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E D I T O R I A L

 Este é o titulo de um artigo de dois especialistas 
— Bjorn Hagemann e Xavier Costantini, da McKinsey 
— publicado no jornal Valor, que aponta a produtivi-
dade dos diversos setores econômicos no Brasil, em 
média, como equivalente a 23% do atingido nos Es-
tados Unidos. Como agravante, os setores de maior 
produtividade — como financeiro, mineração, turis-
mo e transporte — representam apenas 10% do to-
tal de empregos, enquanto os segmentos de menor 
produtividade, como agricultura e serviços, geram 
30% do total de empregos no mercado.
 Há evidências que atestam que as empresas de 
exportação têm níveis mais altos de produtividade e 
seus empregados possuem maior nível de renda. A 
tecnologia digital pode ter uma importante ferra-
menta para empresas locais se conectarem com a 
economia global, através de plataformas on line, em 
especial para pequenas e médias firmas, na busca de 
fornecedores competitivos, tecnologia de produção 
e diversificação de clientes no exterior.
 Os autores destacam a participação excepcional 
das multinacionais na economia brasileira, além de 
contribuir para atração de Investimento Estrangeiro 
Direto (IED). Elas funcionam ainda como catalisado-
res do aumento de produtividade e da expansão ex-
terna dos negócios de seus fornecedores locais.  
 Eles sugerem que diversos setores industriais, in-

a produtividade
Desbloqueando

clusive de manufatura, deveriam se inspirar no 
exemplo do agronegócio: o Brasil pode se tornar 
uma base de produção competitiva em termos glo-
bais para empresas multinacionais, se investir em 
conhecimento e pesquisa e desenvolvimento locais, 
valendo-se das pressões competitivas dos mercados 
globais para alavancar a produtividade no País.
 O Brasil poderia obter maiores benefícios se 
aproveitasse melhor seus recursos naturais abun-
dantes. O valor agregado por unidade de reservas 
de recursos no País equivale a apenas 5% do valor 
gerado por economias desenvolvidas. É imperativo 
agregar maior valor aos recursos naturais, produzi-
dos e exportados como matéria prima básica, no 
sentido de formar uma base econômica mais diver-
sificada e resiliente a ciclos.
 Os autores reconhecem que grande parte desses 
desafios recaem sobre o governo — mas lembram 
que as empresas podem “se tornar protagonistas”.  
“Através de um esforço amplo e concentrado, po-
dem ajudar o País a fazer a transição das políticas 
voltadas apenas para dentro — de contenção de ris-
cos — para as que aproveitam as oportunidades”.  
Quer dizer: o mercado global está se transformando 
via inovações e tecnologia digital, a velocidade cada 
vez maior. O Brasil precisa correr — e a iniciativa 
privada pode ajudar nisso.

Fosfato é matéria prima; fertilizante
tem maior valor agregado

Inspirar-se no agronegócio brasileiro, 
que desenvolveu expertise local

Agregar maior valor ao minério
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C O L U N A  D O  M E N D O

 Dois aspectos fundamentais, que bem caracterizam 
a mineração - a saber, a rigidez locacional e o longo 
prazo de maturação dos empreendimentos mineiros, 
especialmente aqueles de maior porte -, nos qualificam 
para não só sermos, necessariamente, agentes do desen-
volvimento sustentável das comunidades onde estão nos-
sas minas, como termos como ponto forte de nossa atua-
ção o planejamento de médio e de longo prazos.
 Como bem sabemos, a rigidez locacional das nossas minas 
nos coloca, como corolários, entre outros, nossas oportunidade 
e responsabilidade de virmos a contribuir com as famílias de 
nossas comunidades mineiras, em especial no que diz respeito 
à formação dos seus filhos e à qualificação dos mesmos para o 
cada vez mais complexo mundo que irão viver.
 Isso, natural e necessariamente, nos aconselha - eu até 
mesmo diria, obriga - a vislumbrar o Brasil 2019-2022 – este 
último no qual iremos celebrar os 200 anos da nossa Indepen-
dência -, e contribuirmos para a construção do seu futuro, o 
que, evidentemente, demandará uma participação ativa e per-
manente de todos.
 No ano de 2019 já está aí na nossa porta, tanto que Angela 
Bittencourt, no Valor, no que se refere ao mercado financeiro, 
destaca: “O mercado mira 2019. Confia que terá um presidente 
com legitimidade para fazer as reformas. ‘Essa ideia está com-
prada. E, por essa razão, o mercado não está nem aí se, até ou-
tubro de 2018, a presidência estiver ocupada por Michel Temer 
ou Rodrigo Maia’, comenta à coluna um executivo do sistema 
bancário na condição de anonimato. Ele sugere que o inquilino 
do Planalto, neste momento, é uma espécie de pedágio que o 
mercado tem a pagar pelo conforto de dispor de uma equipe 
econômica 5 estrelas”.
 Nesta mesma coluna ela ressalta, também, a complexidade 
do nosso país, por exemplo, no que refere-se às “normas de con-
formidade, declarações, contabilidade e impostos (quando com-
parados ao) de 94 países na Europa, Oriente Médio, África, Ásia - 
Pacífico e Américas. E concluiu que o Brasil é o segundo país 
mais complexo do mundo e o primeiro das Américas em termos 
de conformidade fiscal e contábil. No relatório de 2016 o Brasil 

ocupa a 10ª posição. Pior que o Brasil em 2017, só a Tur-
quia”.
 Mas como, na prática, a mineração contribuirá à 
construção do Brasil do futuro e à formação das novas 
gerações? Essencialmente educando seus pais - educa-
dores, por excelência, de seus filhos, e também a estes 
- para a cidadania e para a mais nobre das atividades 

humanas, a política.
 No capítulo de nossa autoria intitulado “Convivência fami-
liar: local de formação político-social de todos os seus mem-
bros”, publicado no livro editado pela Escola de Pais do Brasil 
“A convivência familiar e os ambientes externos”, salientamos: 
“Formar politicamente nossos filhos vale a pena: confirmem 
vocês mesmos! E, no processo de sua formação política, todos 
nós - mães, pais e filhos - estaremos aprendendo valores como 
humildade, respeito à decisão da maioria, o hábito de primeiro 
analisar qualquer tema sob os mais diferentes ângulos antes 
de fazermos nossa opção e, acima de tudo, construiremos a 
nossa história - a história de nossa família -, que nossos filhos 
terão prazer de, no futuro, contar para seus filhos, nossos ne-
tos e, assim, eternizaremos, mesmo com as limitações de nossa 
própria condição humana, valores e ideais perenes! ‘Os ho-
mens concretos, na sua convivência histórica, eis o dado 
fundamental da ciência política. Por isso mesmo, a teoria políti-
ca é uma teoria da história’, ensina-nos Eric Voegelin. ‘Percorre-
mos um longo caminho, 178 anos de história do esforço para 
construir o cidadão brasileiro’, lembra-nos José Murilo de Car-
valho (‘Chegamos ao final da jornada com a sensação descon-
fortável de incompletude. Os progressos são inegáveis, mas fo-
ram lentos e não escondem o longo caminho que ainda falta 
percorrer’). Mas o ‘caminho se faz caminhando’, lembra-nos o 
poeta! E, também o da nossa convivência familiar! Caminhe-
mos com nossos filhos, vamos ensiná-los e também aprender 
com eles, e certamente daí resultará uma melhor formação po-
lítica deles, e nossa. E com ela, a melhoria de nossa própria 
vida!”
 O tempo urge! Portanto, mãos à obra!

*José Mendo Mizael de Souza é engenheiro de minas e metalurgia pela EEUFMG (1961). Ex-Aluno honorário da Escola de Minas de Ouro Preto 
(MG). Presidente da J. Mendo Consultoria. Fundador e presidente do Centro de Estudos Avançados em Mineração (Ceamin). Vice-presidente da 
Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas) e presidente do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia da entidade. Coorde-
nador da fundação do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). Como representante do IBRAM, é um dos três fundadores da Agência para o 
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira (Adimb). Conselheiro do Conselho Diretor da Fundação Gorceix, de apoio à Escola de 
Minas de Ouro Preto (MG). É um dos fundadores do Grêmio Mínero-Metalúrgico “Louis Ensch” da EEUFMG.

O Brasil 2019 a 2022:
a mineração e a construção do nosso futuro
José Mendo Mizael de Souza
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Projeto “Imperium – sistema para controle
de explosivos e acessórios” (Jaguar Mining)

“Projeto e implantação de planta de britagem
e peneiramento a seco” (Vale) 

Projeto “Melhoria na ferramenta utilizada
para escoramento de teto” (Rio Deserto)

Projeto “Criação e utilização de dispositivo de 
centragem forçada e marcação de galerias para 
uso e mineração subterrânea” (Yamana Gold)

Projeto “Avaliação de heterogeneidade do
sinter feed via variograma” (ArcelorMittal)

Projeto “Otimização de parâmetros do desmonte 
de rocha para melhoria na fragmentação e
redução de custos” (Copebrás)

Projeto “Utilização de Análises geometalúrgicas 
para aumento de recuperação de ouro”
(AngloGold Ashanti) 

Projeto “Otimização de processos, novas
tecnologias, estratégias operacionais e cultura 
focada em resultados” (Votorantim Cimentos)

Projeto “Redução de horas ociosas e aumento de 
produtividade no processo de desenvolvimento 
de galerias” (Yamana Gold)

CATEGORIA LAVRA

CATEGORIA LAVRA

CATEGORIA TRATAMENTO MINERAL 

CATEGORIA LAVRA

CATEGORIA LAVRA

CATEGORIA TRATAMENTO MINERAL 

CATEGORIA TRATAMENTO MINERAL 

CATEGORIA LAVRA

CATEGORIA TRATAMENTO MINERAL 

Projeto “Redução da variabilidade entre recuperação 
real e prevista na planta HL a partir da caracterização 
tecnológica dos minérios” (AngloGold Ashanti)

Projeto “Controle de processos eleva
recuperação mássica da planta de
beneficiamento reduzindo custos” (Alcoa) 

Projeto “O sucesso da Vanário de Maracás é fruto 
do valor de sua gente” (Largo Resources) 

CATEGORIA TRATAMENTO MINERAL CATEGORIA TRATAMENTO MINERAL CATEGORIA TRATAMENTO MINERAL 

19° Prêmio
de Excelência da Indústria
Minero-Metalúrgica Brasileira

Vencedores
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Projeto “Manutenção compartilhada de
beneficiamento mineral” (Gerdau Mining)

Projeto “Análise multiparâmetros proporciona
redução nos custos de manutenção dos
equipamentos de mina” (Vale)

19° Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica Brasileira / Vencedores

CATEGORIA MANUTENÇÃO

Projeto “Utilização de rejeito de minério de ferro 
na fabricação de pisos intertravados” (Vallourec)

Projeto “Desafios na reocupação de
áreas degradadas” (Sama) 

CATEGORIA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL CATEGORIA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Troféu John T. Ryan, oferecido pela MSA,
ao projeto “Abertura de slot fogo a fogo
e fogo único” (AngloGold Ashanti)

Projeto “Aplicação de bioindicadores de avaliação 
e monitoramento em áreas restauradas” (CBA)

CATEGORIA SEGURANÇA              CATEGORIA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Projeto “Ergonomia multidisciplinar: foco
concomitante na saúde, taxas de
absenteísmo e produção” (Anglo American)

Projeto “Implantação do sistema de
monitoramento de fadiga” (CSN)

CATEGORIA SEGURANÇA CATEGORIA SEGURANÇA

CATEGORIA MANUTENÇÃO

(Da esquerda para a direita): Urquiza de Hollanda, da CPRM; 
Artur Pinto Chaves e José Mendo Mizael de Souza, jurados do 
19º de Prêmio de Excelência; Wagner Araújo Nascimento, do 
DNPM; e Paulo Da Pieve, da Abimaq

MEMBROS DA MESA
DE PREMIAÇÃO 

Projeto “Redução de custo na recuperação
vegetal do depósito de estéril, com plantio de 
mudas nativas do cerrado” (Mineração Apoena)

CATEGORIA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Projeto “Agente de Segurança Mirim”
(Cristal Pigmentos do Brasil)

CATEGORIA SEGURANÇA

Projeto “Implantação de sistema de monitora-
mento de nível de óleo hidráulico em tanque 
hidráulico de caminhão fora de estrada” (Vale)

CATEGORIA MANUTENÇÃO
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Projeto aumenta o peso médio
dos vagões carregados no Terminal
Ferroviário de Andaime

19° PRÊMIO DE EXCELÊNCIA DA INDÚSTRIA MINERO-METALÚRGICA 2017 / LOGÍSTICA

 O Terminal Ferroviário de Andaime (TFA) é o maior 
terminal de expedição do Sistema Sul (Vale), sendo res-
ponsável por expedir as produções das unidades de 
Abóboras, Vargem Grande e Pico, que atualmente cor-
responde a 70% da expedição total deste sistema.
 Devido à grande escala de expedição do TFA e o 
desafio de redução de estoques destas unidades, é la-
tente a busca por maior eficiência de expedição e re-
dução de custos.
 Assim, foram realizadas análises e constatado um 
gap entre a tonelada útil disponível do vagão versus a 
tonelada útil realizada.

DESENVOLVIMENTO
 O projeto foi desenvolvido seguindo a metodologia 
Seis Sigma, que em suma caracteriza-se por conceitos, 
pacotes de ferramentas estatísticas e de análises visan-
do a redução de variabilidade no processo estudado. 
Se a variabilidade é reduzida em torno de valores con-
siderados ótimos, ocorrerá a otimização progressiva do 
processo e a redução das ineficiências como falhas, er-
ros, desperdícios e retrabalhos. Todo o trabalho foi 
acompanhado por orientadores Seis Sigma internos da 
Vale, sendo aplicado o mapa de raciocínio, utilizado 

pela Vale para aplicação do PDCA (plan, do, check, ac-
tion).
 Os dados de peso médio por tipo de MFe são 
oriundos da gestão de produção; o tipo de vagão é 
fornecido pela empresa que realiza o transporte ferro-
viário chamada MRS Logística; e as informações de 
operador e turma são provenientes do controle do 
TFA. Essas informações são extraídas e compiladas for-
mando um banco de dados e, logo após, elas são utili-
zadas para construir os gráficos de monitoramento.
 Para o estabelecimento da meta geral foi utilizado 
o baseline de outubro de 2014 até junho de 2015 e 
aplicada a metodologia.
 A meta geral definida é aumentar o peso médio to-
tal de MFe do Terminal Ferroviário de Andaime em 
0,93 t/vagão, saindo de 103,80 t/vg para 104,73 t/vg 
até fevereiro de 2016. 
 Após estabelecimento da meta geral deu-se início a 
análise do fenômeno, através da estratificação dos da-
dos, e foram definidos 14 focos de atuação estratifica-
dos por tipo de vagão e pilha de origem.
 Uma vez definidos os 14 focos foram feitas as va-
riações de cada um deles, onde se observou também 
diferenças de pesos médios entre silo de carregamen-
to, turno e equipe. E na sequência foram estabelecidas 
as metas específicas de cada foco.
 Uma vez estabelecidas as metas específicas proce-
deram-se a identificação das causas potenciais dos 
problemas. 
 Foram levantadas 33 causas potenciais de impacto 
nos focos identificados. A partir daí, foi realizada uma 
priorização das causas levando em consideração im-
pacto sobre o peso médio, peso bruto por eixo e auto-
nomia. Foram priorizadas 12 causas e em seguida rea-
lizada a comprovação das causas.
 Uma vez comprovadas as causas, elaborou-se um 
plano de ação para mitigação dos impactos. Foram, 
então, tomadas ações pontuais através de campanhas 

Evolução da massa expedida no
TFA – Milhões de Toneladas

Fonte: GPROD e orçamento Vale 2016.
Evolução da massa espedida no TFA
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RESULTADOS
• Redução de R$ 0,09 na tarifa média paga à MRS no modelo tarifário vigente, 
e que aplicado ao orçamento de 2016 do Sistema Sul corresponde a uma eco-
nomia de R$ 6.948.282,26 no frete, validada pela gestão econômica da Vale - 
representando redução de 0,42%.
• Aumento médio de 2,72 t por vagão sem impactar no indicador ferroviário.
• Aumento potencial de volume expedido no ano, que corresponde a um ga-
nho de 1,283 milhões de t. Um aumento de 2,62%.
• Registrado aumento médio de 2,72 t por vagão, possibilitando melhor apro-
veitamento da TU do vagão.
• Redução de 66% da variabilidade dos pesos médios.
• Processo se tornou super capaz (PPK=2,53).
• Todas as metas específicas (dos focos) foram superadas.
• Maior integração entre as áreas de operação e planejamento do Sistema Sul.
• Melhoria na autoestima da equipe.
• Maior sinergia entre os operadores de carregamento e maquinistas da MRS.

de conscientização, mudanças em procedimentos operacionais, alterações e 
incrementos em modelo de carregamento, treinamentos, intercâmbio entre 
operador e maquinista, e o incentivo à conscientização da necessidade de 
uma mudança cultural.

Acompanhamento da Execução do Plano de Ação
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AUTORES: 
Adriano Marques Braga, graduado em Engenharia de Telecomunicações pela 
FUMEC e pós-graduado em Gestão de Projetos pela IBMEC. Trabalha na Vale 
desde 2002. Atualmente ocupa o cargo de engenheiro.
André Toledo Alves, graduado em Engenharia de Telecomunicações pela Fun-
dação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC). Trabalha na Vale desde 2004. 
Atualmente ocupa o cargo de engenheiro.
Ronaldo José Tete, graduado em Engenharia de Produção pela Faculdade Pitá-
goras. Trabalha na Vale desde 2004. Atualmente ocupa o cargo de engenheiro.
Tiago Pessoa de Ávila, graduado em Engenharia de Produção pela Faculdade 
Pitágoras e pós-graduado em Gestão de Produção pela UFV. Trabalha na Vale 
desde 2012. Atualmente ocupa o cargo de engenheiro.

Por questão de espaço somente trechos deste trabalho foram apresentados aqui.
Para conhecê-lo na íntegra, acesse o site da revista Minérios & Minerales:
www.revistamineiros.com.br

CONCLUSÃO
O aumento do peso médio dos vagões carregados no 
Terminal Ferroviário de Andaime resultou numa mu-
dança significativa de patamar, percebido pela Direto-
ria de Ferrosos Sul da Vale, e consequentemente na 
melhor utilização da capacidade do vagão, ampliando 
a eficiência dos ativos ferroviários. 
A análise de cada foco permitiu verificar diferentes ga-
nhos de pesos médios, onde comprovou-se que cada 
foco tem desempenho diferente.
O importante indicador ferroviário de peso bruto por 
eixo não sofreu alteração. Embora tenha aumentado o 

Projeto permitiu aumento médio de carga por vagão e redução da tarifa média paga à concessionária

peso médio total do vagão a distribuição entre eixos 
se manteve praticamente constante antes e depois do 
projeto, aliados aos valores de saúde e segurança da 
Vale.
Sabe-se que a formação de uma cultura é um proces-
so complexo. Porém, percebe-se que o trabalho em 
equipe quando realizado de forma estruturada e alia-
do à metodologia Seis Sigma potencializa bons resul-
tados; e que também é fundamental o respeito e en-
volvimento da equipe operacional na busca do 
entendimento e soluções dos problemas.

19° PRÊMIO DE EXCELÊNCIA DA INDÚSTRIA MINERO-METALÚRGICA 2017 / LOGÍSTICA
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VIII WORKSHOP DE REDUÇÃO DE CUSTOS NA MINA E NA PLANTA

De soluções 
para o dia a dia a
abordagens inovadoras
Encontro de dois dias reúne 250 profissionais que gerenciam operações de lavra e tratamento
— participantes apontaram a praticidade das melhorias implementadas nas minas e plantas

 A revista Minérios & Minerales rea-
lizou nos dias 9 e 10 de maio, em Belo 
Horizonte (MG), o  VIII Workshop de 
Redução de Custos na Mina e na Plan-
ta. O evento contou com a presença de 
cerca de 250 profissionais da indústria 
de mineração — um sucesso até certo 
ponto surpreendente dado o cenário 
complexo da economia.
 Mais de 30 palestras envolvendo te-
mas variados, relacionados a projetos 
na mina e na planta direcionados para 
gerar eficiência, otimizar processos, au-
mentar a produtividade, a confiabilida-
de e o desempenho, cortar custos, pro-
porcionar mais segurança, e desenvolver a 
auto-sustentabilidade, foram apresentados no encon-
tro – e estão aptos a serem adotados largamente pelo 
setor em prol de seu desenvolvimento.
 Ressalta-se a contribuição dos mediadores no an-
damento das apresentações e debates deste 
Workshop: o consultor engenheiro de minas e meta-
lurgista José Mendo Mizael de Souza, no primeiro dia 
de trabalho, e o professor Artur Pinto Chaves, no se-
gundo dia – junto com o professor Rotenio Castelo 
Chaves Filho eles compuseram também o júri do 19º 
Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica 
Brasileira, que elegeu os trabalhos vencedores publica-

José Mendo
Mizael de Souza

Artur Pinto
Chaves

dos na edição de abril passado da revista Minérios & 
Minerales.
 A seguir, destacamos os tópicos relevantes apre-
sentados nas palestras dos co-patrocinadores durante 
o VIII Workshop de Redução de Custos na Mina e na 
Planta. Lembramos que as palestras dos autores dos 
projetos vencedores do 19º Prêmio de Excelência da 
Indústria Minero-Metalúrgica Brasileira, que represen-
taram 80% da programação do workshop, foram pu-
blicadas resumidamente na edição anterior da revista 
e os textos completos podem ser acessados no site 
www.revistaminerios.com.br.

Fotos de palestrantes e participantes do VIII Workshop de Redução de Custos
na Mina e na Planta disponíveis no site www.revistaminerios.com.br
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Martin cria chute com manutenção pelo lado externo

 Durante o VIII Workshop de Redução de Custos na 
Mina e na Planta, a Martin Engineering Brasil apresen-
tou o chute modular Arcoplate. O produto tem uma 
série de vantagens, a partir de um processo de fabrica-
ção exclusivo.
 O Arcoplate possui depósito com acabamento sem 
cordões de solda; deposição de liga de 6 mm ate 30 
mm com único passe; stress residual muito baixo; mi-
croestrutura consistente; mínima diluição do metal; 
nenhuma distorção da placa; acabamento standard ou 
pré-polido; e taxas de desgaste que pode ser previsto.
 Martin Engineering Brasil especifica chute modular 
com revestimento em chapas Arcoplate com espessura 
feita sob medida. O produto reveste a parte interna do 
chute e é constituído por uma chapa a base de aço 
carbono revestida com liga metálica.
 O chute modular Arcoplate re-
presenta redução considerável no 
desgaste das chapas e melhor fluxo 
de material. Isso resulta em redução 
no número de paradas e expectativa 
de vida útil elevada.
 A Martin já aplicou o Arcoplate 
em minas da Vale. Em um caso re-
cente, foi adotado esse novo concei-
to de chute para substituir o existen-
te, que seria modular fabricado com 
o revestimento proposto, em um es-

Chute modular e pré-fabricado reduz as paradas para manutenção

paço confinado de área da secção de 702 mm x 597 
mm. 
 O resultado da adoção do produto apontou redu-
ção de 99% na quantidade de peças substituídas; tem-
po médio de manutenção por parada menor em 30%; 
eliminação de trabalho, dentre outros itens.
 Em outro caso, em uma mina da mesma minerado-
ra, o produto foi aplicado com uma liga de 8 mm de 
ferro, carbono, cromo, manganês e silício, com uma 
dureza que varia de 58 a 62 HRc. Em termos de custos, 
expressos em porcentagem, houve uma redução de 
cerca de 80% no montante gasto pela empresa para 
implementar as chapas fornecidas pela Martin Engine-
ering. Essa comparação de preços levou em conta cha-
pas soldadas similares fornecidas pelo mercado. 
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Modelar Mining oferece programas que estruturam a “mina digital”

 A Modular Mining Systems é a empresa que há três 
décadas iniciou uma verdadeira revolução na indústria 
da mineração com o primeiro sistema de despacho e 
gerenciamento de frota de mina. O sistema Dispatch é 
hoje a solução instalada no maior número de minas ao 
redor do mundo, sendo reconhecido como o padrão 
da indústria tanto para minas open pit quanto under-
ground. No Brasil, a empresa está presente desde 
1993, quando instalou o primeiro sistema Dispatch em 
uma das maiores minas do mundo.
 A visão da empresa continua sendo revolucionar a 
maneira como a indústria da mineração opera em 
tempo real. O lançamento revolucionário do Veículo 
Inovador de Transporte Autônomo (IAHV) pela Komat-
su durante a Minexpo 2016 representa bem essa visão, 
pois a Modular é o braço tecnológico da Komatsu e 
desenvolve tais sistemas com base no extenso conhe-
cimento decorrente de sua liderança no mercado da 
mineração global.
 Contudo, essa visão não teria sentido se não fosse 
a sua missão de melhorar a eficiência e a segurança ao 
longo de todas as fases da mineração desde a lavra 
até o porto. A empresa vem proporcionando redução 
de custo por tonelada, quando ajuda seus clientes a 
obter melhoria contínua com frequentes visitas às mi-
nas para uma avaliação conjunta denominada de Per-
formance Assurance. Os clientes têm obtido resultados 
marcantes como, por exemplo, numa mina localizada 
no município de Nova Lima (MG), que melhorou sua 
eficiência em mais de 14% após a recente implantação 
da solução IntelliMine - Dispatch da Modular.  
 O cenário atual da mineração é propício para a me-
lhoria de eficiência proposta pela Modular Mining, 
pois o mundo passa por uma transformação digital. 
Exemplo dessa transformação, são os aplicativos mó-
veis como Uber, que funcionam de forma análoga ao 
sistema de despacho, que indica o destino ao motoris-
ta, otimizando a frota e reduzindo o custo para o usu-
ário. 
 Com foco na inovação digital na indústria da mine-
ração, empresas de consultoria elaboraram recentes 
estudos relativos a indústria da mineração. Uma delas 
estima um impacto de cerca de US$ 370 bilhões por 

ano por volta de 2025, devido a adoção de soluções 
para otimização da operação de mina e também na 
manutenção dos equipamentos, através da antecipa-
ção de falhas com significativa redução de custos e au-
mento da sua vida útil.
 A Modular Mining Systems oferece os aplicativos 
que tornam realidade a “mina digital”, pois as soluções 
comprovadamente reduzem custo por tonelada em 
decorrência do aumento da disponibilidade e da utili-
zação da frota, bem como redução dos custos de ma-
nutenção de insumos como combustíveis e pneus. As-
sim, as empresas que as utilizam vêm reportando 
melhores resultados financeiros, através da geração 
positiva de fluxo de caixa, mesmo em um mercado 
global de commodities voláteis. 
 Sobre os produtos da empresa, a suíte de soluções 
IntelliMine é composta do sistema Dipatch, que au-
menta a eficiência e a produtividade da frota móvel; e 
o ProVision melhora o desempenho na operação de 
perfuratrizes, máquinas de carga e tratores de esteira, 
permitindo operá-las sem marcações topográficas. Já 
o sistema MineCare permite a antecipação de falhas e 
a manutenção preditiva, como foi relatado em diversos 
casos de sucesso, durante o VIII Workshop. 

Confirmando o prognóstico, o trabalho apresentado 
por Nivaldo Figueiredo Soares, intitulado “Redução 
de custos de manutenção dos equipamentos de mina 
através de análise multiparâmetros”, durante o VIII 
Workshop de Redução de Custos na Mina e na Planta, 
relatou um aumento da vida útil de motores diesel de 
caminhões fora de estrada em torno de 25%, o que 
acarretou significativa redução de custos, utilizando a 
solução MineCare da Modular Mining.
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Jacobina adota revestimento de borracha da Polycorp
 A empresa canadense Polycorp apresentou no VIII 
Workshop Redução de Custos na Mina e na Planta so-
luções de revestimentos para moinhos. A empresa é 
especializada na concepção e fabricação de peças de 
borracha, com soluções de baixo custo, para proble-
mas de corrosão, abrasão, impacto ruído e vibração.

 
 
 Para o setor de mineração, os revestimentos de 
borracha da Polycorp são para aplicações em moinhos 
de até Ø26´. Há ainda os revestimentos da marca 
PolyStl, com aplicações em moinhos de bolas de até 
Ø26´ e moinhos SAG de até Ø38´- trata-se de uma so-
lução com alta resistência ao desgaste e impactos. 
 Para os sistemas de descarga, a Polycorp é especia-
lizada no desenvolvimento e fabricação de levantado-
res de polpa radial, curvos, cone de descarga e grelhas. 
 Além disso, durante o evento, a Polycorp apresen-
tou lista de serviços técnicos da empresa, que envol-
vem engenharia (simulação de carga, simulação de va-
zão de polpa e modelagem 3D), processo (otimização 
de consumo de potência e análise crash-stop – perfor-
mance do sistema de descarga), e acompanhamento 
de campo (monitoramento de desgaste).

CASE
 Em 2016, foi realizado na Jacobina Mineração e Co-
mércio, da Yamana Gold, um teste com revestimentos 
de moinho, no qual foi inserido um conjunto de barras 
e placas de borracha pura para comparação de perfor-
mance com o atual revestimento utilizado (borracha 
com insertos metálicos).

 Os revestimentos propostos (borracha pura) foram 
desenvolvidos com finalidade de obterem desempe-
nho equiparável aos híbridos, trabalhando com miné-
rio abrasivo e de alta tenacidade, fornecendo, no en-
tanto, uma série de ganhos com a sua substituição 
(menor preço, ganhos na produtividade com menor 
tempo de troca, economia de energia com diminuição 
de peso do moinho, melhor eficiência de moagem 
etc.).
 Os revestimentos foram testados e medidos duran-
te 3.588 horas de operação. Foram montadas quatro 
barras e seis placas na região de maior desgaste den-
tro do moinho.
 Após cinco meses de teste, os perfis de desgaste 
foram montados e comparados entre os revestimen-
tos. Pôde-se também desenvolver uma simulação da 
trajetória de bolas com os perfis de borracha novos e 
após 1.000 horas de operação.
 A conclusão foi de que os revestimentos de borracha 
pura mostraram-se uma grande oportunidade de resolu-
ção do problema (alto custo na planta com revestimen-
tos de moinhos). Os testes de performance mostraram 
que o desempenho das peças propostas é bastante simi-
lar aos praticados pelas peças com inserto metálico, so-
bretudo quando se refere aos desgastes das placas.
 Além disso, a durabilidade (garantia) calculada pelo 
fabricante (Polycorp) a partir dos resultados dos testes 
é similar ao valor exercido pelo atual fornecedor.
 Diante de todas as possibilidades de ganho, os re-
sultados dos testes mostraram-se inclinados à substi-
tuição de todo o conjunto de revestimento dos moi-
nhos da Jacobina, alcançando-se uma redução 
significativa de custos na unidade sem perda significa-
tiva de desempenho 
de moagem; pelo 
contrário, as novas 
peças mostram-se 
mais versáteis quanto 
aos cenários de ope-
ração (maior interva-
lo de valor para ân-
gulo de ataque e 
grau de enchimento 
nos moinhos).

Aplicação de borracha de alta resistência
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Tecnologia CDE trata rejeitos e prolonga vida de barragem
 A CDE, projetista e fabricante de equipamentos 
compactos e modulares para mineração, e líder mun-
dial no processamento via-úmida, esteve presente no 
VIII Workshop de Redução de Custos na Mina e na 
Planta. Com 30 anos de experiência no mercado, pos-
sui mais de 900 plantas instaladas e comissionadas 
globalmente em diversos setores. 
 No Brasil, já desenvolveu pelo menos 10 projetos 
de porte. Alguns deles foram apresentados no evento.
Na Nacional de Grafite, a empresa aplicou a solução 
para tratamentos de rejeitos, o que significou a vida da 
barragem estendida em 3,5 vezes; sólidos de 0.075 mm 
a 4 mm recuperados; material homogenizado para em-
pilhamento; e areia como subproduto para venda ao 
mercado de construção.
 Na Vallourec, a solução da CDE para tratamentos de 
rejeitos representou retenção das partículas acima de 
45 mícrons; retenção de cerca de 45 mil t de rejeito/
mês; alívio do espessador e filtro prensa (30% em massa 
seca); facilidade de transporte do material com baixo 
teor de umidade – 19%; empilhamento do rejeito; e 
processo integrante para eliminar a necessidade de uso 
da barragem (ciclonagem, desaguamento, espassamen-
to e filtragem).
 Na Bellzone, a empresa conseguiu estender a vida 
útil da barragem em oito vezes; fazer a recuperação de 
sólidos entre 5 mm a 0.045 mm; diminuir o teor de umi-
dade; e ter 50 mil t/mês de rejeito recuperado.

PRODUTO
 A unidade de classificação modular e equipamentos 
de classificação da CDE podem ser aplicados à classifi-
cação e beneficiamento de vários minérios.
 A Central de Pesquisa e Desenvolvimento em Pro-
cessamento de Minérios da empresa é baseada em Cal-
cutá, Índia, e os serviços oferecidos pela companhia in-
cluem: trabalhos em testes laboratoriais; interpretação e 
desenvolvimento de folhas de fluxo inicial; estudos de 
pré-viabilidade; estudos de escopo inicial; engenharia 
básica; estudos de engenharia definitivos; serviços de 
comissionamento; e fornecimento de plantas de benefi-
ciamento “chave na mão”.
 O beneficiamento de minério de ferro é o processo 
no qual o minério de ferro é processado com o objeti-
vo de reduzir os contaminantes e aumentar o teor de 

Soluções adotadas na Vallourec e
na Nacional de Grafite

ferro do minério.
 Os sistemas de classificação de minério de ferro 
comprovaram, em muitas aplicações, o aumento signi-
ficativo do valor de Fe do minério de ferro, aumentan-
do desse modo a eficiência na produção de aço.
 O sistema de classificação de minério de ferro da 
CDE é uma adaptação de reconhecidas técnicas de clas-
sificação de areia e oferece vantagens significativas a 
várias empresas do setor de processamento de minério 
de ferro.
 O processamento de materiais finos de minério de 
ferro de baixo grau pode ser ineficiente devido à pre-
sença de contaminantes no minério de ferro. Estes in-
cluem alumina, sílica, silte, argila etc. A presença desses 
contaminantes reduz a eficiência do processo de produ-
ção de ferro por várias razões: a sílica exige temperaturas 
muito altas para a fusão, o que aumenta a utilização de 
energia, ampliando assim o custo do processamento do 
minério de ferro; a alumina e a sílica se depositam nos 
fornos como um material de revestimento, reduzindo sua 
eficiência ao longo do tempo. Os fornos precisam ser 
desligados com frequência para permitir a remoção des-
se material.
 Os sistemas de classificação de minério de ferro da 
CDE têm como alvo esses contaminantes e garantem sua 
remoção eficaz de materiais finos de minério de ferro. 
Como resultado, aumenta-se o teor de ferro do minério, 
permitindo um processo mais eficiente de produção de aço.
 Uma planta típica de beneficiamento de minério de 
ferro da CDE inclui os seguintes equipamentos: tremo-
nha de alimentação; peneira de classificação úmida; 
sistema de classificação de materiais finos EvoWash; 
lavador RotoMax; espessador AquaCycle com sistema 
dosificador de floculantes e sistema de recirculação de 
água; e sistemas de transporte.
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Swiçalment demonstra economia com ativador de combustão

 A Swiçalment, com seu ativador de combustível, 
apresentou durante o VIII Worshop de Redução de 
Custos na Mina e na Planta a importância do produto 
para economia de combustível e redução de CO₂. 
  O SWI Fuel Activator da marca aumenta eficiência, 
alterando o mecanismo da chama, reduz a emissão 
de NOx e HC e também provoca menos emissão de 
CO₂ através da economia de combustível. Esses atri-
butos geram maior lucratividade e maior contribuição 
para proteção do clima e do meio ambiente.
 O princípio de funcionamento do ativador é a al-
teração do mecanismo de  combustão através de ra-
dicais  livres apropriados; otimização na antecipação 
da ignição e velocidade da chama; e aumento da efi-
ciência e redução  do consumo específico.
 Com o produto, a combustão é forçada a operar 
em temperatura mais baixa, com supressão da oxida-
ção de N2 os picos de pressão  ficam menores, fazen-
do, por consequência, o motor funcionar mais macio.
As áreas de aplicação do produto incluem sistemas 
de conversão de energia; motores à combustão, tur-
binas, sistemas com queimadores e fornos.

 Pode ser usado em vários tipos de combustível, 
como diesel, óleo pesado, biodiesel, óleos vegetais, 
gasolina, etanol e misturas.
 Entre as aplicações principais estão transportado-
ras, máquinas pesadas, navegação marítima, locomo-
tivas a diesel, queimadores industriais e fornos, ter-
melétricas e aviação.
A Swiçalment mostrou no evento cases bem sucedi-
dos em campo do uso do SWI Fuel Activator, como 
na Votorantim Cimentos com trator de esteira (redu-
ção de consumo de 8,92%), na Gerdau com equipa-
mentos de mina (redução de 5,99%), na Vallourec 
também com equipamentos de mina (redução de 
6,50%) e Mineração Rio do Norte com locomotivas a 
diesel (redução de 14,47%).
A empresa teve início de sua história em 1998, com 
começo  das  pesquisas  científicas  na  Suíça  e  na  
Alemanha  para  o  desenvolvimento  de  produto 
para otimização das propriedades da queima do  bio-
diesel. O produto da marca SWI Fuel Activator está 
desde 2006 no  mercado.



Vagões que usam inox comprovam 
maior durabilidade

 No VIII Workshop de Redução de Custos na Mina e na Planta, a Ape-
ram South America mostrou produtos para atender os mais altos níveis 
de exigência, proporcionando soluções diferenciadas para diversos seg-
mentos. 
 O desempenho do aço inox Aperam revela excelente resistência à cor-
rosão e temperaturas elevadas, grande capacidade de conformação, bai-
xo custo de manutenção, estampagem profunda e reciclável.

 A empresa apresentou cases de vagões para transporte de minério de 
ferro em aço inox que além de significar redução de peso, revela resistên-
cia ao desgaste e corrosão. Segundo a Aperam, a vida útil estimada de 
um vagão de aço inox, comparado com um vagão de aço carbono, é pelo 
menos seis vezes maior.
 Fundada em 1944 com o nome Acesita, a Aperam South America é 
produtora integrada de aços planos inoxidáveis e elétricos, e fabrica tam-
bém aços planos especiais ao carbono. Com mais de 2 mil empregados, 
tem capacidade instalada de 900 mil t de aço líquido. Sua planta indus-
trial no Brasil conta com dois altos-fornos que utilizam apenas carvão ve-
getal, como energia renovável, evitando a emissão de 700 mil t de CO₂ na 
atmosfera.
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WEG apresenta redução dos custos operacionais em sistemas elétricos
 A WEG, referência em equipamentos elétricos para o 
segmento de mineração, desenvolveu ao longo dos últi-
mos anos um portfólio de equipamentos dedicados as 
necessidades deste segmento, atribuindo qualidade, efi-
ciência e confiabilidade para ambientes severos.
 De acordo com o balanço energético emitido pelo 
Ministério de Minas e Energia, 92% da energia elétrica 
consumida no setor de mineração é usada com força 
motriz. Considerando os aumentos nos custos da energia 
elétrica, a performance e a competitividade das plantas 
de mineração podem ser comprometidas quando ope-
rando com baixos níveis de eficiência.    
 O motor elétrico pode ser descrito como uma máqui-
na que transforma energia elétrica em mecânica; neste 
processo, parte da energia é perdida através de efeito 
“joule”, perdas magnéticas, atrito nos mancais, ruídos, 
entre outras perdas menores. Quanto menor forem estas 
perdas, maior é a eficiência do motor. Estudos comprovam 
que em 10 anos de operação de um motor elétrico, 96% 
dos custos são com consumo de energia elétrica para o tra-
balho, e apenas 4% é o custo representado pela aquisição e 
manutenção, desconsiderando os custos das paradas. 
 A norma brasileira que define a eficiência mínima dos 
motores elétricos está defasada em relação a diversos 
países, estabelecendo o rendimento IR2 como o mínimo 
aceitável para motores elétricos no mercado. Somado a 
isto, o País possui um parque fabril com equipamentos 
muito antigos, de baixíssima eficiência, com sistemas de 
controle mecânicos desatualizados, como, por exemplo, 
válvulas estranguladoras e dumpers.
 Desde sua fundação, a WEG vem investindo continua-
mente para desenvolver motores de altíssima eficiência, 
melhorando o design elétrico do motor, novos materiais, 
componentes e processos de fabricação, entre outros, fo-
cando no objetivo principal de diminuir as perdas no mo-
tor elétrico. O resultado deste trabalho é o mais alto nível 
de eficiência no mercado brasileiro, com motores atingin-
do níveis de rendimento IR4 e IR5 (até três níveis acima do 
mínimo estipulado na Norma Brasileira NBR-17094).
 O desenvolvimento mais recente são os motores da 
linha W22 Magnet Drive System, um motor desenvolvido 
com rotor de imãs permanentes, operado com VFD 
CFW11 (inversor de frequência), seguindo a tendência do 

mercado de utiliza-
ção do inversor 
para controle do 
processo. 
 Com esta tec-
nologia é possível 
alcançar até 20% 
de redução no con-
sumo de energia elétrica em comparação com o conven-
cional motor, com rotor de gaiola de esquilos operado 
com VFD. 
 A automação para acionamento elétrico com o inver-
sor de frequência CFW11 permite que o controle do 
equipamento seja feito simultâneo, ajustado ao ponto 
ótimo da demanda solicitada. Com isto, toda energia que 
seria desperdiçada com controles mecânicos, deixa de 
ser gasta, reduzindo a energia consumida.
 Em equipamentos com conjugado parabólico, tais 
como bombas, ventiladores e sopradores, é possível se 
obter excelentes resultados com a automatização do sis-
tema. O resultado disto pode gerar economia de até 70% 
na energia elétrica consumida, quando comparados com 
sistemas que utilizam controle mecânico. 

CONFIABILIDADE NAS PLANTAS DE MINERAÇÃO
 Um ambiente típico de mineração é notório por ser 
um dos mais severos ambientes de trabalho do planeta. 
Condições ambientais críticas, contaminação sólida (pó) e 
processos rigorosos são apenas alguns dos principais fa-
tores presentes na planta. 
 Para oferecer uma solução eficaz para o segmento de 
mineração, a WEG desenvolveu as linhas de motores 
W22 Mining, W50 Mining e HGF Mining. São linhas com 
componentes diferenciados que proporcionam confiabi-
lidade e ganhos no processo produtivo. O seu grau de 
proteção IPW66 garante que o interior do motor se isole 
do meio externo. Com isso, os mancais e o bobinado não 
são afetados ao operar em ambiente com a presença de 
contaminantes sólidos e líquidos. Para garantir esta pro-
teção, nas linhas Mining são utilizadas vedações especiais 
em todas as juntas de encaixe (tampas e caixa de ligação) 
com Permatex e vedação dos mancais através do exclusi-
vo sistema W3 Seal, constituído de Labirinto Taconite, 
anel V’Ring e anel O’Ring. 

Fotos de palestrantes e participantes do VIII Workshop de Redução de Custos
na Mina e na Planta disponíveis no site www.revistaminerios.com.br
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Economizar água na Amazônia
faz sentido
Affonso Bizon, Antonio Maria Coutinho, Luiz Francisco Lemos Maia Junior e Victor Lucas Bretas

 O beneficiamento da bauxita em Juruti inclui uma 
planta de classificação que remove a argila que acom-
panha a formação geológica usando somente água 
como reagente, e por isso há uma atenção especial 
para o controle do consumo de água. Juruti possui 
uma responsabilidade de operar na região Amazônica, 
um dos ecossistemas mais importantes no mundo. 
Nessa área, a água é considerada mais que um bem de 
consumo direto, mas possui importância para navega-
ção e pesca. Por conta disso, a Alcoa possui altos pa-
drões socioambientais. 
 Melhorias e soluções em engenharia integradas 
com toda cadeia produtiva, com baixos investimentos, 
resultaram na otimização do consumo de água, eco-
nomizando R$195 mil nas taxas hídricas em 2016. En-
tre outras conquistas, citam-se as melhorias para redu-
zir vazamentos e perdas além de otimizar o consumo 
em algumas etapas do processo. Um exemplo disso fo-
ram as válvulas de controle de pressão instaladas por 
acionamento remoto. Um sistema que utiliza gravidade 
para retornar a água de processo na LD para LE foi outro 
exemplo de economia de energia. 

METAS
 As melhorias foram planejadas para serem instala-
das em manutenções preventivas, evitando interrup-
ções no processo ou impactando na produção. Assim, 
Juruti conseguiu atingir a meta global da Alcoa de 
consumo de água bruta, a qual cada negócio deveria 
reduzir no mínimo 25% até 2020 e 30% até 2030. No 
caso de Juruti, o ano-base foi 2010, e já foi superado o 
alvo em 63% de redução de consumo de água bruta. 
Por meio dessas soluções, Juruti assegura o uso otimi-
zado e eficiente de água em todo processo. 
 A Alcoa Juruti opera sua mineração de bauxita na 

cidade de Juruti, na região Amazônica. Por isso, desde 
o início de operação existe um compromisso muito 
forte da empresa para os requisitos legais e ambien-
tais. Sobre esse assunto, pode-se citar o método de 
reabilitação da área minerada, a nucleação, em que é 
amplamente bem-conceituado pelo meio cientifico, o 
qual já recebeu diversos prêmios devidos a sua quali-
dade. Outro ponto é o beneficiamento de bauxita 
onde não é utilizado nenhum reagente químico, assim, 
o único processo que ocorre em Juruti é o uso de água 
para lavar a bauxita retirada da mina, para remover a 
argila que acompanha sua formação geológica. 
 Da lavra, o minério escavado é transportado até as 

S U S T E N T A B I L I D A D E
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2014 2015 2016
Água Bruta (m³) 3.640.774,27 4.599.760,31 3.143.185,85

Consumo Total (m³) 18.977.495,60 19.829.977,59 19.066.672,99

Taxa recirculada (%) 80,82% 76,80% 83,51%

Precipitação (mm) 2.420,13 1.685,02 1.277,49

*Affonso Bizon, diretor de mina da Alcoa Juruti; Antonio Ma-
ria Coutinho, engenheiro de minas e gerente de produção da 
Alcoa Juruti; Luiz Francisco Lemos Maia Junior, engenheiro 
de minas e meio ambiente da Alcoa Juruti; e Victor Lucas 
Bretas, engenheiro de minas e supervisor da área do Sistema 
de Captação e Disposição de Rejeitos da Alcoa Juruti.

Evolução dos últimos anos em 
relação a precipitação na região 
e a relação com a recirculação 
de água no processo, mostrando 
melhor eficiência no processo e 
na gestão do recurso 

instalações da planta de beneficiamento, onde passa 
pelos processos de britagem, lavagem, ciclonagem e 
filtragem. Do processo de beneficiamento resulta, 
além da bauxita (produto), uma quantidade de rejeito, 
o qual é depositado nos reservatórios construídos e 
projetados no platô Capiranga.
 O rejeito proveniente da planta de beneficiamento 
segue para o reservatório da lagoa de espessamento 
(LE) com a finalidade de adensar a polpa lançada, com 
7% de teor de sólidos em peso, para uma média de 
40% após o adensamento. De lá é dragado para as la-
goas de disposição (LDs), com cerca de 25% de teor de 
sólidos. Após a ocorrência de fenômenos físicos de se-
dimentação, adensamento e secagem (ressecamento), 
espera-se que o rejeito depositado ali alcance 55% de 
sólidos na sua massa total. 
 As LDs possuem sistema de recuperação de água 
liberada pela polpa durante a secagem, onde tal vazão 
é retornada por meio de bombeamento para a LE. Ain-
da na parcela de água ofertada / reaproveitada para os 
processos produtivos, soma-se a parcela referente à 
captação de água nova no igarapé Juruti Grande.

RESULTADOS 
 Dentre as melhorias, houve troca de tubulação de 
água, reduzindo vazamentos. Esse trabalho foi em 
conjunto da operação com a manutenção, para identi-
ficar quais estavam mais desgastados, de forma a oti-
mizar o sistema de bombeamento de água bruta. Além 
disso, na área da britagem, foi eliminado o uso de 
água, nos chutes de algumas casas de transferência 
(CAT). No lugar, foi instalado canhões de ar, que utili-
zam ar comprimido para evitar obstruções e ajudar no 

fluxo continuo do minério.
 Na usina de beneficiamento, a melhoria foi a insta-
lação de válvulas de controle da vazão de água, tipo 
solenoide, em que se monitoram a vazão e pressão da 
água remotamente. De forma, pondera-se o volume de 
água de processo em cada linha do beneficiamento.
 Na área das lagoas, uma bomba foi substituída por 
um sistema que utiliza a gravidade para recuperar a 
água. O sifão apresentou uma vazão maior, e obser-
vando sua operação, é possível recuperar um volume 
mais rápido que a bomba convencional. Com isso, foi 
possível também reduzir o consumo de energia, já que 
esse novo sistema não utiliza energia elétrica.
 No laboratório da Alcoa de Juruti alguns procedi-
mentos tradicionais estão sendo otimizados para redu-
zir o consumo de água em aproximadamente 67 m³ de 
água por ano. As melhorias consistem no uso de bom-
bas a vácuo elétricas para sistemas de filtragem, recir-
culadores para sistemas de destilação de bancada e 
um sistema para reaproveitamento da água de descar-
te dos purificadores de água. 
 Um fator que foi decisivo para essa otimização foi 
uma melhor alternância no lançamento de rejeitos nas 
lagoas de disposição, fazendo com que o material se-
dimentasse melhor liberando mais rapidamente a água 
sobrenadante, acelerando seu retorno para o processo.
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Gestão e tecnologia com foco na prevenção
de acidentes - implantação do sistema integrado

de controle das operações

 A equipe de Saúde de Segurança do Trabalho (SST) 
da ArcelorMittal Mineração Brasil, como em qualquer 
outra organização, possui diversos indicadores que 
ajudam a nortear as demais equipes quanto às princi-
pais causas de acidentes, os principais locais com con-
dições inseguras e com práticas inseguras. No entanto, 
parte destes indicadores era comprometida por serem 
controlados pura e simplesmente por planilhas eletrô-
nicas, e que devido ao grande volume de entrada de 
dados ficava vulnerável a erros como lançamentos in-
corretos, divergentes ou de digitação.
 Baseado nestas dificuldades foi iniciado uma busca 
por tecnologias de gestão, mas que fossem voltadas 

Christiano José Ferreira, Juliano Dalla Rosa e Marcelo Librelon 

exclusivamente para atender a demanda de saúde e 
segurança, e não sistemas adaptados para isso, o que 
é o mais comum no mercado. 
 A intenção era garantir a disponibilidade da  infor-
mação, conhecimento do problema, velocidade e as-
sertividade para que as tomadas de decisões e gestão 
de riscos fossem as melhores possíveis. Tudo isso com 
foco no fortalecimento da cultura de segurança, na 
busca da redução/eliminação do tempo quantitativo e 
aumento do tempo qualitativo.
 Com base nas informações e controles começou-se 
a desenvolver o Sistema Integrado de Controle de 
Operações no padrão em que a equipe precisava e ge-
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rando todos os controles e indicado-
res até então necessários. Inicialmente, 
o sistema foi preparado e desenvolvi-
do de forma modular, a fim de aten-
der às necessidades mais urgentes da 
maneira mais otimizada possível.
 O objetivo da equipe era exata-
mente proporcionar de forma prática 
o envolvimento das áreas na rotina 
operacional da equipe técnica de SST, 
focando sempre na prevenção. Para 
isso toda a equipe participou da customização e im-
plantação da ferramenta junto às equipes, proporcio-
nando um significativo aumento da velocidade e da 
qualidade das informações que chegam a todos os 
gestores de áreas.
 O Sistema Integrado de Controle de Operações 
hoje atua na transformação das informações em pode-
rosas análises críticas da gestão de riscos, promovendo 
sempre uma visão operacional e gerencial assim que 
os dados são inseridos. 
 O sistema conta com uma coleta de dados prática e 
uma análise sistêmica dos processos, facilitando as to-
madas de decisões e proporcionando uma linguagem 
única, capaz de promover a integração entre diversas 
áreas e os gestores, em prol do fortalecimento da cul-
tura de segurança dentro da organização.

INTRODUÇÃO
 Na ArcelorMittal Mineração Brasil, segurança é va-
lor e seu conceito já está inserido na cultura da organi-
zação. Além dos treinamentos, que são realizados re-
gularmente, e dos programas e procedimentos já 
existentes, a equipe do setor de Segurança do Traba-
lho procura desenvolver novos meios de obter melho-
res resultados, para garantir um ambiente sem riscos e 
mais saudável.

DETALHAMENTO
 Para cada gestor de área e seus respectivos facilita-
dores foi criado um usuário e uma senha, onde é pos-
sível verificar em tempo real as ações de sua gerência 
e tratá-las no âmbito de sua responsabilidade. Todas 
as ações dentro do sistema são registradas em nome 
do usuário que acessou. Não está disponível nenhum 

recurso que permita a exclusão de acessos, registros, 
responsáveis ou alteração de datas e prazos.
 Para cada etapa e necessidades identificadas nas 
atividades foram criados módulos para atendimento 
ao principal objetivo do projeto: sair de controles de 
planilhas eletrônicas factíveis aos erros e desenvolver 
uma ferramenta de controle de ações mais visíveis e de 
fácil tratativa.
 Como os dados originam-se de entradas diferentes, 
foi necessária a criação de três módulos: 
- Comportamentos e desvios:
Neste módulo são lançadas todas as auditorias compor-
tamentais (chão de fábrica) realizadas via formulário ou 
tablet.  
- Inspeções e auditorias: 
Todas as ações levantadas nas inspeções e auditorias rea-
lizadas na unidade são lançadas neste módulo. Os for-
mulários de auditorias e inspeções são enviados para os 
tablets, sendo necessário acesso à internet. Logo, o pro-
fissional de SST está liberado para iniciar sua inspeção ou 
auditoria. Para a inspeção não é mandatório o acesso à 
internet, o que se faz necessário somente no momento 
do envio da inspeção.
- Planos:
Neste módulo concentram-se todas as ações relaciona-
das à saúde e segurança, independente da origem, e 
também são lançadas os quase-acidentes e as condições 
inseguras que são informadas pelos empregados através 
do bloco de comunicação.  Para cada setor foi criado um 
plano de ação, onde estes planos são divididos por ori-
gens (auditorias, inspeções, quase-acidente). Foi possível 
em cada plano criar equipes com os responsáveis em tra-
tar a ação. 

Campanha baseada em apuração em campo
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 Todas as informações geradas através das inspe-
ções, relatos de condição insegura, auditorias de cam-
po e comportamentais são lançadas no sistema pela 
equipe de saúde e segurança ou pelos facilitadores de 
cada área. Para estes lançamentos é necessário apenas 
que o empregado autorizado tenha a sua disposição 
um computador com acesso a internet.
 Em todos os lançamentos no sistema é necessário 
que as informações sejam descritas de forma detalha-
da informando área, data, horário, ação a ser realizada, 
responsável e prazo para solução.
 Ao término do lançamento e de forma online, os 
responsáveis dos planos e das ações destes planos, re-
cebem no e-mail previamente cadastrado, um alerta 
sobre a ação inserida no sistema para ele.
 Ao acessar o sistema os gestores e facilitadores das 
áreas conseguem identificar as ações, os responsáveis 
e o “status” de cada uma (concluídas, atrasadas, recu-
sadas, não iniciadas, em andamento). Os gestores e fa-
cilitadores neste mesmo módulo também devem inserir 
as tratativas de cada ação, podendo estas ser inseridas 
como documentos em textos, listas, fotos e imagens.
 Os indicadores gerados de cada unidade podem 
ser filtrados por gerência, setores, origens, períodos, 
cadastros, planos etc. Em todo o tempo e de forma 
online o gestor da área terá todos os indicadores e re-
latórios necessários disponíveis para as tomadas de 
decisão com mais clareza e objetividade.
 O desenvolvimento do sistema permitiu aos gesto-
res acompanharem os resultados das coletas diárias, 
que são traduzidas e organizadas em indicadores para 
que as áreas possam tomar as decisões. Com o siste-
ma é possível, por exemplo, identificar qual o principal 
desvio de determinada área e, com isso, promover as 
devidas campanhas, revisões de procedimentos, pa-
drões e processos de forma preventiva.
 O tempo que se investia para produzir os relatórios 
e indicadores para as tomadas de decisões foi otimiza-
do e substituído pelas análises junto às equipes; ou 
seja, os itens de coleta, cadastro, geração de indicado-
res, preparação de relatório e envio para as gerências 
atuarem demandavam um tempo significativo da equi-
pe de saúde e segurança, e com a implantação do sis-
tema se resumiram em coletas e o restante em análise 
qualitativa, pois o sistema gerencia, gera os indicado-

res e ainda faz os devidos envios aos envolvidos.
 Atualmente todas as campanhas de segurança são 
elaboradas após análise dos principais desvios apura-
dos e registrados no sistema o qual é alimentado pelas 
auditorias comportamentais de “chão de fábrica”, ins-
peções e/ou auditorias.

CONCLUSÃO 
 A partir da implantação desse novo sistema de ges-
tão, a equipe de saúde e segurança ganhou um tempo 
considerável em sua rotina, uma vez que tem em mãos 
e em tempo real os principais indicadores sempre atu-
alizados para reportar e/ou tomar qualquer ação que 
se fizer necessária.
 Principais ganhos do projeto: qualidade e rapidez 
na geração de relatórios e repasse das informações; 
rastreabilidade das informações; indicadores em tem-
po real no formato necessário sendo local, regional ou 
corporativo; envolvimento dos gestores e facilitadores 
quanto aos indicadores; facilidade de identificar os 
principais desvios comportamentais para elaboração 
de campanhas; geração de gráficos dinâmicos e com 
filtros diversos; geração de relatórios em diversos for-
matos, inclusive fotográficos; informe aos responsáveis 
dos planos e das ações através de alertas customizá-
veis enviados automaticamente pelo sistema; maior 
disponibilidade da equipe de saúde e segurança com 
o aumento do tempo qualitativo e redução do tempo 
quantitativo; elaboração de propostas de melhorias do 
processo juntamente com as lideranças baseadas nas 
estatísticas do sistema; otimização dos prazos de en-
trega da equipe; uso de dados estatísticos pelas ge-
rências em tempo real; melhoria dos processos da em-
presa com base no apontamento e controle das não 
conformidades identificadas; e acesso imediato dos 
gestores aos indicadores da área atualizados sem a 
necessidade de intervenção ou solicitação à equipe de 
saúde e segurança.

*Christiano José Ferreira é engenheiro de segurança do trabalho 
na ArcelorMittal Mineração Brasil; Juliano Dalla Rosa ocupa o car-
go de gerente de saúde e segurança do trabalho na ArcelorMittal 
Mineração Brasil; Marcelo Librelon Rocha é engenheiro de segu-
rança do trabalho na ArcelorMittal Mineração Brasil.
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Tijolo de rejeito é cinco vezes mais resistente

 Este trabalho tem por objetivo elencar opções sus-
tentáveis para utilização de material oriundo das lago-
as de disposição (LDs) do beneficiamento do minério 
de bauxita, do empreendimento de mineração da Al-
coa World Alumina Brasil, no município de Juruti (PA). 
 Uma das soluções é a aplicação do rejeito na fabri-
cação de tijolos para a construção civil. Foram confec-
cionados corpos de prova constituídos de 1/3 de rejei-
to coletado de LD e realizados ensaios de compressão 
no Laboratório de Materiais de Construção da Univer-
sidade Federal de Ouro Preto, verificando-se sua viabi-
lidade mecânica. 
 O estudo envolveu ensaios de resistência à com-
pressão e medida de força máxima aplicada aos cor-
pos de prova. Os tijolos de rejeito se mostraram meca-
nicamente viáveis, apresentando uma resistência 4,9 
vezes maior que tijolos convencionais. Com a utiliza-
ção dos tijolos ecológicos se espera um grande benefí-
cio financeiro, proporcionando prolongamento da vida 
útil das lagoas de disposição, visto que os rejeitos po-
dem ser coletados para aproveitamento, reduzindo o 
volume de massa nas lagoas, e resultando em ganhos 
financeiros pelo custo evitado em investimentos em no-
vas lagoas. Os testes indicam oportunidades de apro-
veitamento também na fabricação de blocos de cimen-
to, telhas e como base e revestimento de pavimentos.
 Os rejeitos são consequência inevitável dos proces-
sos de tratamento a que são submetidos os minérios, 
sendo gerados, paralelamente, ao produto de interes-
se. A grande produção de rejeitos tem gerado uma 
preocupação cada vez maior nas empresas, que bus-
cam minimizar os impactos ambientais e os custos as-
sociados aos processos de disposição e contenção 
deste material, por meio da implementação de sistemas 
de disposição adequados às necessidades ambientais e 
de segurança. 
 Ressalta-se que a realização de estudos para o apro-
veitamento desses rejeitos, apesar de não ser ainda uma 
prática comum das empresas, vem se mostrando, como 
uma alternativa promissora, dentro dos conceitos da sus-
tentabilidade. Nesse intuito, estuda-se a possibilidade do 
uso deste rejeito na fabricação de tijolos, blocos de cimen-

Arthur Ferreira de Carvalho, Antonio Maria Coutinho,
Luiz Francisco Lemos Maia Junior e Victor Lucas Bretas

to, telhas e como base e revestimento de pavimentos. 
 Tendo em vista a importância das questões ambien-
tais e do suprimento da demanda com relação ao consu-
mo de recursos minerais, principalmente visando a con-
tribuir com o desenvolvimento de soluções para geração 
de renda das comunidades das áreas de influência dos 
empreendimentos de mineração, o presente trabalho 
pretende contribuir com uma alternativa de uso do rejei-
to da mina de bauxita da Alcoa, Juruti (PA), na confecção 
de tijolos ecológicos, analisando-os suas resistências à 
compressão, fazendo um paralelo com os tijolos conven-
cionais. 

MATERIAIS
• Tijolo ecológico (rejeito da mina de bauxita + argila) 
• Tijolo convencional 
• Prensa hidráulica EMIC DL 20000 
• Enxofre 180°C (estado líquido) 
 
MÉTODOS 
 Inicialmente, ambos os tijolos foram submersos em 
água a fim de que os ensaios fossem executados em uma 
condição extrema de utilização, a de total saturação do tijolo.
 Em seguida, a parte do tijolo propensa à compressão 
recebeu uma camada de revestimento de enxofre líqui-
do. Esta etapa é imprescindível ao teste tendo em vista 
que, este procedimento possibilita que a força aplicada 
pela prensa hidráulica atinja toda a área do tijolo e, as-
sim, garante uma melhor distribuição das tensões.
 Após os tijolos passarem pelas etapas de saturação e 
revestimento, ambos foram submetidos à terceira etapa 

Resistência mecânica 4,9 vezes maior quando
comparada com tijolo convencional
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do ensaio, o teste de compressão, utilizando-se uma prensa 
hidráulica EMIC DL 2000 pertencente ao laboratório de Mate-
riais de Construção da Universidade Federal de Ouro Preto. 
 A análise do rejeito da mina da Alcoa de Juruti 
apresentou teores de alumina, sílica e ferro. Percebe-se 
que há uma maior presença de Fe2O3 (cerca de 25%), 
bem como uma presença de sílica (cerca de 23%) na 
constituição química deste rejeito.
 De acordo com os resultados obtidos através do 
ensaio de compressão e expostos no relatório de en-
saio, é possível observar que o CP 1 (tijolo convencio-
nal) apresentou uma resistência mecânica de 33,5 MPa 
e a força máxima aplicada foi de 6059 N, enquanto o 
CP 2 (tijolo ecológico) apresentou, nas mesmas condi-
ções de ensaio, uma resistência incrivelmente maior, 
chegando a 162,6 MPa, cerca de 4,9 vezes maior que o 
CP 1. De maneira análoga, o tijolo ecológico resistiu a 
uma força máxima de 32074 N.

CONCLUSÃO
 Segundo os testes desenvolvidos e a análise dos 
parâmetros relacionados ao comportamento mecânico 

do tijolo ecológico por meio de ensaios de resistência 
à compressão, pôde-se observar que os resultados ob-
tidos nesta produção se mostraram satisfatórios para 
tais dosagens de rejeito no agregado civil, que apre-
sentou uma resistência mecânica 4,9 vezes maior 
quando comparado com os tijolos convencionais. 
 Tal estudo aponta para a viabilidade mecânica do 
emprego desse agregado miúdo artificial proveniente 
da reciclagem de rejeito de mineração de bauxita da 
Alcoa na construção civil, contribui com o desenvolvi-
mento de produtos de base tecnológica e minimização 
dos impactos das unidades geradoras desde rejeito, 
prolongando, ainda, a vida útil das lagoas de disposi-
ção da Alcoa com a extração contínua do rejeito para a 
confecção de tais produtos.

*Arthur Ferreira de Carvalho, da Universidade Federal de Ouro 
Preto; Antonio Maria Coutinho, engenheiro de minas e gerente de 
produção da Alcoa Juruti; Luiz Francisco Lemos Maia Junior, enge-
nheiro de minas e meio ambiente da Alcoa Juruti; e Victor Lucas 
Bretas, engenheiro de minas e supervisor da área do Sistema de 
Captação e Disposição de Rejeitos da Alcoa Juruti.
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Tecnologia de tratamento de resíduos sólidos

 A nova política de resíduos sólidos, imagem positi-
va da empresa, utilização consciente de recursos com 
a consequente redução de custos e preservação do 
meio ambiente têm levado as minerações e siderúrgi-
cas a adotar uma gestão responsável com relação aos 
seus coprodutos.
 Em consequência, esses coprodutos (escorias e la-
mas da mineração, lamas de aciaria, pós da sinteriza-
ção, calcinação, coqueria, carepas e outros resíduos da 
siderúrgica) estão sendo economicamente reintroduzi-
dos no processo produtivo.
 Esse trabalho pretende fazer um resumo de possí-
veis tratamentos que esses materiais podem sofrer, 
como umectação, aglomeração, briquetagem, granula-
ção, pelotização ou extrusão.
 Com o início da discussão da nova política de resí-
duos sólidos no Brasil, a indústria do aço, assim como 
outras, vem sofrendo pressão para uma melhoria em 
sua politica ambiental. Como resultado, algumas medi-

Eduardo Cabral e Elen Mancini

das vêm sendo implementadas com o objetivo de re-
duzir esse impacto em custos e emissões. 
 Durante os últimos anos, diversas pesquisas foram 
lançadas e aprovadas, as quais permitem a realimenta-
ção desses coprodutos ao ciclo de produção. Esses 
processos baseiam-se em: redução das emissões, eco-
nomia nos custos de descarte e recuperação de mate-
riais reutilizáveis que fazem parte dos resíduos.
 Esses resíduos têm características complicadas ao 
manuseio, como pós finos ou lodos, e é exigida sua 
transformação em um produto livre de pós, utilizando 
processos de preparação, como: aglomeração, peloti-
zação, briquetagem e extrusão.
 A técnica mais adequada depende do processo uti-
lizado na reciclagem dos coprodutos para o seu rea-
proveitamento na linha de produção. Dentre todos es-
ses processos, a mistura é extremamente importante. 
Os sistemas de mistura utilizados frequentemente pre-
cisam gerenciar operacionalmente diversos passos de 

Testes realizados na usina siderúrgica de Hüttenwerke Krupp Mannesmann, na Alemanha
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do leito da sinter, reduzindo consideravelmente a sua 
eficiência e produtividade. 
 Com essa constatação, a HKM instalou um proces-
so de aglomeração piloto antes do retorno dos pós 
para a sinter. Os resultados obtidos foram tão convin-
centes que a planta industrial foi erguida.
 Muitos testes foram realizados com diversos siste-
ma de mistura afim de estudar a eficiência de aglo-
meração dos materiais. A HKM compilou um catálogo 
de avaliação abrangente e testou em particular um 
Misturador Intensivo Contra Corrente Eirich em com-
paração com um misturador horizontal de eixo único. 
 Os estudos demonstraram que o misturador Eirich 
teve um desempenho superior em praticamente to-
dos os critérios. As características mais importantes e 
pronunciadas foram qualidade da granulação, distri-
buição controlada do tamanho da partícula; absorção 
da água/umidificação; dissolução de pedaços maio-
res; autolimpeza permanente; e desgaste.
 As seguintes matérias-primas foram processadas: 
poeira do gás de topo do alto forno, muito fina e 
úmida; poeira do despoeiramento, grossa e abrasiva 
(poeiras da planta do resfriamento de sinter, brita-
gem e separação); poeira da fundição, secas e finas; 
aglutinantes (cal, cimento etc.); e água.
 Após os materiais serem pesados, são colocados 
no misturador para sua aglomeração. Os aglomera-
dos, extremamente viscosos, são esvaziados em um 
box-feeder que os adiciona continuamente na esteira 
do processo de sinterização. 
 Como resultado operacional: 
- A aglomeração dos pós melhora a permeabilidade 
da mistura de sinterização, o que conduz a um au-
mento na produção;
- O conteúdo de pós no gás de despoeiramento no 
sistema de sinterização é reduzido; e
- As micropartículas contendo cobre nos pós prove-
nientes do despoeiramento são aglomeradas, redu-
zindo o conteúdo de cobre na saída do gás e seu 
efeito catalítico na formação de dioxina.

*Eduardo Cabral é engenheiro de materiais e gerente de vendas 
da Eirich; e Elen Mancini é publicitária e analista de marketing da 
Eirich.
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processamento ao mesmo tempo, como por exem-
plo: mistura, umedecimento, distribuição da umidade, 
remoção da umidade, dispersão, compactação, aglo-
meração, reação e resfriamento.
 O Sistema de Mistura Intensiva Eirich, também co-
nhecida no mercado como Misturador Intensivo Ver-
tical, se mostrou eficiente para a execução dessas ta-
refas, principalmente por permitir o processamento 
de materiais com propriedades difíceis, como: abrasi-
vas (poeira de sinter, coque), corrosivas (contendo 
cloreto), pirofórica (pó fino de ferro), reativas (cal 
viva) e extremamente viscosa, com propensão a aglu-
tinação.
 Outro ponto importante é que muitas vezes as 
matérias-primas têm as características intrínsecas 
muito diferentes, tais quais distribuição granulométri-
ca, desde materiais finos a grânulos; secos, úmidos, 
plásticos e pastosos em blocos ou torrões compactos; 
densidades em massa e pesos específicos; escoabili-
dade com grandes variações; e abrasivos, corrosivos, 
contaminantes e reativos.
 Porém, devido ao seu conteúdo metalúrgico, esses 
materiais têm grande potencial de reaproveitamento. 
Para resíduos descartáveis, por não terem teores que 
justifiquem o reaproveitamento com a reciclagem, é 
possível o tratamento para o descarte controlado, 
com redução de volume ou com a neutralização, o 
que leva a redução de classe com menos dispêndio 
no custo descarte.

RECICLAGEM DE RESÍDUOS EM
UMA PLANTA DE SINTER
Exemplo: Usina siderúrgica Hüttenwerke Krupp 
Mannesmann (HKM)

 Após pesquisas, da Universidade Técnica RWTH 
Aachen e o instituto de Pesquisa SGA Liebenburg, fo-
ram esclarecidos que os materiais contendo ferro po-
dem ser reciclados na sinterização; e a qualidade me-
talúrgica do ferro gusa não é afetada, devido ao 
material reciclado ser idêntico à da fórmula da mistu-
ra do sinter.
 Objetivando a recuperação do ferro e redução de 
custos de descarte é que esse estudo foi realizado. 
Porém, no início da operação a adição direta desses 
pós para a sinterização, prejudicou a permeabilidade 
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Combate a incêndios nas reservas naturais
Rodrigo Dutra Amaral

 Toda a sociedade, considerando os benefícios de-
sencadeados pelos serviços de combate a incêndios 
que, embora ocorram prioritariamente em áreas da em-
presa, beneficiam a biodiversidade, bem comum e direi-
to de todos. 
 Início da implantação e término previsto: a partir da 
concepção prática de uma reserva natural, a proteção 
ecossistêmica dessa área torna-se uma ação permanente, 
embora existam épocas do ano definidas como críticas. A 
primeira Reserva Natural criada pela Vale foi a Mata do 
Jambeiro, em setembro de 1998. Hoje, a Vale possui 29 
Reservas Naturais no Quadrilátero Ferrífero, com área de 
13.330,72 ha e concentra esforços para realizar a prote-
ção e o eventual combate aos incêndios nessas áreas. 
 As Reservas Naturais consideradas neste projeto to-
talizam 6.178 mil ha e abrangem os biomas da Mata 
Atlântica, Cerrado e Campos Rupestres. São 14 reservas: 
Mata São José, Itabiruçu, Petí, Sobrado, Diogo, Cambo-
tas, Cambotas II, Fazenda Meireles, Fazenda Porto Espe-
rança, Fazenda do Santo Antonio, Capivari I, Capivari II, 
Fazenda Capanema e Horto Alegria.

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS
ATIVIDADES DO PROJETO
 Considerando o significativo valor ambiental dessas 
áreas para toda sociedade, bem como a biodiversidade 
existente nessas áreas, é necessário proteger as reservas 
contra os incêndios que tanto impacto causam à biodi-
versidade local existente.
 Desta forma, as atividades desenvolvidas são:
• Divulgação e campanhas de educação e conscientiza-
ção sobre o tema.
• Diagnóstico prévio das condições de trânsito dos aces-
sos existentes às reservas naturais.
• Monitoramento das áreas críticas no período de fogo - 
in loco, por ponto de observação ou drone.
• Elaboração de planos-respostas específicos para cada área.
• Planejamento operacional para atendimento às ocor-
rências (equipe, tempo de deslocamento, horário permi-
tido para combate, equipamentos a serem utilizados).

• Combate aos incêndios com técnicas empregadas para 
cada cenário de relevo ou vegetação.
• Treinamento e reciclagem da equipe de combate.
• Medição da área queimada com elaboração de respec-
tivo relatório.
• Monitoramento da regeneração das áreas atingidas.
• Elaboração de relatórios diários, mensais e anuais para 
análises e tomadas de decisão.

AVANÇOS NO ESCOPO DAS ATIVIDADES
 Buscando promover um trabalho que considere 
novo panorama, foram propostos avanços no desenvol-
vimento e realização das atividades: 
1. Empresa especializada em combate a incêndio flo-
restal, com equipe formada por bombeiros civis com 
larga capacitação.
2. Empresa com know-how para contratação de gente 
apaixonada e engajada com as causas ambientais. Pro-
fissionais que tenham orgulho de sua profissão e sejam 
estimulados a atuar com responsabilidade e agilidade.
3. Desenvolvimento do trabalho com excelência e re-
conhecimento através da lógica do IBAMA/Ministério 
do Meio Ambiente.
4. Atuação com técnicas internacionais, em combate a 
incêndio, elaboração de projetos e equipamentos.
5. Atuação com veículos caracterizados e adequados 
para atendimento de emergência.
6. Rotinas padronizadas e organização sistemática das 
atividades finais.
7. Treinamentos de atualização constantes para os pro-
fissionais.
8. Desenvolvimento de software para o cadastro e tra-
tativa das informações dos registros de ocorrência de 
incêndio, que permita:
• Integridade nas informações;
• Análise diária dos registros;
• Compilação de dados sistemáticos para tomada de 
decisões.
9. Campanhas que envolvam a sociedade local.
10. Métodos de trabalho que promovam resultados e 
reconhecimento.
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veis, demandadas de saúde e a perda da 
biodiversidade se destacam, entre estes. 
 As demandas de saúde se desdobram 
em problemas respiratórios (asma, bronqui-
te e infecções) problemas do coração, pro-
blemas do sistema nervoso, conjuntivite, 
alergias, intoxicações etc. 
 A perda da biodiversidade pode ser 
observada na forma de esgotamentos de 
plantas e animais, degradação do solo que 
ocorre pela diminuição da retenção de umi-
dade e diminuição da vida do mesmo (bac-
térias, fungos, bichos pequenos que tornam 

                  a terra saudável).
 Ainda assim, a grande quantidade de fumaça dos 
incêndios florestais também diminui a quantidade de 
chuvas. Os incêndios liberam partículas, como a fuli-
gem, que não admitem as nuvens ficarem carregadas 
até virarem chuva. Portanto, as nuvens são levadas 
pelo vento para outros locais, evaporam e não chove 
onde deveria chover. Como é de conhecimento geral, 
os problemas da escassez da água obrigam todas as 
empresas a atentarem para essa temática com maior 
comprometimento.
 Nesse sentido a Vale observou que comumente a 
questão é tratada como uma atividade sem muito ri-
gor tecnológico e até mesmo imediatista, apenas se 
dirigindo aos locais onde são identificados os incên-
dios para fazer o combate e de maneira geral manten-
do os aceiros dentro das condições de remediação. 
 A premissa adotada de ampliação do diálogo com 
membros da sociedade civil organizada, promovendo 
palestras e envolvendo as pessoas na causa, foi uma 
das ações mais relevantes do projeto. Entende-se que, 
uma vez que as pessoas da comunidade estabeleçam 
uma sinergia com a iniciativa, cria-se uma busca por 
objetivo comum. 
 Com isso, os resultados para os primeiros 20 meses 
do projeto foram os inúmeros reconhecimentos públi-
cos a ele, dando destaque a uma nova maneira de se 
tratar a questão do combate ao incêndio florestal.

*Rodrigo Dutra Amaral é gerente de Meio Ambiente de Mina,
Ferrovia e Porto da Vale.
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DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS
DO PROJETO ATÉ O MOMENTO
 Este é o oitavo ano que a Vale faz parcerias para 
manter brigadas para combate a incêndios florestais 
no Quadrilátero Ferrífero. Os valores investidos desde 
2009 ultrapassam os R$ 20 milhões. 
 Somente no Quadrilátero Ferrífero, as áreas verdes 
da Vale somam cerca de 40 mil ha, abrigando vários 
biomas, o que por si só justifica e amplia a importância 
desse trabalho e investimento.
 Nesse contexto, e objetivando a proteção das re-
servas naturais, em Minas Gerais, a Vale assinou convê-
nio para ações de combate a incêndios florestais com 
o Sindicato da Indústria Mineral do Estado – Sindiex-
tra, nesse último período, investindo R$ 2 milhões na 
compra de equipamentos e na contratação de briga-
distas e bombeiros civis florestais que ficarão a postos 
até o final 2017, para atender as ocorrências nas Re-
servas Naturais da Vale e também nas unidades de 
conservação (UC) do Estado. 
 Os resultados desse projeto apresentados confir-
mam a importância da sua manutenção e o ganho na 
proteção dessas relevantes áreas, para a empresa e 
toda sociedade.

PREMISSAS
 Os efeitos dos incêndios florestais destacam-se por 
serem devastadores e por provocarem diversos danos 
aos componentes do ecossistema. Fomentar as ações 
de prevenção e combate a incêndios florestais sempre 
foi de extremo valor para toda sociedade. Os agravan-
tes decorridos dos incêndios florestais são incalculá-

 Área considera pelo projeto
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Ação socioeconômica e socioeducativa com foco
na geração de emprego e renda e

no esporte como agente transformador 
Carlos Lorenzo Lorenzo, Fábio de Oliveira,

Heitor Augusto Duarte e equipe

 O vanádio é um minério essencial na indústria side-
rúrgica, usado em beneficiamento de aço, na indústria 
aeroespacial, de petróleo e gás, produção de ferra-
mentas manuais e materiais cirúrgicos. O município de 
Maracás (BA) conta com uma grande jazida de vanádio 
que é considerada a melhor do mundo de acordo com 
a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM). 
 Diante o exposto, a implantação da Vanádio de 
Maracás (VMSA) como a primeira mina de vanádio das 
Américas gera empregos diretos na região. Assim, 
através deste projeto ela visa fortalecer a economia ru-
ral, que possibilita a sobrevivência de 38% dos cida-
dãos maracaenses.
 O projeto de sustentabilidade socioeconômico e 
socioeducativo aqui apresentado tem como foco a ge-
ração de emprego e renda através do incentivo à ativi-
dade econômica agrícola, a apicultura.

Subprojeto apicultura – Fortalecimento
da atividade apícola na região de Maracás

OBJETIVOS 
- Promover adoção de práticas tecnológicas entre as 
famílias dos produtores e trabalhadores envolvidos, 
capazes de lhes tornar aptos a enfrentarem as dificul-
dades atuais promovidas pelas mudanças climáticas, 
garantindo-lhes, além da permanência em suas pro-
priedades e residências, ganhos que superem as doa-
ções sociais, e autoestima, diminuindo desta forma, o 
processo do êxodo, da marginalização e violência so-
cial;
- Desenvolver atividades sociais produtivas que, ao 
longo da aplicação do projeto, destinem uma renda 
inicial, por família, igual ou superior a um salário míni-
mo vigente no País;
- Realizar diagnóstico da área de abrangência do pro-

jeto, objetivando orientar o planejamento, intervenção 
e gerenciamento das ações programadas; 
- Tornar a área do projeto irradiadora de novas tecno-
logias, servindo de instrumento de capacitação de re-
cursos humanos diversos e geração de renda; 
- Disciplinar, monitorar, avaliar, controlar e até proibir 
o uso de agrotóxicos, pesca e caça predatórias, derru-
bada desordenada das vegetações nativas e outras, 
objetivando evitar a continuidade da degradação do 
meio ambiente em questão; 
- Implantar e estruturar a atividade social produtiva, 
produção e comercialização (apicultura) de forma indi-
vidual e comunitária, para melhorar a qualidade do 

Incentivo à apicultura
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meio ambiente, da alimentação e comercializar o exce-
dente; 
- Profissionalizar a gestão da atividade produtiva e 
desta forma reduzir custos melhorando o resultado es-
perado garantindo a renda mínima projetada por fa-
mílias; 
- Adquirir tecnologias adequadas à atividade proposta, 
para induzir o aumento da produção e da produti-
vidade. 

AÇÕES PROPOSTAS
 As ações propostas pelo projeto serão executadas 
no período mínimo de quatorze meses, contando a 
partir do mês de liberação de recursos. 
 Tais ações serão diariamente acompanhadas, perio-
dicamente avaliadas e as experiências adquiridas serão 
utilizadas na retroalimentação do processo mediante 
planejamento participativo. 
 Propõe-se, a priori, executar as seguintes ações: 
- Diagnóstico da área do projeto:
Inicialmente o projeto estabelecerá um perfil detalha-
do da área, onde serão implantadas as diversas etapas 
propostas, visando à identificação dos problemas das 
comunidades envolvidas e estabelecer um marco de 
referência. 
- Planejamento das ações na área do projeto:
O planejamento será efetivado com base nas informa-
ções levantadas nos diagnósticos e nas informações 
adicionais. A capacitação dos recursos humanos deve-
rá ser uma atividade permanente e alicerçada em cur-
sos, excursões e visitas técnicas. 
- Assistência técnica e extensão rural: 
Será proporcionada assistência técnica e extensão ru-
ral de rotina, enfatizando aspectos de manejo ecológi-
co do binômio solo e água, como também referente 
ao manejo da vegetação nativa, práticas agropecuá-
rias, coleta seletiva, de forma comunitária e individual 
ao longo da área do projeto. 
- Divulgação: 
A divulgação que antecede o início dos projetos bem 
como a metodologia utilizada serão demonstradas 
pós-diagnóstico, no intuito de adaptar as técnicas de 
comunicação à realidade local do projeto. Algumas 
das possíveis técnicas de comunicação a serem utiliza-
das são: contato direto com os produtores e organiza-
ções, colagem de cartazes em locais frequentados pelo 

público alvo, propaganda/chamadas na rádio local, 
dentre outras. 
A divulgação dos resultados dos trabalhos se dará me-
diante a elaboração de trabalhos escritos (relatórios, 
artigos, folders, cursos, palestras, seminários, campa-
nhas comunitárias...), utilizando-se de meios de comu-
nicação de massa (rádios, jornais e redes sociais). 
- Capacitação de recursos humanos: 
A capacitação dos recursos humanos deverá ser uma 
atividade permanente e alicerçada em cursos, excur-
sões e visitas técnicas. 
 

RESULTADOS
 Das 30 famílias beneficiadas com o projeto, 27 con-
tinuaram e hoje algumas delas conseguiram alcançar a 
marca dos R$1.800,00 de renda extra no mês. 
 Outro projeto desenvolvido pela VMSA na região 
de influência envolve jovens em ação com o esporte 
como elemento educador e socializador na formação 
de cidadãos. Nesta iniciativa a proposta inclui criação e 
transformação de espaço.

*Carlos Lorenzo Lorenzo é gerente de Sustentabilidade da VMSA; 
Fábio de Oliveira Borges é gerente de RH e Administrativo na VMSA; 
Heitor Augusto Duarte é gerente de produção na VMSA e equipe.

Fortalecimento da economia local
com capacitação
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Programa Ver e Viver

 O investimento social vem ganhando força por sua 
aceitação junto às comunidades. E tão importante 
quanto desenvolver um programa social é o fato de a 
empresa estar sempre atenta às necessidades locais e 
focar no que realmente faz a diferença. Por esta razão, 
a ArcelorMittal, através de sua Fundação, optou por 
concentrar seus esforços na formação de crianças e 
adolescentes para que se tornem cidadãos mais cons-
cientes, produtivos e participativos, ao investir em 
educação, saúde, cultura e esporte.
 Dentre os programas existentes, está o Ver e Viver, 
que busca detectar e tratar problemas visuais em alu-
nos do ensino fundamental. Testes de acuidade visual 
são aplicados por educadores e profissionais de saúde 

Fernanda Garcia de Oliveira

capacitados e, em caso de necessidade, os estudantes 
são encaminhados a consultas médicas. 
 O programa, que inclui a doação de óculos, in-
fluencia diretamente o rendimento escolar de crianças 
e adolescentes que poderiam ter a aprendizagem pre-
judicada por algum problema visual.
 O Ver e Viver foi implementado em 1997 pela Arce-
lorMittal Piracicaba, em Piracicaba (SP). A partir de 
2000, foi expandido e passou a ser gerido pela Funda-
ção ArcelorMittal Brasil.

INTRODUÇÃO
 A ArcelorMittal Mineração Brasil desempenha suas 
atividades, atualmente, a partir de duas unidades mi-

 No dia 5 de junho último, ocorreu o Dia Mundial do Meio Am-
biente. Para a ocasião, a Vanádio de Maracás produziu peças para 
uma campanha sobre como o metal verde pode contribuir para o 
meio ambiente.
 Na peça vanádio x aço, ela explica que “com uma pequena quan-
tidade de vanádio – um quilo por tonelada de aço -, melhoramos a 
qualidade da resistência do aço em 30%. Consequentemente, diminu-
ímos o consumo de aço na fabricação de automóveis, vigas e verga-
lhões, por exemplo.
 Com isso, utilizados as ligas de vanádio em estruturas metálicas, 
reduzimos a extração minerária dos produtos 
necessários para a fabricação do aço, como o 
ferro e o carvão, favorecendo o meio ambiente, 
visto que, sem a necessidade de mais extração, 
ambientes que antes seriam utilizados pelas mi-
neradoras podem continuar com seu solo intac-
to e funcionando como abrigos de plantas e ani-
mais”.
 Numa segunda peça da campanha, analisa-
-se o vanádio x combustível: “O vanádio tam-
bém é muito utilizado na fabricação de meio de 
transporte, dentre eles os carros e até mesmo os 
aviões. Com a liga de vanádio nas estruturas 
metálicas de veículos de transporte, diminui em 
média 30% do peso destas estruturas, fazendo 
com que o gasto com combustível para mover 

este veículo diminua, reduzindo também a emissão de gases através 
do consumo desse combustível. Consequentemente, reduz também a 
extração de petróleo e a necessidade de plantio de cana de açúcar”.
 Por fim, a última peça que trata do metal verde, explica sobre a 
bateria de armazenamento de vanádio. Ela pode se aplicada, por 
exemplo, em empreendimentos de fontes renováveis, como parques 
eólicos e solares – nessas usinas as baterias de vanádio poderiam ser 
utilizadas no armazenamento de energia e uso dela quando necessá-
rio. O vanádio possui ligas de aços que podem exercer esta funciona-
lidade com alta eficiência.

Vanádio realiza campanha no Dia Mundial do Meio Ambiente
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neradoras de minério de 
ferro: Mina de Serra 
Azul, situada em Itatiaiu-
çu (MG), e Mina do An-
drade, em Bela Vista de 
Minas (MG), sendo os dois 
locais o objeto de estudo.
 Juntas, as duas unida-
des possuem capacidade 
produtiva instalada de 
680 mil t/ano de minério 
de ferro granulado e de 
7 milhões de t de minério de ferro fino (sinter feed). As 
operações da Mina do Andrade iniciaram-se em 1936 e 
da Mina de Serra Azul, em 1974, sendo que em 2009 e 
2008, respectivamente, foram adquiridas pela Arcelor-
Mittal, juntando-se ao maior grupo siderúrgico do 
mundo. 
 A mineração é um dos setores básicos da economia 
do País, contribuinte de forma decisiva para o bem estar 
e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, além de 
fundamental para o desenvolvimento de uma socieda-
de igualitária, desde que operada com responsabilidade 
social e mantendo sempre presentes os preceitos de 
desenvolvimento sustentável. Dessa forma, faz-se fun-
damental o investimento em programas e ações que 
gerem algum tipo de benefício às comunidades de en-
torno, como é o caso dos programas sociais. 
 Nos últimos cinco anos, a ArcelorMittal Mineração 
Brasil já implementou nove programas, como o Progra-
ma Ensino de Qualidade, o Prêmio ArcelorMittal de 
Meio Ambiente, Programa de Educação Afetivo-Sexual, 
Programa de Xadrez, Ver e Viver, Cidadãos do Amanhã, 
Vida Mais Segura, ArcelorMittal Cultural e Diversão em 
Cena. Este trabalho terá o programa Ver e Viver, como foco.

DESENVOLVIMENTO 
 A ArcelorMittal Mineração Brasil, por meio do pro-
grama Ver e Viver, possibilita que crianças e adolescen-
tes vejam o mundo de uma forma diferente. A iniciativa, 
conduzida em parceria com a Fundação ArcelorMittal, 
Abertta Saúde, escolas municipais e secretarias de saú-
de e educação, oftalmologistas e óticas dos municípios 
atendidos oferece consultas oftalmológicas gratuitas a 
estudantes do 1° ao 9° ano do ensino fundamental. O 
processo é realizado em três etapas:

1. Triagem: A primeira triagem é conduzida pelos próprios 
professores. Para isso, eles recebem capacitação prévia. 
2. Consultas oftalmológicas: Após a triagem, os alunos 
que foram considerados com suspeita de alguma difi-
culdade no teste, são direcionados a um profissional es-
pecializado, contratado pela empresa.
3. Doação de óculos: Caso o oftalmologista detecte pro-
blemas visuais, os alunos, que necessitarem, receberão 
os óculos no grau específico, podendo ainda escolher a 
cor e o modelo da armação, conforme disponibilidade 
da ótica contratada. Esta proposta parece simples, mas 
ajuda a incentivar a criança na utilização das lentes. 
 Em Itatiaiuçu, região de atuação da ArcelorMittal Mi-
neração Brasil - Mina de Serra Azul, mais de 2.000 (dois 
mil) alunos participaram da triagem e, até hoje, 504 (qui-
nhentos e quatro) foram encaminhados para consulta of-
talmológica e 194 (cento e noventa e quatro) óculos fo-
ram doados aos que apresentaram necessidade. 
 Já em Bela Vista de Minas, região de atuação da Ar-
celorMittal Mineração Brasil – Mina do Andrade, também 
foram triados mais de 2.000 (dois mil) alunos, sendo que 
269 (duzentos e sessenta e nove) consultas foram realiza-
das e 78 (setenta e oito) crianças receberam óculos.
 Assim, não basta uma empresa se instalar em um lo-
cal, se fazer presente em uma região e entender que 
oferecer empregos e pagar taxas é suficiente. Manter o 
bom relacionamento com as partes interessadas é pa-
pel fundamental para o sucesso de qualquer atividade, 
especialmente em se tratando do segmento de mine-
ração, que ainda sofre muita discriminação, devido aos 
impactos percebidos.

*Fernanda Garcia de Oliveira é analista de comunicação
no segmento de mineração da ArcelorMittal.

Consultas oftalmológicas nas áreas de influência
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E X P L O R A Ç Ã O

CBPM apresenta
novo prospecto de puro ouro na Bahia

 A Companhia Baiana de 
Pesquisa Mineral (CBPM), 
empresa de desenvolvimento 
mineral da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico do 
Estado da Bahia, apresentou 
nova oportunidade de inves-
timento em exploração mine-
ral. Tratam-se dos depósitos 
de ouro do projeto Jurema 
Leste.
 O projeto está localizado 
na região centro sul do Esta-
do da Bahia, no município de 
Iramaia - 15 km de distância da mina de Vanádio de 
Maracás, única mina produtora de vanádio da Améri-
ca do Sul.
 Os depósitos de ouro do projeto Jurema Leste, de 
acordo com a CBPM, são constituídos por mineraliza-
ções primárias, mesotermais, filonianas e por uma 
camada superficial de minério intemperizado com 
cerca de 40 m de espessura. A companhia acredita 
que a zona saprolitizada, onde os sulfetos foram 
completamente oxidados, provavelmente contém 
importantes recursos auríferos secundários.
 Os alvos com mineralizações auríferas, pesquisa-
dos até o momento, são controlados por uma zona 
de cisalhamento com mais de 4 km de extensão. 
 Após a realização do levantamento aerogeofísico 
a CBPM desenvolveu trabalhos de geofísica terres-
tre, mapeamento geológico de detalhe, amostra-
gens geoquímicas, abertura de trincheiras e realiza-
ção de 24 furos de sondagens nos principais alvos 
selecionados, totalizando 2.329,40 m. Os resultados 
destes trabalhos confirmaram a ocorrência de mine-
ralizações auríferas, tanto em superfície como em 
subsuperfície.

 A CBPM avalia que o projeto justifica um intenso 
programa de exploração, com investimentos volta-
dos essencialmente para dois programas distintos 
de sondagens, visando dimensionar recursos indica-
dos para as mineralizações de ouro.
 Durante o primeiro ano a mineralização oxidada 
será investigada até a profundidade de 50 m, atra-
vés de um programa de sondagens do tipo circula-
ção reversa (RC), com a realização de cerca de 5.500 
m de sondagens a um custo estimado de cerca de 
US$ 1,5 milhão.
 O segundo programa será dedicado à exploração 
da mineralização primária por meio de uma progra-
mação padrão de sondagens diamantadas, até a 
profundidade de 220 m, com a realização aproxima-
da de 11.500 m de sondagens a um custo da ordem 
de US$ 4 milhões.
 Dependendo dos resultados dessas sondagens, o 
projeto poderá evoluir para um pre-feasibility study, 
com o minério oxidado entrando rapidamente em 
produção, devido à excelente infraestrutura deste 
novo distrito aurífero.

Modelagem geológica do depósito






