zmente, essa primeira tentati va fracassou pois. 
principa lmente, por tà lta de preparação dos próprios pesquisadores c da adeq uada orien tação às pessoas que receberiam 
os alunos c aplicariam os questionários , esses não foram aplicados no iníc io da visita c sim no ti na l. 

Apesa r de não terem serv ido para o objetivo inicialmente pretendido, serviram para corroborar que há um grande 
desconhecimento da matéria pois os poucos minérios, minerais e usos que os alunos conseguiram c itar no questionário 
eram aqueles que f(Jram apresentados a eles durante a própria vi sita ao C ETEM. Ass im, os alunos fal aram em zcólitas c 
vcnniculitas, cujas aplicações na remediação de vazamentos de óleo fo ram lhes mostradas, tàlaram cm gemas, após 
terem visitado o laboratório de caracterização mineralógica do CETEM e t~daram cm rochas ornamentai s após terem 
ouvido as explanações de técnicos do Centro que trabalham nessa área . 

A partir dessa experiência, não mui to bem sucedida, os autores deste traba lho começaram preparu r um projeto de 
pesquisa c educação que consiste em rea li zação de uma ati vidadc integrada cm escolas de ensino médi o. Os 
questionários foram adaptados . de acordo aos problemas encontrados pelos primei ros alunos para seu preenchi mento. 
Além da refonnulaçào de várias perguntas e a supressão de algumas delas , fo i dado um formato mais "amigável" ao 
questionário. com desenhos, com o objetivo de tàzê-lo menos parecido a uma prova escolar. Os questionários fo ram 
preparados para serem aplicados na chegada dos pesqui sadores na sa la de aula, ca lculando-se um tempo de I O minutos 
para seu preenchi me nto. A continuação, os alunos assistiriam a uma palestra. também adaptada à idade deles, bastante 
didática c simplificada, sobre os recursos mi nerais. sua cxtração. tratamento c usos, destacando a importância deles na 
nossa vida, sem esquecer da importância dos cuidados com o meio ambiente. A palestra preparada, após um amplo 
trabalho de pesquisa, também inclui o concei to do desenvolvimento sustentável e a importância da rec iclagem para uma 
melhor utilização dos recursos. Após a palestra , com uma duração de vinte minutos, seri am rea lizadas duas ati vidadcs 
lúdico-educativas com os alunos. 

Mais uma vez, não se pôde realizar essa atividade, por causa do calendário escolar pois, quando ficou pronta e fo ram 
feitos os contatos com duas esco las, j á tinha chegado o periodo de provas de final de semestre e não havia 
disponibilidade de tempo. Porém. o projeto continua c durante o mês de setembro do presente ano, serão rea lizadas as 
primeiras "incursões" dos pesqui sadores na sa la de aula das esco las. Enquanto isso, surgiu uma nova oport unidade de 
testar o projeto, durante o 57" Encontro da Sociedade Bras ile ira para o Progresso da C iência, SBPC, que tiJi realizado 
em Fortaleza. Ceará. de 17 a 22 de julho passados. Nessa oportunidade o Centro de Tecnologia Mineral, contou com um 
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estánde na Expociência, exposição onde institutos de pesquisa mostram seu trabalho aos estudantes e público em geral. 
O projeto teve que ser adaptado novamente pois não haveria tempo para se realizarem todas as atividades que se 
pretendiam realizar na sala de aula. Assim, junto com os materiais que seriam expostos, em sua maioria cartazes 
mostrando o trabalho desenvolvido pelo centro, foi preparado um jogo de associação de produtos c minerais utilizados 
em sua produção. O jogo consiste de um tabuleiro com conexões elétricas entre os pares mineral-uso e foi intitulado, 
precisamente, "Onde se usa?". 

Mesmo sendo ditlcil , pela grande quantidade de visitantes, tentou-se, ao máximo possível chamar os estudantes para 
que, antes de ver o estánde ou tentar brincar com o jogo, preenchessem o questionário. Como apelo, aqueles que 
colaboravam com a pesquisa, participavam cm dois sorteios diários de publicações do CETEM. A participação foi 
tamanha e o interesse tão grande que, normalmente, os estudantes faziam fila para preencher a pesquisa e, inclusive, 
utilizavam as mesas de outros estándes para tàzê-lo ou preenchiam-nos mesmo cm pé. Foram preenchidos 400 
questionários e pelo curto espaço de tempo que os autores tiveram desde a realização da pesquisa até o envio do presente 
trabalho. mostram-se aqui, os resultados da análise de I 00 deles que. foram considerados representativos do conjunto. 

3. RESULTADOS 

Deve-se destacar que foi totalmente surpreendente o interesse mostrado pelos estudantes que reconheciam não saber 
nada ou quase nada do assunto ou apenas terem idéias vagas sobre o que é um mineral c para quê c de que forma é 
extraído c benctlciado. Mais surpreendente ainda foi o interesse dos professores cm receberem informações que 
pudessem repassar para seus alunos. melhor ainda quando essa informação pudesse ser fornecida de uma forma lúdica. 
como a do jogo apresentado. Não foram preenchidos mais questionários cm virtude dos pesquisadores necessitarem 
atender ao grande interesse dos entrevistados pelo assunto. Sem dúvida, foi uma experiência altamente gratitlcante. 

A seguir apresentam-se os resultados da análise dos questionários preenchidos durante a 57" SBPC. A análise é feita 
seguindo a ordem das perguntas nos formulários. Dos resultados apresentados. é feita uma análise de alguns pontos que 
foram considerados interessantes, mas lembrando sempre que se trata da opinião dos autores e não da análise de um 
protlssional devidamente qualitlcado para a correta avaliação desse tipo de pesquisa. Assim sendo, os autores. que não 
são especialistas cm pesquisas de opinião, pedem desculpas antecipadamente. pela ousadia de tentar uma interpretação 
de resultados que, provavelmente. não será a melhor possível. De igual forma, oferecem o conteúdo da pesquisa para 
quaisquer outros protlssionais que desejem fazer uma melhor interpretação da mesma. 

3.1 Caracterização da amostra 

À diferença da pesquisa realizada pelo IBRAM, que foi feita cm diversos Estados do Brasil, no caso aqui apresentado, a 
população era predominantemente da região nordeste. com uma grande maioria do Estado do Ceará, local onde foi 
realizada. A seguir é mostrada uma tabela com a distribuição regional dos entrevistados (Tabela 1). 

a e a ts n utçao regwna T b I I D. t .b ld t d a amos ra cn rcvts a a 

Estado •;., do total % procedentes da Capital % Procedentes do Interior 
CE 72% 57% 43% 
PB 3"/,, 100% 0% 
BA R1X, O{Ytj 100% 
MA 9'Yu 45'% 55% 
PE 21Ytl 0% 100% 
SP 1% 100% 0% 
DF 6% 100% 0% 

Escolaridade: A pesar de o trabalho não ter sido realizado como previsto, o público alvo (pessoas sem nível superior 
completo) representou uma parcela bastante representativa (6S%). A maioria dos entrevistados foram alunos de Ensino 
Médio, representando 37%. Houve um grande número também de participantes universitários (20%) e com formação 
superior completa. em sua maioria professores dos alunos que acompanhavam suas turmas na visita (32% ). Dos 
restantes, 6% eram estudantes de nível fundamental e 5%, muitas vezes pais de crianças que participaram da brincadeira 
e/ou da pesquisa. tinham completado o ensino fundamental sem continuarem seus estudos. Dentre os estudantes 
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universitários, pôde-se inferir, no local , que a maioria estudavam cursos das áreas sociais, embora hou ve um grupo de 
geografia que mostrou algum conhecimento sobre rochas c minerais. 

Idade: A distribuição de faixas etárias mostra que o público atingido Iili um público jovem. que é cxatamcntc o público 
alvo de nosso estudo. Assim, 5X% do total tinham entre li e 22 an os, sendo 17% desses entre II c 14 anos, 45'Yo entre 
15 e I R anos e 38'!-'ú entre 19 c 22 anos. Dos restantes, 21% tinham entre 23 c 29 anos de idade e 20% ti nham mais de 30, 
de fato entre 30 c 49 anos. 

Telev isão: Foram incluídas a lgumas perguntas sobre esse meio de comunicação, com o intuito de entendermos um 
pouco melhor o perfil dos entrevistados e quais são suas fontes de informa<,:ão. O resultado mostra, como já é conhecido 
no Brasil, que todos os parti cipantes (100%) assistem televisão cm casa. 74'% atirmaram assistí-la entre 5 e 7 vezes por 
semana c apenas 1% declarou que assiste televisão uma vez por semana. A respeito do horário, a maioria (54%), atirmou 
que assiste televisão à no ite e mais uma parcela signilkativa o faz à tarde e à noite ( 14%). O horário declarado condiz 
com o tipo de programas qu e infonnaram ser de sua preferência c, um dado que consideramos interessante, é que 61% 
costuma acompanhar os telejornais. 

Computador c Internet: Dos entrevistados, 40'1,, tem computador cm casa c na escola ou trabalho, 42% apenas no 
trabalho ou na escola e X% não têm acesso no equipamento. Dos que usam computador. I 00% a cessam I ntcrnct ( X2% 
do total da amostra), sendo que 19% todos os dias. 4X% entre 2 c 6 vezes por semana, c 15% apenas I vez por semana. 
Quanto ao uso da Internet, a maioria usa sitcs de procura ou pesquisa, tipo Googlc ( 17% co locaram-no entre os 
f>lVoritos) c utilizam programas de correio elctrônico para se relac ionarem. Também são citados com freqüência sitcs de 
educação, científicos c comunidades virtuais, tipo Orkut. 

3.2 Percepção da mineração 

Primeiras palavras (lop o(mind): A primeira solicitação foi escrever as cinco primeiras palavras que viessem à cabeça 
ao se ouvir a pa lavra "mineração" . De la to, a pergunta, baseada na pesquisa do IBRAM foi: "A palavra "mineração" 
lembra o quê? Escreva c inco palavras". Quase a metade não completaram a lista de cinco palavras, sendo que 2% não 
escreveram nenhuma. 5 I% completaram a lista de cinco palavras c algum co locaram até mais. A grande maioria 
utili zou palavras derivadas de mineração (foram registradas X I palavras como minérios, mina, mineral, etc.). 34% das 
citações referem-se ao processo de cxtraçào (incluindo, a lém das deri vadas, palavras como cxtraçào, exploração, 
escavação, etc. ); 7% são re lativas à natureza (so lo , água, cavernas); 5% relac ionam-se aos trabalhado res (trabalho, 
trabalhador, homem, etc); 28% de citações de nomes de minérios e minera is; 5% relacionaram à aspectos negativos 
(poluição, ac identes); 4% a aspectos positi vos (progresso, produtividade) c ó% das palavras li ga ram mineração a 
aspectos econõmicos. 

Uso de produtos da mineração: À pergunta: "Você usa produtos da mineração? Quais?" 70% responderam que sim, 15%, 
não sabi am ou não responderam e 15% disseram não usar produtos da mineração. Os mais lembrados foram metais 
prec iosos e jóias ( 16% dos entrev is tados). 8% citaram rochas c materiais de construção corno produtos da mineração que 
usam c 7% declararam usar carvão. 

Visita a minas: Não é nenhuma surpresa, porém, que apenas 15% tenham visitado uma mina, o que coincide com o 
resultado obtido pelo IBRAM (Souza, 2002) c com o conhecimento adquirido pelos pesquisadores em contato com o 
público cm outras exposições e feiras. Dos que já visitaram uma mina, apenas 6 lembraram qual foi a mina ou o minério 
explorado . Desses 6 que lembravam, dois visitaram garimpos de ouro. 

A mineração no Brasil: À pergunta de se o Brasil produz minérios, 95% responderam que sim e a grande maioria (S5% 
de les) citaram do is ou mais. 24% deram mais de três minérios ou minerai s que o Brasil produz .. Por outro lado, 16% 
di sseram não saber ou não lembrar quais minérios produz o país. Os minérios mais citados toram: ferro (41%), bauxita 
ou alumínio (25%), ouro (24%), carvão (14%), manganês (11%), petróleo (li%). pedras preciosas (9%), rochas 
ornamentais (7%), urànio (5%). 

Periculosidade da mineração: Foi perguntado se achavam que a mineração é perigosa c por quê. A resposta foi 
alim1ativa em 83% dos casos, 12% disseram que não é perigosa e 5%, que não sabi am. Sobre os motivos da 
periculosidadc dessa atividade, 14% indicaram o ri sco de desabamento, 9% as doenças contra ídas pelos mineiros, 9% os 
acidentes por não se seguirem as normas de segurança ou haver equipamentos de protcção e 4% destacaram que é uma 

528 



XXI ENTMME Natal-RN, novembro 2005 . 

atividade que requer de cuidado c protcção. 

Noticias sobre mineração: Foi perguntado, seguindo a pesquisa do IBRAM (Souza, 2002), se lembravam de alguma 
notícia sobre mineração c qual seria o tipo de notícia. 33 %, lembravam de alguma notícia ruim, 2'1%, não lembravam de 
nenhuma, 19% lembravam de alguma notícia boa, I ó %, neutra, c o 3% restante não sabia ou não respondeu. Aqui, sim 
podem se observar grandes diferenças com os resultados obtidos pelo IBRAM (Souza, 2002), em cuja pesquisa, 60% 
não lembraram de nenhuma notícia sobre mineração, enquanto que da pesquisa realizada pelos autores, 61:~% sim 
lembravam. Dos que lembraram, 49"1<> lembravam de alguma notícia ruim (no caso da pesquisa anterior, foram 52'Yo), 
destacando acidentes c mortes na mineração (I 0%), invasão de áreas indígenas e problemas nos garimpos (6%) e 
contaminação de áreas próximas ( 12%). 2X% dentre os que lembravam de alguma noticia, dos agora entrevistados, 
lembravam de alguma noticia boa (normalmente relacionada ao crescimento económico do país c exportações de 
di versos minérios). No caso da pesquisa realizada pelo 113RAM eram 24%. Os restantes 23% não consideravam a notícia 
nem boa nem ruim. 

A mineração e o meio ambiente: Perguntados se "as empresas de mineração cuidam ou estragam o meio ambiente", 63% 
acham que estragam, 19% que depende de como é feito, X% que protegem o meio ambiente, 3% que nem um nem outro 
e 7% não souberam ou não quiseram responder. 

Aplicações dos recursos minerais: Como complemento ú questão de se usavam produtos da mineração, foram colocados 
12 desenhos representando itens diversos. para que assinalassem quais deles continham recursos minerais. Em todos os 
itens, de forma direta ou indircta (gado), são usados produtos minerais. Apenas 4% marcaram todos os desenhos e 13% 
não marcaram nenhum deles. A lista dos produtos representados nos desenhos, com as percentagens de entrevistados 
que reconheceram o uso de recursos minerais neles, é a seguinte: helicóptero (73%), avião (72%), bicicleta (65%), 
computador (61%), casa (50%), sala (44%), escola (37%): creme dental (36% ), vaso com planta (33%), alimentos 
( 14%) , gado (I 3%) c livros ( 12%). 

Aspectos positivos da mineração: Dentre os aspectos positivos da mineração, o mais citado foi a fonte de riquezas para 
o país (I 9%): I 5% indicaram desenvolvimento c progresso: 6% a qualidade de vida: 9% a geração de emprego e renda: 
15% a inovação tecnológica; 5% o fórnecimento de matéria-prima: I 5% a obtenção de produtos para o cotidiano: 4% a 
beleza dos produtos c 5% que os recursos minerais servem para indústria. 

Aspectos negativos da mineração: 65% dos que responderam o questionário consideraram aspectos relativos ao meio 
ambiente, incluindo-se aqui a degradação do meio ambiente, os impactos ambientais, e o aumento da temperatura do 
ambiente. 14 % consideraram como aspecto negati vo os riscos de acidentes pessoais e doenças, e I 5% tàlaram em 
escassez de recursos; esgotamento dos minerais, exploração excessiva ou desordenada, e mau uso dos minerais. Outros 
aspectos negati vos apresentados foram guerras entre garimpeiros e indígenas, usinas mal colocadas e um, muito 
interessante para nossa pesquisa que toi a !alta de acesso. 

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Na caraterização da amostra, verficou-se, cm primeiro lugar, que a oportunidade de realizar a pesquisa no cstánde foi 
válida para os propós itos dos autores, pois o público atingido foi um público eminentemente jovem c de nível escolar 
médio ou universitário em sua maioria. 

No interesse dos autores de conhecer a procedência das informações que os estudantes recebem, deve-se reconhecer que. 
tal vez, as perguntas não foram bem colocadas. Em primeiro lugar, não toi feita nenhuma referência a outras fontes de 
informação, como jornais, livros e a própria escola ou universidade. Em segundo lugar, foi observada certa dificuldade 
em responder à pergunta: "Número de vezes por semana que assiste televisão". Provavelmente, deveria ter se colocado 
"Número de dias". No entanto, acredita-se que para o objetivo deste trabalho o resultado é válido, mostrando que todos 
recebem informação dos meios televisivos, com bastante frcqüência. Por último, a parte sobre uso da Internet mostra que 
os alunos adquirem dela informações c conhecimentos, mas os autores acreditam que não mostra o perfil real do uso da 
rede. Provavelmente, sendo o cstándc de um centro de pesquisa o local onde foram colctadas as intonnaçõcs, as 
respostas a este item foram um pouco influenciadas pelo ambiente. Resulta, no mínimo, curioso, que em nenhum dos 
questionários analisados neste trabalho tossem citados sites de jogos, por exemplo. 
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Sobre a percepção da mineração, os resultados mostram com muita clareza que não hú um relacionamento entre os 
recursos minerais e os produtos c materiais que usamos no dia a dia. Quando, após preencherem o questionário , iam 
brincar de emparelhar minerais e usos, a grande maioria ficava completamente surpresa de conhecer que cm tudo há 
recursos minerais. 

Na parte de associação rápida de palavras, onde os entrevistados t\1ram orientados a colocarem "o primeiro que viesse na 
cabeça''_ de forn1a diferente com os resultados do ll:lRAM {Souza, 2002). é que muitos se utilizaram do recurso de usar 
palavras com a mesma raiz de "mineração". Deve-se lembrar que aquela pesquisa f(li realizada entre pessoas de todas as 
idades, e incluiu populações próximas a áreas de mineração c líderes de opinião c profissionais. Além da grande 
quantidade de palavras derivadas de mineração, muitos relacionam mineração com ouro (22 citações), pedras preciosas 
{9) ou ferro {7), dentre outros minerais, c essas palavras coincidem com os "wp ol mind', como f\1ram chamadas as 
palavras na pergunta correspondente da pesquisa do IBRAM (Souza, 2002). 

É interessante observar que na pergunta de sobre o uso pessoal dos minerais, muitos lembraram apenas de metais 
preciosos e gemas, enquanto que na selcçào de itens onde eram usados recursos minerais, os entrevistados relacionaram 
a mineração com produtos de alta tecnologia {computador, avião, hclicórtcro c a bicicleta). O tàto de que muito poucos 
tenham assinalado todos os desenhos, confirma a hipótese de que a população, neste caso estudantes de ensino médio e 
universitários, não relacionam os minerais com seus usos nos produtos do dia a dia. 

Como já era de se esperar, a pequena quantidade de entrevistados que visitaram uma mina, corrobora a imagem de uma 
mineração fechada ao público. Normalmente, para se visitar uma mina, a escola ou faculdade deve entrar cm contato e 
solicitar a visita. Então, normalmente, sim é agendada a visita. Porém, é ditkil para as escolas, especialmente as 
públicas, conseguirem um transporte até o local da mina, que não costuma oferecer mais que um lanche para os 
visitantes. Também não há programas de "portas abertas' ' nas minas para as comunidades vizinhas a suas operações, 
nem elas vão nas escolas para mostrar seu trabalho. Os autores acreditam que uma atitude mais pró-ativa em relação a 
fornecer infonnações reais sobre suas atividadcs, traria grandes benefícios para as empresas de mineração. Não só 
ajudaria a diminuir a desconfiança do público a respeito das operações de mineração, muito além disso, criaria um 
relacionamento de parceria, especialmente com as comunidades que mais se vêm afetadas por suas operações. 

Quanto aos minérios que o l:lrasil produz. o petróleo, o mais citado no estudo do IBRAM {X1,7%), foi agora lembrado 
por I I% dos entrevistados, a maioria do estado do Ceará onde não há produção. Os outros resultados. coincidentes com 
os da pesquisa anterior, mostram o ferro, o ouro c o alumínio ou bauxita, c as rochas ornamentais como principais 
produtos minerais brasileiros. A produção brasileira de ferro é bem divulgada pela CVRD, aparecendo continuamente 
noticias sobre as exportações. Além disso, nos livros escolares, há muitas referências a esse mineral, e inclusive a 
produção do aço serve de exemplo nos livros de química. O ouro, apesar de não ter uma produção muito grande 
atualmente, continua sendo importante mas, sua maior importância é histórica c isso, é bem lembrado, em geral. O 
alumínio, mesmo não sendo produzido no Ceará, é estudado nas escolas. c além disso tem sido objcto de muitos 
programas de televisão c reportagens cm revistas a causa da importância da reciclagem desse metal no l:lrasil. 

O aparecimento do urânio na pesquisa atual, embora a produção brasileira não seja importante, pode-se imaginar que se 
deva à proximidade dos depósitos, pois o Ceará detém as maiores reservas de minério de Urânio do pais. Além disso as 
respostas podem ter sido também influenciadas pelas recentes noticias de construção de novas usinas nucleares e às não 
tão recentes de problemas diplomáticos com os Estados Unidos, devido à tecnologia brasileira de enriquecimento desse 
elemento. De igual fonna, o Estado do Ceará tem uma importante produção de Rochas Ornamentais. 

Sobre as noticias de mineração, o resultado já era esperado cm função de que, na maioria das vezes, as que chegam ao 
público são as de maior impacto jornalístico, como as de acidentes em minas, o graves acidentes ambientais. O tàto de 
uma grande percentagem terem indicado o risco de desabamento {muitas vezes colocado como soterramento e similares) 
parece indicar que os entrevistados associam mineração com a lavra subterrânea, quando no Brasil, a grande maioria 
realiza-se a céu aberto. 

Ao se comparar as respostas sobre meio ambiente com as obtidas na pergunta das noticias sobre mineração, pode-se 
observar que 79% dos que lembraram de noticia ruim, acharam que a mineração estraga o meio ambiente, 58% dos que 
lembraram de noticia boa, acharam que a mineração estraga o meio ambiente, c cerca de 50% dos que não tinham 
nenhuma notícia ou lembravam de notícia neutra, opinaram que a mineração estraga o meio ambiente. Os autores 
consideram, neste ponto, que, provavelmente, a ordem das perguntas, tenha influenciado as respostas, pois ao fazer 
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lembrar ao entrevistado de algum~ notícia c ele lembrar de uma notícia ruim. inevitavelmente. estará se começando a 
criar uma imagem negativa que pode ser rcllctida nesta na sua resposta a esta última pergunta. 

No que se refere a aspectos positivos c negativos da mineração, as respostas foram muito variadas mas pode-se perceber 
que, mesmo considerando à industria minera l como geradora de riquezas, de emprego e renda c impulsora do 
desenvolvimen to tecnológico. não é claramente relacionada com os produtos finais de todas as outras indústrias c que. 
como já era pressuposto; a mineração tem uma imagem de 'destruidora' do meio ambiente na população. 

Todas as observações c os resultados da pesquisa, aqui apresentada. contirmam a necessidade da população cm geral, 
de ser informada dos processos de extração c processamento de matérias primas e que a indústria mineral tem que se 
abrir c dar um conhecimento reali sta à população , muito necessário para poder emitir opiniões sobre esta atividade. Isto 
é de grande importância no momento atual . cm que a participação pública é fundamental a aprovação de 
empreendimentos c a tendência é que, a cada vez, essa participação seja mais ampla. 

Os autores deste trabalho acreditam que os profissionais do setor mineral têm uma tarctà de vital importància para o 
desenvolvimento sustentável da mineração c é a de facilitar o acesso ao conhecimento e disseminar informações técnicas 
de uma forma inteligível. principalmente, entre as gerações jovens. que representam o futuro do país. Para se atingir esse 
objetivo, acred ita-se que a produção de materiais didáticos c lúdicos sobre mineração e recursos minerais e seus usos, c 
materiai s de suporte aos professores, assim como a divulgação dessas infonnações via Internet, c o asscssoramento 
técnico na produção de documentários de televisão. sejam ferramentas de grande valia. 
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