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EDITORIAL

nestas quatro décadas,  puxando pela memória das maté-
rias publicadas na revista Minérios & Minerales e pela me-
mória emocional, que guarda apenas aquilo que impressio-
nou pela emoção,  notamos fatos marcantes e significativos, 
como o advento do projeto Ferro carajás, que veio a trans-
formar a Vale numa mineradora global; a criação do consi-
der e seu programa de estímulo à produção de não ferrosos 
no país;  a agitação em torno de terras raras, cuja tecno-
logia de purificação o País ainda não dominava, a despeito 
de vastos depósitos;  o potencial de o brasil se transformar 
num dos produtores líderes de ouro, o que não chegou a 
acontecer embora houvesse avanços na produção do metal 
precioso;  e o caso singular de sucesso da Yamana — raro 
no país – que levantou recursos nos bolsas do canadá para 
expandir a produção de ouro em minas consideradas como 
exauridas (ou quase), como Fazenda brasileiro e Jacobina.

a indústria brasileira de mineração sempre colocou nas 
mãos do governo seu potencial de crescimento — esperan-
do que este criasse mecanismos que alavancassem esse pro-
cesso.  Mesmo nos superciclos de alta de preços dos mine-
rais e metais, a mineração brasileira manteve essa posição. 
Mas o governo sempre teve outras prioridades – agricultura, 
indústria automobilística, bens duráveis, etc. Aliás, há anos 
o setor industrial em geral reclama de uma genuína política 
que repensasse seu futuro numa economia global em franca 
transformação.

a mineração tampouco assumiu claramente o seu papel 
de indutora de crescimento socioeconômico em regiões 
remotas ou pouco acessíveis, onde as minas criavam em-

Mineração precisa cuidar do seu próprio futuro
pregos, renda e pagava impostos e taxas, por décadas a fio. 
Raramente divulgava os fatos positivos de forma ampla e 
sistemática. Ao não assumir sua cidadania corporativa, às 
claras, ela se sujeitava a todo tipo de desinformação, até por 
parte da imprensa diária.

Uma notável exceção é a Ferbasa, cujo fundador José 
corgosinho de carvalho Filho criou uma fundação em seu 
nome, em 1975, com objetivo de cuidar da educação das 
novas gerações, pertencentes às comunidades próximas às 
suas minas no centro-oeste da bahia. na época, sustentabi-
lidade não era sequer uma palavra conhecida. Hoje esta ati-
vidade social atinge até Salvador e outras regiões do Estado.

Quanto ao futuro da mineração, uma empresa que sem-
pre investiu nas próximas décadas é a CBMM. Para promover 
as qualidades do nióbio – que confere qualidades especiais 
ao aço — seus técnicos viajaram pelos principais países do 
mundo, inclusive a antiga União Soviética, quando a Guerra 
Fria ainda era travada. Ainda hoje, ela promove sistematica-
mente a leveza e resistência de um chassi de automóvel ou 
de uma caçamba basculante de caminhão —a mbos produ-
zidos com aço liga de nióbio.

Esses exemplos admiráveis representam uma somatória 
de visão e persistência, sem as quais os resultados podem 
decepcionar, mesmo contando com recursos financeiros e 
materiais. alguns dos relatos publicados nesta edição – que 
comemora os 40 anos da revista Minérios & Minerales – 
mostram como iniciativas sociais conduzidas com visão e 
persistência são coroadas de êxito.  Quem primeiro aplaude 
é a população beneficiada.

Um dos vários projetos apoiados pela Sama
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Fundador da Ferbasa, 
José Corgosinho de Carvalho Filho
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As novas gerações são o legado de José Carvalho
Fundador inspirou uma filosofia social na mi-

neradora, que atua na produção de ferroligas, 
transformando a si própria numa força que 

mudou o futuro de muitas gerações 

Guilherme Arruda

comemorando 
55 anos de 

atuação em 2016, 
a Ferbasa, maior 
fabricante de ferro-
ligas do país e única 
produtora integrada 
de ferrocromo das 
américas, atua na 
extração de cromita 
em duas unidades 
situadas no distrito 
Cromitífero do Vale 
do Jacurici e o distri-

to Cromitífero de Campo Formoso, ambas no Centro-oeste baia-
no. a companhia foi criada pelo engenheiro José corgosinho de 
carvalho Filho, que faleceu em agosto de 2015, aos 84 anos – a 
revista Minérios & Minerales prestou uma homenagem ao execu-
tivo em sua 11a edição das 200 Maiores Minas Brasileiras.

Para José Carvalho, como era conhecido, a eficiência operacio-
nal da planta e os bons resultados dos negócios de mineração não 
faziam sentido por si só. Ele dizia que era necessário um desenvol-
vimento conjunto da companhia com as comunidades do entor-
no. Foi então, que em 1975, o engenheiro criou a Fundação José 
Carvalho (FJC). A entidade se originou com o objetivo de propor-
cionar educação, prestar assistência técnico-pedagógica e social 
às crianças e jovens carentes.

“Ficava muito triste em ver meus negócios irem bem, tendo ao 
redor tanta miséria, colégios fracos e uma educação de péssima 
qualidade. o que adianta ter uma fábrica desse porte se em volta 
há um bolsão de pobreza e ignorância?”, pensava o empresário.

A entidade mantém seis unidades escolares e oferece orien-
tação técnico-pedagógica, mediante convênios, a dois estabe-
lecimentos de ensino localizados um na bahia e outro, em per-
nambuco. Além disso, investiu em dois Centros de Educação 
complementar, em pojuca (ba) e em Feira de santana (ba); e, 
com recursos próprios, na revitalização de duas escolas agrotéc-
nicas, em Feira de santana (ba) e em amargosa (ba). atualmente, 
6.888 crianças são beneficiadas e educadas pelas ações da FJC. 

Em paralelo as ações da fundação, a Ferbasa também desenvol-
ve os seus programas sociais na região. o principal deles é o aqui 
tem Ferbasa, que abrange as áreas de educação, arte, cultura, 
esporte, desenvolvimento rural e comunitário e meio ambiente, 
beneficiando comunidades rurais localizadas na região metropo-
litana de salvador, no litoral norte, centro-norte e centro-sul do 
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Programa Garimpando Talentos, 
desenvolvido pela Fundação José Carvalho

Estado da bahia. 
Uma dessas ações é a casa do Mel, entreposto localizado na 

comunidade limoeiro em um terreno de propriedade da mine-
radora cedido em regime de comodato à Cooperativa Agrícola 
e pesqueira de campo Formoso (coapicaf). 

na área de cultura, a empresa oferece, desde 2013, o cine 
Ferbasa, projeto sociocultural que proporciona o contato entre 
o cinema e moradores de localidades que não possuem esse 
tipo de lazer. No primeiro ano da atração foram contemplados 
oito municípios, com um público total de 9 mil pessoas. 

Complexo industrial
 o complexo do Vale do Jacurici possui 15 minas, abran-

gendo os municípios de Queimadas, cansanção, andorinha, 
Monte santo e Uauá. suas principais minas são a coitezeiro, 
em campo Formoso (ba), e ipueira, localizada no município de 
Andorinha (BA). Esta ultima é considerada uma das mais mo-
dernas, especialmente em termos de tecnologia e segurança, 
e emprega os métodos sublevel caving e sublevel open stoping.

Já o complexo de campo Formoso possui nove minas, loca-
lizadas ao longo da borda norte da serra da Jacobina, sendo 
vizinho à mineradora de ouro Yamana. atualmente, os traba-
lhos estão concentrados na mina coitezeiro. o teor médio de 
Cr  O   para a cromita do tipo lump é de 38%, enquanto para os 
demais tipos (friável, fitado e disseminado) é de 18%.

o método de lavra empregado nas minas de campo Formo-
so é a céu aberto, feito por desmonte mecânico e explosivos. o 
minério do tipo lump é extraído do corte e transportado para 
o pátio de seleção, para posterior britagem e embarque para a 
metalurgia, em pojuca.

o parque metalúrgico de pojuca, localizado na área metropo-
litana de salvador, possui 14 fornos para a produção de ferroli-
gas. os produtos provenientes da metalurgia são o ferrocromo 
alto carbono (Fecr ac), o ferrocromo baixo carbono (Fecr bc), 
ferrosilício cromo (Fesicr), ferrossilício 75 (Fesi 75), ferrossilício 
alta pureza (Fesi Hp) e a microsílica.

Empresa recupera aguadas no interior da Bahia
centenas de famílias de comunidades do entorno da Ferba-

sa, nos municípios de andorinha e campo Formoso, na bahia, 
foram beneficiadas com obras de limpeza e requalificação de 
aguadas, além de perfuração de poços e o uso de caminhão-
pipa para distribuição de água potável.

a ação, que faz parte do programa aqui tem Ferbasa, visa 
complementar o abastecimento de água em localidades que 
sofrem com os longos períodos de estiagem.

Em Andorinha, máquinas realizaram a retirada de sedimen-
tos de 12 aguadas comunitárias em dezembro de 2015, con-
templando cerca de 150 famílias dos povoados de Morro bran-
co, roçado, santo antônio e barra. Em campo Formoso, um 
caminhão-pipa realiza a distribuição de água potável no povoa-
do de caraíbas para, aproximadamente, 700 famílias.

2 3
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Imerys coloca Pará no topo da 
produção de caulim

Empresa, que completa 20 anos em 2016, se 
destaca por seu sistema de gestão, alta tecno-
logia da planta (a maior do mundo) e respon-

sabilidade socioambiental a longo prazo

Guilherme Arruda

conhecido mundialmente por suas jazidas de ferro, 
ouro e cobre, o Estado do pará, por meio do complexo 

da imerys rio capim caulim (ircc), passou a liderar a pro-
dução brasileira de caulim, matéria-prima utilizada, princi-
palmente, para o branqueamento e texturização do papel, 
além de outras aplicações como em cosméticos. Atualmente 
cerca de 75% da oferta do insumo no País é proveniente da 
ircc.

Mais do que tecnologias avançadas e de alta eficiência 
produtiva, trazidas das plantas da Imerys na Europa, a uni-
dade do pará tornou-se referência em gestão e passou a ter 
papel importante no desenvolvimento dos municípios de 
ipixuna do pará e barcarena, consolidando, ao longo desses 
anos, seus programas voltados à população.   

Somente no ano passado, a mineradora investiu mais de 
R$ 2 milhões para a realização de 22 ações sociais, que be-
neficiaram 9 mil pessoas. Alguns dos programas da empresa 

são: programa de amparo a Ges-
tantes carentes (ampagesta), 

o centro de educação casa 
imerys, projeto criança e 
Arte; voltado às práticas 
de artesanato, musica-
lização e atividades es-
portivas, e Tambores & 
tamborzinhos do con-
de, que utiliza a música 
como instrumento de 
transformação social.

 na área am-
biental, o progra-

ma de re-

cuperação de Áreas degradadas (prad), criado em 1998, 
plantou, nos últimos cinco anos, 269 mil mudas de diversas 
espécies florestais nas minas RCC e PPSA, localizadas em Ipi-
xuna. o projeto foi contemplado em 2015 com o 17º prêmio 
de Excelência da indústria Minero-metalúrgica brasileira, da 
revista Minérios & Minerales, na categoria Meio ambiente.

Em 2016, o maior projeto social da empresa comemora 
quatro anos de atuação no município de barcarena. a casa 
imerys possui duas sedes na cidade e em 2015 realizou 
aproximadamente 3.500 atendimentos. a coordenadora de 
Relações com a Comunidade da Imerys, Clara Segón, afirma 
que o que torna o projeto bem sucedido é o estilo de rela-
cionamento. Ela ressalta que a missão da empresa envolve 
melhorar a realidade das pessoas, por meio de ações que 
fazem de cada morador o protagonista da sua própria trans-
formação. 

no início deste ano, a companhia realizou um treinamento 
para monitoramento das suas duas barragens de rejeito. Em 
complemento as ações de ssMac (saúde, segurança, Meio 
ambiente e comunidades), a mineradora prioriza a contra-
tação de trabalhadores e fornecedores locais, com incenti-
vos e capacitação por meio do seu programa de formação 
de fornecedores. atualmente, dos 1.400 colaboradores da 
companhia, 85% são paraenses e 51% são do município de 
Barcarena – em 2015, a Imerys investiu R$ 32 milhões em 
ssMac. 

A maior parte do minério tem como destino o mercado 
internacional. das duas minas em ipixuna do pará, o cau-

lim é transportado por dois minerodutos, que pas-
sam por tomé-açu, acará, Mojú, abaetetuba 
até chegar em barcarena. no percurso, os du-
tos ainda atravessam os rios acará Mirim, aca-
rá e Mojú. o mineroduto que sai da mina rcc 
tem a extensão de 160 km e o que sai da mina 
PPSA tem 180 km. A planta de beneficiamento 

de caulim da empresa é a maior mundo, com 
capacidade de 1,6 milhão de t por ano.
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Imerys prioriza contratação de mão-de-obra local e 85% 
dos funcionários são paraenses

Projeto Tambores do Conde
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Carbonífera Rio Deserto mantém visão de 
desenvolvimento que envolve Santa Catarina
Grupo pioneiro criado em 1918 investe cons-

tantemente na qualidade de gestão e na 
implantação de programas em prol da popu-

lação de Santa Catarina

Guilherme Arruda

desde 1918 realizando a extração de carvão mineral, 
as Empresas rio deserto têm hoje uma estrutura de 

15 unidades produtivas, administrativas e de pesquisa. Ao 
longo dos anos, a empresa diversificou suas atividades e 
atualmente tem negócios na indústria carbonífera, flores-
tamento e reflorestamento, metalurgia, agronegócio, en-
tre outras.

“a indústria carbonífera rio deserto, empresa que deu 
origem ao grupo, não apenas foi a pioneira na exploração 
do carvão mineral em escala industrial na região sul de 
Santa Catarina, mas também a primeira a utilizar métodos 
mais modernos para extração e beneficiamento”, afirma o 
engenheiro ricardo barbosa, superintendente de Minera-
ção da rio deserto.

Em relação às técnicas de produção citadas por barbosa 
estão o uso do minerador contínuo, do espessador de la-
melas, filtro prensa, tratamento em meio denso e a técnica 
de backfill, que é o retorno do rejeito gerado do processo 
de beneficiamento para o subsolo, o qual, além de redu-
zir os impactos ambientais, ainda aumenta significativa-
mente a segurança estrutural das minas. 

a unidade de extração de carvão Mina cruz de Malta foi 
fundada em 2008, em treviso (sc), e está entre as 10 maio-
res carboníferas que produzem carvão mineral no brasil. a 
unidade, certificada pelas NBR ISO 14.001 (Sistema Gestão 
ambiental) e nbr iso 9001 (sistema Gestão da Qualidade), 
explora uma mina subterrânea de carvão mineral, utilizan-
do o método de lavra por câmaras e pilares, sem desmon-
te dos pilares, mantendo assim preservada a superfície do 
terreno. 

a área da jazida situa-se na localidade de treviso, que 
abrange principalmente as regiões de Forquilha, Vila nesi, 
rio dória e brasília. toda a água que sai da mina é tratada 
pela Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), onde gran-
de parte é reaproveitada para agricultura e indústrias lo-
cais. 

barbosa destaca que ao longo dos oito anos em que a 
mineradora está instalada neste município foram muitos 
projetos socioambientais realizados, incluindo campanha 
contra o tabagismo, segurança no trânsito, reciclagem, 
meio ambiente, perigos domésticos com eletricidades, en-
tre outros. “As empresas Rio Deserto estão ativas também 
na sociedade desse município, com patrocínios diversos 
em CAEP’s, festividades, associação de moradores, entre 
outros projetos sociais”, ressalta. 

a economia de treviso é baseada na extração de carvão, 
que é responsável pela maioria dos empregos e é o único 
setor industrial da cidade. Há também a agricultura, com 
o cultivo de milho, mandioca, fumo, feijão e banana, bem 
como a produção de carnes de frangos e suínos. a agricul-
tura de subsistência é muito praticada, em razão da maioria 
da população estar localizada na zona rural. 

“A atividade industrial de mineração é indispensável para 
a manutenção do nível de vida e avanço das sociedades em 
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Grupo diversificou atividades e atua nas áreas de indústria 
carbonífera, florestamento e reflorestamento, metalurgia 
e agronegócio, entre outras

Empresa realiza treinamentos constantes para 
situações de emergência
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que vivemos. Desde os carvões às cerâmicas, combustíveis 
aos plásticos, equipamentos elétricos, cosméticos, estra-
das e muitos outros produtos e materiais que utilizamos 
no dia a dia, todos eles têm alguma origem na atividade da 
mineração”, comenta o superintendente.   

“no passado as minerações, principalmente a céu aber-
to, deixaram grande impacto visual e ambiental. contudo, 
as empresas Rio Deserto vêm praticando ao longo de déca-
das o que há de mais modernos em técnicas de mineração 
e aplicando as melhores técnicas de recuperação ambien-
tal e preservação da fauna e da flora, não apenas local-
mente, mas também regionalmente, trazendo, além de 
desenvolvimento social, distribuição de renda, benefícios 
ambientais às populações circundantes do local”, comple-
menta barbosa.

a mina cruz de Malta gera mais de 300 empregos diretos 
e cerca de 2.400 indiretos. Mesmo com retração da ativi-

dade econômica, a empresa pretende dar continuidade 
as ações ambientais e sociais, fortalecendo os laços com 
a comunidade e participando de forma ativa em escolas, 
centros comunitários e, principalmente, nas comunida-
des onde as unidades de extração atuam.

“para os próximos anos, a perspectiva da empresa é 
manter a estabilidade da produção, desenvolvendo no-
vos mercados, para que haja a manutenção dos postos 
de trabalhos e das ações sociais e ambientais já implan-
tadas, bem como dos novos projetos que ainda irão sur-
gir”, conclui.

as Empresas rio deserto, com escritório central em 
criciúma, têm em sua história o empreendedorismo dos 
irmãos gêmeos João e Gabriel Zanette. À frente da or-
ganização ainda encontra-se a família Zanette, hoje na 
terceira geração. 
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O fundador do grupo, João Zanette, e os atuais administradores: Giovanni, Valcir 
José, joão Gabriel e Heitor Agenor Zanette 

Brigada de combate a incêndio em treinamento Comemoração pelos 20 anos de emancipação político-
administrativa de Treviso (SC)
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Somar investe em tecnologia para se 
manter líder em areia

Apesar da retração do setor de construção 
civil, principal consumidor do insumo, empresa 
busca aumentar eficiência e dar continuidade 
aos programas socioambientais na região do 

Rio Jacuí 

Guilherme Arruda

Uma das principais fabricantes de areia industrial do 
país, a somar atua na extração de um jazimento 

mineral de 22 km contínuos no leito do Rio Jacuí, no tre-
cho entre os municípios de charqueadas, são Jerônimo e 
triunfo, no rio Grande do sul. a companhia possui uma 
produção anual de cerca de 3,7 milhões t de areia, utiliza-
da, principalmente, pelo setor de construção civil da região 
metropolitana de porto alegre (rs). 

para o desenvolvimento de suas operações a companhia 
utiliza dois tipos de equipamentos: a draga de sucção que 
é móvel, autocarregável e autodescarregável  e a draga de 
rosário, que é fixa na área de extração. Ao longo do tempo,  
a empresa consolidou uma gestão que prioriza tecnologia 
de ponta, monitoramento permanente de suas atividades 
e  a preservação do  meio ambiente.

“a mineração de areia é considerada um dos setores bá-
sicos da economia. É o bem mineral mais consumido no 
mundo depois da água e é fundamental para o setor da 
construção civil. Escolas, prédios residenciais, estradas, 
saneamento, pavimentações e edificações industriais, por 
exemplo, têm importância relevante para o progresso e 
bem-estar da população”, afirma Veronica Della Mea, dire-
tora executiva da Somar. 

Em 2008, a mineradora foi a primeira do setor a implan-
tar o uso de Gps nas dragas que operam em sua jazida, 
possibilitando o monitoramento constante dos equipa-
mentos, 24 horas por dia, e ainda podendo ser paralisados 
remotamente.  diariamente, a mineradora acompanha a 
preservação da vegetação nas margens da área em que 
minera no baixo rio Jacuí, a qualidade da água do rio, sua 
vazão e velocidade e realiza levantamentos batimétricos, 
análises granulométricas, controle de erosão e levanta-
mentos aerofotogramétricos.

a somar foi fundada em 1976 e no aguardo do proces-
samento dos seus títulos de lavra, iniciou suas atividades 
somente em 1984. Foi a partir do primeiro desmembra-
mento vertical do Brasil, ou seja, a separação de jazidas, 

que a empresa recebeu do Ministério de Minas e Energia 
14 portarias de lavra que lhe conferem o direito de atuar 
no aproveitamento de areia. as autorizações foram reuni-
das nos únicos três grupamentos mineiros que existem no 
Estado do rio Grande do sul no setor da areia. 

antes da criação da Fepam - Fundação Estadual de prote-
ção ambiental -, a somar apresentou o primeiro plano de 
controle ambiental – pca - a então secretaria de saúde e 
do Meio ambiente. Em 1994, a recém-criada Fepam reali-
zou estudos que permitiram a empresa receber as primei-
ras Licenças de Operação, sistematicamente renovadas até 
hoje. 

Entre as ações ambientais desenvolvidas pela companhia 
está o projeto Elo Verde, uma parceria com o comitê da 
Bacia do Baixo Jacuí para o replantio da mata nativa nas 
regiões ribeirinhas dos 40 municípios que integram a ba-
cia hidrográfica. Na área de educação ambiental, a mine-
radora desenvolve o Projeto Margens Vivas, um estímulo 
a conscientização ambiental e ao plantio de mudas nativas 
em áreas públicas e mata ciliar na região do rio Jacuí, char-
queadas e São Jerônimo. A iniciativa também já possibili-
tou a criação do primeiro arboreto didático do país em uma 
escola, feito pelos alunos do Instituto Estadual de Educação 
são Jerônimo.

no ano passado, a companhia doou duas lanchas voadei-
ras para instituições de grande importância social para a 
população de cidades banhadas pelo rio Jacuí e arredores: 
o Grupo Escoteiro Jacuí e bombeiros Voluntários. os bom-
beiros Voluntários de charqueadas cooperam com o muni-

Periodicamente, a companhia realiza a Ação Ambiental
Limpeza Prainha da Colônia, em parceria com Grupo Escoteiro
Jacuí, fazendo o recolhimento de resíduos e o plantio
de mudas nativas às margens do Arroio dos Ratos
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cípio no salvamento de pessoas e animais em situações de 
risco. são atendidos, em média, cerca de cinco ocorrências 
por semana, desde casos de incêndios e afogamentos, até 
a busca por desaparecidos. 

segundo o presidente do grupo comunitário de bombei-
ros, carlos José leão, o principal uso da lancha é para o 
resgate dos cidadãos que ficam ilhados durante os alaga-
mentos. “As enchentes atingem centenas de moradias e, 
mesmo com uma equipe de 15 pessoas, não conseguimos 
agir de forma rápida para atender a todos em um curto 
período de tempo. com a lancha, poderemos ajudar com 
mais eficiência e velocidade”, ressalta Leão.   

Para o Grupo Escoteiro Jacuí, a lancha é muito útil para 
ações anuais de recomposição da mata ciliar e limpeza dos 
canais hídricos do rio Jacuí, trabalhos realizados há 33 
anos. “Nos últimos cinco anos, já retiramos mais de duas 
toneladas de lixo e plantamos 10 mil mudas na encosta 
do rio. a embarcação irá facilitar nossas ações no local e 
a coleta de ainda mais resíduos”, afirma Fernando Araújo, 
diretor técnico administrativo dos escoteiros. 

De acordo com Veronica, a iniciativa está alinhada às ati-

vidades de sustentabilidade da mineradora na região. “É 
fundamental incentivar nos jovens escoteiros o cuidado 
com o Meio ambiente”, comenta.

periodicamente, a companhia realiza a ação ambiental 
limpeza prainha da colônia, em parceria com Grupo Esco-
teiro Jacuí, fazendo o recolhimento de resíduos e o plantio 
de mudas nativas às margens do Arroio dos Ratos.

Em seu site na internet, a empresa disponibiliza ainda 
cerca de 100 estudos técnicos sobre as áreas de influên-
cia direta e indireta de suas operações desenvolvidas por 
equipes da unidade, consultores  e universidades.  Entre as 
pesquisas estão estudos como o de levantamento da Mata 
Ciliar, que avalia de forma qualitativa e quantitativamente 
a vegetação das margens do rio Jacuí, o Monitoramento da 
Ictiofauna, responsável pela análise de espécies de peixes 
na área de influência direta na jazida da mineradora gaú-
cha, e o Monitoramento da Fauna pulmonada, que iden-
tifica o território, as vias de circulação, a sazonalidade e 
os biótopos de ocorrência de cada uma das espécies que 
habitam a região de concessão da empresa.

PROCESSAMENTO MINERAL 
+55 19 3879-9100
mineracao@haverbrasil.com.br
www.haverbrasil.com.br
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Embu foca em ações educacionais, inclusive 
a de ler e escrever
Empresa mantém um instituto, que coordena 

múltiplos projetos junto às comunidades

 Marcelo de Valécio

com 50 anos de mercado, a Embu Engenharia 
e comércio, que tem pedreiras em Embu das 

artes, Mogi das cruzes, perus, itupeva, todas no in-
terior de são paulo, e em Vila Velha (Es), aposta na 
recuperação econômica do país, principalmente em 
função dos novos investimentos para o setor de in-
fraestrutura e a retomada da indústria da constru-
ção civil, que demandam produtos do segmento de 
agregados. atualmente, a maior unidade, de Embu, 
que tem capacidade produtiva de 2,6 milhões t por 
ano, opera com índice de utilização de 70%.

para fazer frente aos novos desafios do mercado, 
a empresa reduziu os níveis de estoque de alguns 
itens de reposição de equipamentos da mina e in-
sumos utilizados na planta. com um portfólio com 
mais de 30 produtos e subprodutos de pedra brita-
da, a Embu optou por focar nos produtos mais de-
mandados pelo mercado, mantendo reservas que 
duram no máximo 15 dias, como pedra 1, pedrisco, 
areia de brita e pó de pedra.

apesar do desaquecimento das atividades do 
setor de construção civil, que fez o orçamento da 
Embu ser reduzido em 10% este ano, a companhia 
mantém em marcha diversas ações voltadas à comu-
nidade das cidades onde atua. o instituto Embu de 
sustentabilidade, em parceria com a secretaria de 
cultura de Embu, ministra cursos de arte e música 
para todas as idades. o projeto tem como objetivo 
proporcionar momentos de ludicidade, sociabilida-
de, aprendizagem, desenvolvimento de habilidades 
musicais e artísticas, facilitando a criação de laços 
de identificação e aproximação pessoal entre os par-
ticipantes.

no curso de violão, ministrado por professores 
com mais de 20 anos de atuação, participam 16 
alunos por turma, com idades entre 12 e 15 anos. 

segundo a empresa, os alunos aprendem inclusive 
a ler partituras, o que nem sempre é ensinado nos 
cursos musicais gratuitos. o violão foi escolhido por 
ser um instrumento de fácil locomoção e aceitação 
universal. Foram atendidos cerca de 40 alunos até 
agora.

ainda na área de música, a empresa possui o co-
ral instituto Embu, que vem se aperfeiçoando cada 
vez mais sobre a regência do maestro daniel silva. 
segundo a Embu, ele tem crescido e ganhado mais 
adeptos. inicialmente concentrando pessoas da ter-
ceira idade, hoje conta com a participação de outras 
faixas etárias, tendo se apresentado em várias cida-
des de são paulo.

no segmento de inclusão social, a Embu criou o 
projeto Escrevendo legal, que utiliza a informáti-
ca como recurso de aprendizagem. assim, além de 
aprender a ler e a escrever, os alunos estão sendo 
incluídos digitalmente. de acordo com os organi-
zadores, o projeto pretende auxiliar os alunos que 
encontram dificuldades no processo de escrita, bem 
como na apropriação das funções sociais que as prá-
ticas de leitura e escrita oferecem às pessoas. o tipo 
de abordagem adotado é o de aproximar o proces-
so de ensino-aprendizado da realidade vivida pelos 
alunos, considerando sua diversidade social e cultu-
ral, para tornar esse ensino mais acessível e signifi-
cativo.

como a grande 
maioria dos ins-
critos pertence 
a grupos sociais 
desfavorec idos , 
o instituto Embu 
oferece gratui-
tamente o aces-
so a materiais, 
como livros, jor-
nais, revistas, 
textos, apostilas, 
imagens, vídeos, 
bem como visitas 

Ações desenvolvidas pelo Instituto 
Embu de Sustentabilidade
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a museus, centros históricos, teatros. considerando 
também que os alunos podem ser funcionários da 
pedreira e necessitam de formação quanto aos ris-
cos presentes no desenvolvimento do seu trabalho, 
são reforçadas nas aulas as boas práticas de saúde e 
segurança na mineração.

na área de qualificação profissional, o institu-
to Embu, em colaboração com a E.E. dra. iracema 
oricchio, desenvolveu por meio da Empresa ponto 
profissional, um programa de orientações sobre em-
pregabilidade e profissões, para os estudantes do 3º 
ano do Ensino Médio, voltado para o processo da 
escolha profissional. inclui orientações direcionadas 
ao Enem e ao vestibular, além de aplicação de teste 
vocacional. 

no segmento de meio ambiente, o instituto Embu 
de sustentabilidade criou o projeto refloreste – Va-
lor ambiental, riqueza social, que visa capacitar a 
população local e outros atores envolvidos direta-
mente em atividades de restauração ecológica, na 
serra do itapeti, em Mogi das cruzes. segundo o 

instituto, o projeto preservará os recursos naturais 
de uma área equivalente a 12 campos de futebol. a 
região está sob a proteção ambiental e conta com 
bacias hidrográficas de vital importância para o Es-
tado de são paulo.

Já o viveiro do projeto produzirá mudas de plantas 
nativas da Mata atlântica para a restauração de ecos-
sistemas naturais e urbanos por meio de soluções 
técnicas e profissionais. as mudas e os insumos do 
viveiro serão produzidos, segundo o instituto Embu, 
dentro do conceito de sustentabilidade ambiental, 
econômica e social, utilizando recursos locais, pesso-
as da região e processos simples, permitindo a eco-
nomia de recursos.

além disso, o refloreste contribuirá para a forma-
ção de corredores Ecológicos, garantindo a manuten-
ção dos processos ecológicos nas áreas de conexão 
entre a Unidade de conservação Estação Ecológica 
do itapeti, serra do itapeti e a apa (Área de proteção 
ambiental) Várzea do rio tietê, permitindo a disper-
são de espécies entre as áreas isoladas e garantindo 
a troca genética entre as espécies.

FILTRO PRENSA GHT 4X4
DIEMME® FILTRATION

GHT 4X4 É UM FILTRO PRENSA PROJETADO 
PARA O SETOR DE MINERAÇÃO 
E METALURGIA.

O GHT 4x4 é completamente automático
e projetado para desidratar vazões
elevadas de forma rápida e eficaz. 
Quatro cilindros hidráulicos posicionados 
nos vértices do pacote de placas garantem 
um funcionamento perfeito, minimizando
esforços estruturais até mesmo nas
condições de trabalho mais extremas.

______

______

BILFINGER WATER TECHNOLOGIES 
www.water.bilfinger.com



18 | MINÉRIOS & MINERALES | MARÇO | 2016

Anglo American valoriza os projetos socioambientais
Apenas em Niquelândia e Barro Alto, em 

Goiás, mais de 1.300 pessoas serão beneficia-
das pelos projetos em curso

Marcelo de Valécio

projeto banda de percussão batuqueira oferece a oportunidade 
aos jovens de barro alto de aprender a tocar, dançar e encenar 
músicas de ritmo afro. além das aulas de percussão, os alunos 
podem participar de outras oficinas promovidas pela entidade 
em sua sede. 

a atuação da companhia também contempla programas vol-
tados para a prática esportiva. Um dos projetos selecionados, o 
bola na rede – Golaço social, desenvolvido pela associação dos 
parceiros da arte cultural de barro alto, oferece aulas de futsal 
e futebol de campo para crianças e adolescentes do município. 
Já o atletas do Futuro é realizado em parceria com o sesi e se-
nai de Niquelândia e incentiva práticas esportivas de crianças e 
adolescentes para o desenvolvimento das habilidades motoras, 
da aptidão física e da adoção de valores positivos do esporte. 

xuá de três (em referência a cesta de três pontos) é realizado 
pela Federação Goiana de basquetebol em cadeira de rodas e 
tem como objetivo desenvolver atividades esportivas e inclusão 
social, por meio da prática de basquetebol em cadeiras de ro-
das para pessoas com deficiência, nos municípios de Barro Alto, 
Goianésia e Niquelândia. O investimento da Anglo American, da 
ordem de R$ 1,8 milhão, é realizado com base em leis de incen-

tivo federais (Fumcad, Roua-
net e Esporte) e em recursos 
privados.

Já em catalão e ouvidor, a 
Anglo American afirma que 
vai beneficiar diretamente 
mais de 15 mil pessoas por 
meio de ações sociais, cultu-
rais e de meio ambiente. En-
tre os projetos selecionados 
na área de cultura, estão a 
companhia de ballet do su-
deste Goiano, a orquestra 
de Violões e coral nova Vida 
e o Mãos que tocam iii, que 
promove o ensino gratuito 

de violão e canto coral. 
no segmento da sustentabilidade, foi criado o projeto Água e 

Gestão, conduzido pela secretaria Municipal de Meio ambiente 
de Ouvidor, que tem o objetivo de construir bacias de captação 
de águas pluviais nas pequenas propriedades rurais. com essa 
ação sustentável, é possível maior absorção para recarga do len-
çol freático, evitando o assoreamento dos córregos e nascentes 
e a sua contaminação por detritos levados pelas enxurradas e 
ainda a melhoria da qualidade da água e do solo da região.

Em catalão, a novidade é a parceria no projeto Fábrica de sa-
bão, que oferece geração de emprego e renda às comunidades 
locais e região circunvizinha, por meio da fabricação de sabão a 
partir do óleo residual de fritura. O projeto contará com a parce-
ria da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da incubadora de 
Empreendimentos sociossolidários (inessol).   

Em Catalão e Ouvidor, a Anglo American afirma que vai 
beneficiar diretamente mais de 15 mil pessoas por meio de ações 
sociais, culturais e de meio ambiente

a quase centenária anglo american – foi fundada na África 
do sul em 1917 – atua no brasil desde 1973. Em Goiás, 

a empresa tem operações para beneficiamento de níquel em 
niquelândia e barro alto, com capacidade de extração cerca 
de dez mil toneladas anuais. Já em catalão, a empresa possui 
mina de nióbio, que está em ampliação. O projeto, batizado de 
boa Vista Fresh rock, terá aumento da capacidade de produção 
em quase 50%, para 6,5 mil t/ano e fará da empresa o segundo 
maior produtor de nióbio do mundo. Foram investidos US$ 380 
milhões para expandir as operações.

Em ouvidor, onde estão os melhores teores de fosfato do país, 
com previsão para mais de 30 anos com o nível atual de produ-
ção, a anglo american possui uma operação integrada do mi-
neral – desde a mina de fosfatos e beneficiamento, para produ-
zir o concentrado p  o   (rocha 
fosfática), até o processamento 
de produtos intermediários e 
finais. O Brasil é o quarto maior 
mercado do mundo de fertili-
zantes fosfatados.

nos municípios em que atua 
no Estado de Goiás, a anglo 
american desenvolve diversas 
ações de cunho social e vol-
tadas ao meio ambiente. Em 
niquelândia e barro alto, os 
investimentos em marcha de-
vem beneficiar mais de 1.300 
pessoas, segundo a compa-
nhia. Entre as ações, está a 
construção do posto de saúde santo antônio da laguna, em 
barro alto. a unidade será feita em parceria com a prefeitura e 
beneficiará a população de toda a região. 

Também foi firmada parceria com a Associação de Mulheres 
Empreendedoras rurais e artesanais de barro alto e santa rita 
do Novo Destino – Amera por meio do projeto MAES – Módulos 
AgroEcológicos Sucessionais, que tem por objetivo a produção 
de produtos orgânicos e comercialização na região. Já o projeto 
costura solidária atende inicialmente 30 costureiras da asso-
ciação de Mulheres de Barro Alto e região. O objetivo é formar 
costureiras profissionais e tapeceiras artesanais de forma a dar 
subsídio técnico para a inserção no mercado de trabalho.

na área de cultura, foram criados os programas camerata de 
Violões, banda de sinfonia do cerrado e percussão batuqueira, 
voltados a crianças e adolescentes, que trabalham a aprendi-
zagem musical como forma de reinserção familiar e social. o 

52



www.revistaminerios.com.br | MARÇO | 2016 | 19

www.revistaminerios.com.br | MARÇO | 2016 | 19

TEGA

Kinross desenvolve ações para a comunidade
Mineradora responde por 15% dos postos de 

trabalho formais do município 
de Paracatu (MG)

Marcelo de Valécio

Mais de 13 mil pessoas foram beneficiadas em 2015 
em ações sociais, culturais e de sustentabilidade 

no âmbito do programa integrar da Kinross. responsável 
por um quarto da produção de ouro brasileira, a compa-
nhia opera a mina Morro do ouro em paracatu, no noroes-
te de Minas Gerais. a unidade brasileira integra a Kinross 
Gold Corporation, grupo canadense com presença na Amé-
rica do sul (brasil e chile), américa do norte (EUa e cana-
dá), África (Gana e Mauritânia) e Ásia (rússia).

após o início do processo de expansão em 2006, a Kinross 
elevou a capacidade de lavra de minério para 61 milhões 

t/ano, aumentando em cerca de três vezes sua produção 
anual atingindo atualmente 17 t. A unidade brasileira tem 
vida útil estimada até 2030 e é um importante empreen-
dimento industrial da região, respondendo por 15% dos 
postos de trabalho formais do município de paracatu. são 
cerca de 1.390 empregos diretos e de 1.900 terceirizados.

Movimentar a economia, estimular a educação ambien-
tal, contribuir para a melhoria do aprendizado dos estu-
dantes e promover a cultura regional. Essas foram, segun-
do a Kinross, algumas das metas alcançadas pelo programa 
Integrar em 2015, iniciativa realizada pela companhia em 
parceria com a comunidade, poder público, lideranças e 
associações, que visa o desenvolvimento sustentável de 
paracatu e região. ao longo do ano passado, mais de 13 
mil pessoas foram beneficiadas pelas ações, que contaram 
com investimento de R$ 2 milhões. O Programa Integrar 
atua em quatro eixos: educação, cultura, geração de traba-
lho e renda e educação ambiental.

SOLUÇÕES PARA MOAGEM, PENEIRAMENTO
E TRANSPORTE A GRANEL

(31) 3267-8676

www.tegaindustries.com.br

vendas.brasil@tegaindustries.com

TROMMEL REVESTIMENTOS DE CHUTETELAS PARA PENEIRAMENTOREVESTIMENTOS PARA MOINHOS
ACESSÓRIOS PARA

TRANSPORTADOR DE CORREIA

PARCERIA
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no eixo educação, o programa atua em duas frentes. 
Uma delas é criar estímulos para a continuidade dos es-
tudos na Educação de Jovens e adultos (EJa). Em 2015, o 
programa conseguiu envolver 695 alunos em ações que 
deram ênfase à disciplina de Matemática. a outra frente 
tem como objetivo contribuir para a melhoria da aprendi-
zagem e elevação do Índice de desenvolvimento da Edu-
cação básica (ideb) das escolas públicas de Ensino Funda-
mental. a frente contou com oito escolas atendidas, 746 
alunos, 19 estagiários universitários, 40 projetos apoia-
dos e 130 professores beneficiados. Quatro das escolas 
que possuem turmas de 5º ano e seis que possuem o 9º 
ano apresentaram 83% de taxa de elevação do Ideb em 
relação aos resultados de 2014.

Em cultura, o programa promoveu 389 horas de ofici-
nas e engajou 52 grupos culturais de paracatu e de outros 
municípios mineiros em eventos promovidos nas comu-
nidades: nove edições do circuito integrar em escolas 
públicas; duas edições no integrar na praça, que conta-
ram com a participação de seis mil moradores; e cinco 
edições do integrar comunidade nos bairros vizinhos às 
operações da Kinross. 

o programa integrar promove, ainda, empreendedo-
rismo, capacitação técnica de mão de obra e fortalece o 
pequeno negócio para a fomentação da economia local 
por meio do eixo Geração de trabalho e renda. Em 2015, 

um dos destaques foi o costurando 
Minha dignidade, projeto voltado à 
formação de mulheres de baixa renda 
para a prestação de serviços de cos-
tura.  a primeira turma capacitou 20 
profissionais.  a previsão é que em 
2016 mais duas turmas sejam forma-
das. 

outra frente é o desenvolvimento 
de pequenos negócios nas comunida-
des rurais de paracatu. segundo a as-
sociação do projeto de assentamento 
santa rosa, o programa garantiu o 
escoamento da produção de polpa de 
frutas. Foi feita a inclusão de 65 famí-
lias e o programa integrar foi impor-
tante para isso, segundo a entidade, 
proporcionando uma fábrica estrutu-
rada e legalizada, além de assistência 
técnica durante todo o processo.

Já o eixo Educação ambiental en-
volveu 2.092 estudantes de 15 esco-

las públicas e 205 horas de atividades sobre o assunto. 
os alunos também participaram do concurso de redação 
com o tema “a importância da mineração em nossa vida”, 
que premiou nove alunos.

“o programa integrar reforça o nosso compromisso 
com um dos principais valores da Kinross:  a cidadania 
corporativa exemplar. além disso, reafirma a importância 
das parcerias para a transformação social. ao todo, nove 
projetos foram desenvolvidos por meio do programa in-
tegrar em 2015 e a expectativa é manter as iniciativas em 
2016”, aposta ana cunha, gerente de comunicação e re-
lacionamento com comunidades da Kinross.

Participantes do Projeto Integrar
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Alunos vencedores do concurso de redação sobre a 
importância da mineração 
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AngloGold e as comunidades elegem juntas 
os projetos sociais
Mineradora responde por 15% 

dos postos de trabalho for-
mais do município 
de Paracatu (MG)

Marcelo de Valécio

a história da angloGold no brasil 
remonta ao século xix, quando 

a empresa de mineração inglesa saint 
John del rey Mining company deu 
início à exploração de ouro em nova 
lima, Minas Gerais. Mais de 170 anos 
depois, o patrimônio passou a ser con-
trolado pela angloGold, atualmente 
AngloGold Ashanti, após a fusão com 
a Ashanti Goldfields, em 2004. As ope-
rações brasileiras contribuem com 10% 

da produção mundial do grupo. no 
ano passado, a empresa registrou cres-
cimento de 2,6% na produção de ouro 
no país. 

o complexo mínero-metalúrgico da 
AngloGold Ashanti Brasil está situado 
na região do Quadrilátero Ferrífero de 
Minas Gerais, junto aos municípios de 
nova lima, sabará e santa bárbara. Em 
sabará, a empresa conta com as minas 
cuiabá e lamego; em santa bárbara, 
com a operação da Mina córrego do sí-
tio; e em Nova Lima, onde se situam as 
instalações metalúrgicas da empresa, 
o complexo Hidrelétrico rio de peixe, 
além dos escritórios administrativos. A 
companhia tem ainda uma unidade – 
serra Grande –, em crixás, Goiás.

até a obtenção do ouro como produ-

to final, as atividades de mineração e 
de tratamento do minério demandam 
cuidados especiais para minimizar os 
impactos ambientais e promover a 
conservação dos recursos naturais. 
Segundo a AngloGold, sua política de 
desenvolvimento sustentável alinha 
crescimento à geração de riqueza, re-
dução dos impactos sociais e ambien-
tais e promoção de melhorias socioe-
conômicas nas áreas onde estão suas 
operações. atualmente, são desen-
volvidos projetos de pesquisa, com 
foco em economia de energia, novas 
tecnologias para prospecção de mine-
rais, redução de resíduos e de impacto 
ambiental e empreendedorismo e ge-
ração de trabalho e renda.

angloGold mantém 873 hectares de 
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área protegida, divididas em duas re-
servas Particulares do Patrimônio Na-
tural (rppns): Mata samuel de paula, 
em nova lima; e a rppn cuiabá, loca-
lizada em sabará. a empresa estuda 
a criação, em 2016, de duas outras 
rppns, uma em santa bárbara e outra 
em raposos (ambas em Minas Gerais). 
de reserva legal contabiliza quase 50 
quilômetros quadrados em Minas Ge-
rais e Goiás.

segundo a companhia, foram inves-
tidos em recuperação ambiental mais 
de R$ 2 milhões em 2015. O viveiro de 
mudas da empresa, que fica em Córre-
go do Sítio, tem capacidade de produ-
zir 10 mil mudas por ano para revege-
tação. no total, já foram plantadas 340 
mil mudas em Córrego do Sitio (Minas 
Gerais), desde 1992. 

Em paralelo à atividade mineradora, 
a empresa realiza trabalhos de conten-
ção, drenagem e revegetação para rea-
bilitação das áreas de mineração a céu 
aberto (superfície), das pilhas de esté-
ril (material retirado das minas sem va-
lor comercial) e das áreas já mineradas. 

na área social, em 2015, a empre-
sa investiu R$ 1,2 milhão de recursos 
próprios e R$ 6,8 milhões de recursos 
incentivados nas áreas de formação 
para o mercado de trabalho, geração 
de trabalho e renda, saúde e qualidade 
ambiental, esporte e cultura. segundo 
a angloGold, cerca de 10 mil pessoas, 

entre crianças, jovens 
e adultos das cidades nas 
quais a empresa tem atuação foram 
atendidas.

Um dos programas que a compa-
nhia criou é o boa Vizinhança, que tem 
como objetivo manter o diálogo aberto 
e permanente com as comunidades. 
são realizadas reuniões com lideran-
ças comunitárias dos bairros vizinhos 
às operações da empresa, levando as-
suntos de interesse da comunidade e 
da empresa para serem discutidos num 
fórum aberto. como parte das ações 
de diálogo, a AngloGold compartilha o 
Jornal boa Vizinhança, que tem perio-
dicidade bimestral e aborda conteúdo 
de interesse comunitário, como resul-
tados dos projetos sociais, ações de 
educação ambiental e investimentos 
da empresa na comunidade.

Uma das linhas de investimento so-
cial da angloGold é a chamada pública 
de Projetos, que tem como objetivo 
conceder maior legitimidade, transpa-
rência e envolvimento da sociedade 
das decisões relativas ao investimento 
social da empresa. Todas as institui-
ções privadas e sem fins lucrativos das 
cidades vizinhas às suas operações são 
estimuladas a apresentar projetos so-
ciais com foco em cultura, formação 
para o mercado de trabalho, cultura e 
geração de trabalho e renda. o proje-
tos passam por três fases de seleção 

sendo que a última conta 
com a participação de representantes 
das comunidades de origem para, jun-
to com representantes da companhia, 
definir aqueles que serão apoiados. Em 
cinco edições, foram investidos cerca 
de R$ 4,5 milhões em 123 projetos, be-
neficiando diretamente mais de 20 mil 
pessoas.

na área de saúde, a angloGold 
Ashanti, em parceria com a Fundação 
Cristiano Varella, vai realizar em 2016 
quatro mil exames de prevenção ao 
câncer nos seis municípios em que 
tem atuação direta. a campanha Mó-
vel de Diagnóstico Precoce e Controle 
do câncer realiza exames gratuitos de 
mamografia, PSA e preventivo (Papani-
colau) e tem como objetivo estimular a 
prevenção e reforçar a importância do 
diagnóstico precoce nos cânceres de 
mama, colo de útero e próstata.

 Um consultório móvel (carreta equi-
pada) ficará estacionado em praças, na 
região central das cidades. A expectati-
va é que, em média, sejam realizados 
cerca de 150 procedimentos por dia 
nas cidades de raposos, caeté, nova 
lima, santa bárbara, sabará e barão de 
cocais. a campanha integra o progra-
ma nacional de apoio à atenção onco-
lógica (pronon), criado pelo Ministério 
da Saúde para incentivar serviços de-
senvolvidos no campo da oncologia.

Talentos de Ouro, um dos 
vários projetos desenvolvidos 

pela mineradora
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Três décadas de atuação solidária à população de Araxá
Pioneira na produção e agre-

gação de valor ao nióbio, 
atividades socioambientais 

da CBMM, em Minas Gerais, 
contemplam ações nas áreas 
de saúde, educação, cultura, 

esportes e lazer

Guilherme Arruda

responsável por mais de 70% da 
arrecadação de impostos mu-

nicipais, além de promover e apoiar 
diversos projetos de obras públicas 
na região do planalto do paranaíba, a 
companhia brasileira de Metalurgia e 
Mineração (cbMM) é um dos maiores 
empregadores do município de araxá, 
localizado na região oeste do estado 
de Minas Gerais. além da geração de 
empregos, a cidade tem se beneficia-
do, ao longo dos 60 anos da empresa, 
da extração e processamento do bem 
mineral com iniciativas culturais, edu-
cativas, ambientais, de urbanização e 
saúde.

a companhia, que possui reservas 
estimadas em 829 milhões t, é a maior 
fornecedora de nióbio do mundo, com 
80% do mercado. Em seguida, estão a 
canadense lamgold, com participação 
de cerca de 10%, e a Anglo American, 
com 8%, que possui operação de nió-
bio em catalão (Go).

desde a sua criação, em 1965, a 
cbMM investe no desenvolvimento do 
mercado e aplicações de nióbio, prin-
cipalmente da liga ferro-nióbio, que é 
extremamente resistente à corrosão e 
suporta temperaturas extremas. para 
isso, dispõe de uma planta moderna, 
com capacidade de até 150 mil t/ano, 
e de centros de pesquisas com alta tec-
nologia. 

de acordo com informações da em-
presa, os investimentos da mineradora 

em saúde e educação de seus funcio-
nários, bem como nestes setores da 
administração municipal, têm contri-
buído de forma significativa para a me-
lhoria da qualidade de vida em araxá 
nas últimas três décadas. 

para o fomento das suas necessida-
des operacionais da mina e da planta, a 
empresa conta com uma rede de mais 
de 600 fornecedores locais que forne-
cem bens e serviços para a unidade. 
além disso, realiza aportes constantes 
no treinamento da mão de obra, já que 
é um quesito essencial para a fabrica-
ção de materiais inovadores.

na área da saúde, a companhia man-
tém a casa do caminho, que agrega 
um hospital e um local de atendimento 
aos idosos, além de diversos centros 
de saúde comunitário para mulheres 
e crianças, clínicas de reabilitação para 
dependentes químicos, entre outros.

a empresa patrocinou a construção 
e a compra de equipamentos para um 
centro educativo de última geração 
que oferece cursos de capacitação pro-
fissional à população jovem local, nas 
áreas de eletroeletrônica, desenho, 
fundição, metalurgia e conserto de 
equipamentos industriais. desde sua 
fundação em 1982, mais de 3.000 alu-
nos receberam diplomas da unidade 
do sesi/senai, aumentando o potencial 
por empregos melhores e a disponibi-
lidade de mão-de-obra qualificada no 
município. 

No final do ano passado, a minerado-
ra anunciou o patrocínio para a cons-
trução do centro cultural da Universi-
dade do planalto de araxá (Uniaraxá). 
O empreendimento, orçado em R$ 25 
milhões e que será aberto à comuni-
dade, contará com biblioteca, teatro e 
espaços de exposição e interação. tam-
bém no escopo cultural, a companhia 
patrocinou a realização do 1º Festival 
de Música instrumental, realizada em 
fevereiro em araxá. 

Metal de terras raras é 
produzido no País pela 1ª vez 

Fruto de uma parceria com o ins-
tituto de pesquisas tecnológicas de 
são paulo (ipt), a cbMM anunciou, 
em fevereiro, que produziu pela pri-
meira vez no país didímio metálico, 
elemento constituído de praseodí-
mio e neodímio, que são rejeitos da 
produção de nióbio da empresa. 

os óxidos de terras raras, encon-
trados abundantemente na nature-
za, são transformados em ligas me-
tálicas, resultando em importantes 
matérias-primas para a produção de 
superimãs, que por sua vez, são uti-
lizados em tablets, computadores, 
celulares, motores elétricos, turbinas 
eólicas, entre outros produtos. 

segundo os pesquisadores do ipt, 
o objetivo agora é dominar a cadeia 
produtiva, desde a separação dos 
elementos de terras raras até o bene-
ficiamento e produção das ligas me-
tálicas (parte mais complexa), assim 
como desenvolver mercados para o 
produto. Em crescimento nos últimos 
anos, especialmente na região nor-
deste, o setor de energia eólica é um 
mercado potencial, já que utiliza um 
volume considerável de superímãs. 

depois da china, o brasil possui 
a maior reserva de terras raras do 
mundo, equivalente a 22 milhões t. 
atualmente, o país asiático vem con-
trolando a exportação desses ele-
mentos a fim de priorizar a indústria 
local e ditar os preços dos produtos.  
a cbMM pode agora começar a rom-
per esse monopólio.
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Áreas de pastagens adquiridas pela 
mineradora como compensação ambiental 
de S11D e, no detalhe, o antes e depois  do 
trabalho de revegetação

Carajás mudou 
o Pará e a Vale

Esta história já é conhecida.  Esta 
relação especial prossegue nos dias 

atuais. A geração de impostos, 
para a região e outras esferas de 

governo, chega a casa de bilhões de reais em 
um período de quatro anos — mas há outros 

aspectos igualmente relevantes, como a ampla 
transformação socioeconômica de uma vasta 
região do Pará, por conta da atividade de mi-

neração, que inclusive possibilitou a construção 
da ferrovia de Carajás e do porto de Ponta da 

Madeira.

Marcelo de Valécio

com produção anual na casa dos 100 milhões t de minério 
de ferro, a mina de carajás da Vale em parauapebas, no su-

deste do pará, é considerada a maior do mundo a céu aberto. das 
minas de Carajás, saem 36% do minério de ferro produzido pela 
Vale anualmente. de acordo com a companhia, o futuro do cres-
cimento da sua capacidade de produção de minério de ferro se 

con-
centra em ca-
rajás, que é uma das províncias 
minerais mais ricas do mundo, com 7,2 bilhões tm 
de reservas provadas e prováveis, e volume substancial de re-
cursos minerais, com alto teor de ferro e reduzido grau de im-
purezas. 

Em canaã dos carajás, onde a Vale mantém a operação de 
cobre na mina do sossego, está em implantação o projeto Ferro 
carajás s11d – o maior da história da Vale e o maior da indús-
tria atual de minério de ferro do mundo, segundo a companhia. 
apenas essa mina adicionará 90 milhões t anuais à capacida-
de de produção da empresa, e o seu capex estimado é de US$ 
11,297 bilhões. 

a Vale emprega atualmente mais de 19 mil pessoas entre 
empregados próprios e terceiros permanentes em suas opera-
ções, incluindo as atividades em Minas Gerais e outros Estados. 
a companhia é a maior contribuinte do pará. Em parauapebas, 
por exemplo, considerando um recorde de 2010 a 2014, cara-
jás, na lavra de minério de ferro e manganês, contribuiu com 
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cerca de R$ 3 bilhões em impostos, entre CFEM, TFRM e ICMS. 
Esse número não considera a arrecadação recolhida de forma 
“indireta” por meio dos impostos pagos pelos seus fornecedo-
res e funcionários, além de forma direta com o pagamento das 
taxas (ambientais, alvarás) e impostos sobre patrimônio como 
IPTU, IPVA. Em Canaã dos Carajás, foram gerados mais de R$ 
612 milhões, considerando apenas CFEM e ISS, nos últimos 12 
anos, segundo a empresa.  

além da geração de empregos e impostos, a Vale possui di-
versas ações sociais nas regiões onde atua. desde sua instalação 
em Parauapebas, em 1985, a empresa realiza investimentos nas 
áreas de educação, saúde, infraestrutura, moradia, segurança 
pública e valorização. Exemplos mais recentes estão no inves-
timento de R$ 46 milhões para construção do Instituto Federal 
do Pará (IFPA), o total de R$ 23 milhões para a duplicação da 
rodovia Faruk Salmen e a destinação de R$ 20 milhões para a 
construção da Universidade Estadual do pará (Uepa). calcula-se 
em  mais de R$ 6,1 bilhões o valor de bens e serviços adquiridos 
de fornecedores no Estado e R$ 10 milhões foram investidos em 
formação profissional da população, estes dois últimos somente 
em 2015.

 Em Canaã dos Carajás, considerando apenas os investimen-
tos atuais em virtude da implantação do projeto s11d, são mais 

de 30 obras concluídas ou em 
curso, realizadas pela prefeitura 
em parceria com a companhia. 
as obras fazem parte do licen-
ciamento ambiental e se so-
mam às ações executadas para 
o início da mina do sossego, em 
2004. Entre os investimentos, 
está a construção e reforma de 
quatro escolas, todas com qua-
dra coberta, sala de informática 
e adaptadas para pessoas com 
deficiência, o que aumenta o 
número de vagas no ensino 
fundamental. E neste ano deve-
rão ser iniciadas as obras para 
construção de mais três escolas 
infantis, além da Praça da Cul-
tura e melhorias no sistema de 

captação e tratamento de água do município.
o hospital da cidade também foi ampliado e ganhou novos 

leitos e novo centro cirúrgico. Foram construídos também um 
novo Fórum de Justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça 
do Pará, e uma sede definitiva para o Conselho Tutelar de Ca-
naã. Com participação da Fundação Vale, tornou-se o primeiro 
conselho tutelar Modelo do país. o município passou a ter uma 
unidade pró-paz e do corpo de bombeiros, além de uma nova 
sede para a agência de desenvolvimento Econômico e social de 
canaã dos carajás.

a rede de energia elétrica também foi ampliada com a cons-
trução de 59 km de linhas de transmissão e duas subestações, 
uma em parauapebas e outra em canaã, em parceria com a cel-
pa, a companhia de eletricidade do pará. 

Na área de meio ambiente, a Vale afirma ter promovido diver-
sas ações nas últimas três últimas décadas. Um dos destaques 
dessa atuação é a manutenção de cerca de 97% da Floresta 
nacional de carajás, protegida com o apoio da Vale, sendo que 
menos de 3% são ocupados por suas operações. A área é consi-
derada o maior patrimônio ambiental de parauapebas e integra 
o Mosaico de Unidades de conservação de carajás. 

 Em canaã, o projeto Ferro carajás s11d é, segundo a empre-
sa, uma referência em termos ambientais.  Entre as principais 
soluções tecnológicas está a adoção do sistema truckless, um 
conjunto de estruturas composto por escavadeiras e britadores 
móveis interligados por correias transportadoras, que substitui-
rão os caminhões fora de estrada, reduzindo em 70% do consu-
mo de diesel e em 50% as emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE). 

de forma permanente, a Vale apóia o icMbio com pesquisa 
e estudos para manejo e preservação, desenvolvidos em par-
ceria com universidades. a exemplo de espécies de fauna como 
a Harpia e a Arara Azul e da flora como o Jaborandi, muito usa-
da pela indústria farmacêutica em medicamento para tratar o 
glaucoma, uma das principais doenças causadoras de cegueira 
irreversível no brasil e no mundo e que está na lista do Ministé-
rio do Meio Ambiente de espécies da flora brasileira ameaçadas 
de extinção.
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Vale construiu o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, em Parauapebas

Arara Azul, uma das espécies que a mineradora ajuda a preservar
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Yamana dá suporte a projetos escolhidos pelas 
próprias comunidades

Em 2015, segundo a empresa, 9.139 pessoas 
foram beneficiadas na região com atividades 

que incluem consultas médicas, palestras, ofici-
nas, atrações culturais, educação e conscienti-

zação ambiental

Marcelo de Valécio

a canadense Yamana atua na produção de ouro e outros 
metais preciosos, além do cobre, no Brasil, Argentina, 

chile, México, américa central e EUa. Em 2016, a empresa 
espera produzir entre 1,23 milhão e 1,31 milhão de onças de 
ouro. A produção de prata é estimada entre 6,9 milhões e 7,2 
milhões de onças e a do cobre deve variar entre 122 milhões e 
125 milhões de libras (55,3 mil toneladas a 56,7 mil t). no bra-
sil, a Yamana e sua subsidiária brio Gold possuem unidades 
em Goiás (chapada e pilar) e na bahia (Jacobina e Fazenda 
brasileiro).

Estabelecer vínculos duradouros e positivos com as comu-
nidades onde está inserida é um dos focos da Yamana. para 
tanto, a empresa afirma buscar compreender em cada uma 
das localidades as suas necessidades específicas, o seu modo 
de vida, concentrando esforços no desenvolvimento susten-
tável da região. a empresa se orienta por quatro pilares para 
realizar esse trabalho: desenvolvimento local, qualidade de 
vida, educação e cultura. “A Yamana acredita que o investi-
mento social nas áreas onde está inserida é a melhor maneira 
de contribuir para a formação de comunidades sustentáveis, 
que continuarão a prosperar muito além da duração de nos-
sas minas”, afirma Osvaldo Filho, diretor do Instituto Yamana 
de desenvolvimento socioambiental. 

Entre as ações que a Yamana desenvolve com as comunida-
des da Bahia está o Programa Integrar, que se destina à quali-
dade de vida local. nesse projeto, são desenvolvi-
das atividades de melhoria dos hábitos de vida das 
comunidades, e inclui também os colaboradores 
da Yamana e seus familiares. Além dessas ativida-
des, também são desenvolvidas ações específicas 
realizadas por meio de uma pesquisa de interesse 
anual com a comunidade. Essas ações são focadas 
em quatro temas: saúde, meio ambiente, comu-
nidade e vida familiar. Em 2015, segundo a em-
presa, 9.139 pessoas foram beneficiadas na Bahia 
com atividades que incluem consultas médicas, 
palestras, oficinas, atrações culturais, educação e 
conscientização ambiental. 

dentro do programa integrar, a Yamana desen-
volve anualmente o dia integrar. nessa data são 
realizadas ações de responsabilidade socioam-
biental com o objetivo de desenvolver o concei-
to de cidadania. durante um dia são oferecidos 
serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania 
e meio ambiente, além de atividades de lazer e 

entretenimento para os participantes. No ano passado, foram 
realizados 62.496 atendimentos nas unidades da bahia. o dia 
Integrar, cuja realização é de responsabilidade do Instituto Ya-
mana, conta com parcerias com o poder público, a iniciativa 
privada e a sociedade civil organizada, além de voluntários.

o seminário de parcerias é outra ação de responsabilidade 
socioambiental da empresa. A participação da comunidade 
acontece por meio das organizações sociais locais com apre-
sentação de projetos de interesse da comunidade. o processo 
de escolha dos projetos é encaminhado de forma a possibili-
tar que a própria comunidade discuta e defina quais deverão 
ser contemplados com recursos do seminário de parcerias. o 
investimento total no projeto somou R$ 346 mil, benefician-
do 60 instituições, em quatro municípios da Bahia.

Cultura e educação também estão no raio de ação do Insti-
tuto Yamana. Entre as atividades culturais promovidas está o 
Cineco Móvel, uma estrutura itinerante de cinema que circula 
nos distritos mais distantes das sedes dos municípios, reali-
zando sessões de filmes, democratizando o acesso à cultura 
e levando entretenimento às comunidades. “a Yamana acre-
dita que cultura e educação são componentes centrais para 
construção de comunidades fortes, saudáveis e sustentáveis”, 
destaca osvaldo Filho. “Educação é um pilar permanente das 
atividades de responsabilidade social”, completa o diretor do 
Instituto Yamana, lembrando que nos últimos anos, a empre-
sa focou nas necessidades educacionais das comunidades 
próximas às suas operações e firmou parcerias com secreta-
rias de educação. Entre as ações implementadas, está o plano 
de Gestão Educacional, cujo objetivo é a melhoria da qualida-
de da gestão escolar, impactando diretamente na qualidade 
do ensino.

a Yamana possui também um programa de voluntariado 
em que os empregados realizam ações junto à comunidade 
durante o ano todo. Em 2015, nas unidades da bahia foram 
realizadas atividades que beneficiaram, segundo a empresa, 
em torno de 5.800 pessoas. 
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Projeto Integrar, um dos vários que a Yamana apoia
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Indústria cimenteira  utiliza 
resíduos sólidos como combustível
Votorantim Cimentos comple-
ta três anos de operações na 

capital mato-grossense, desta-
cando-se como uma das mais 
modernas e sustentáveis em-
presas do segmento no País

a Votorantim Cimentos comple-
ta em cuiabá mais um ano de 

atuação em abril, mês em que tam-
bém se comemora o aniversário da 
capital. instalada em cuiabá em 2013, 
com o início da operação nesta uni-
dade, a Votorantim Cimentos dobrou 
a produção no Estado, passando de 
1,2 milhão t (produzidas na fábrica da 
empresa, localizada em nobres) para 
2,5 milhões t, da marca itaú. a planta, 
localizada no distrito de aguaçu, rece-
beu investimento de R$ 400 milhões 
e gera, atualmente, cerca de 600 em-
pregos diretos e indiretos.

além de gerar emprego e renda para 
a região, a unidade funciona segundo 
a filosofia de sustentabilidade da Vo-
torantim Cimentos, que prioriza com 
o bem-estar da comunidade local e 
com a preservação do meio ambiente. 
A fábrica utiliza o coprocessamento de 
rejeitos industriais e resíduos sólidos 
para substituir parte dos combustíveis 

fósseis na produção de cimento. por 
mês, são coprocessados aproximada-
mente 20 mil t, um volume com po-
tencial para crescer a partir de novas 
parcerias com os setores público e 
privado.

O coprocessamento na Votorantim 
cimentos de cuiabá conta com licen-
ciamento ambiental da secretaria de 
Estado do Meio ambiente (sema). ao 
investir na substituição de combustí-
veis fósseis com o uso de resíduos no 
forno de clínquer, matéria-prima na 
produção de cimento, a empresa aju-
da a reduzir o passivo ambiental no 
município, diminuindo a quantidade 
de resíduos no aterro sanitário. a me-
dida ainda evita a emissão de gases, 
como o metano, que são prejudiciais 
à saúde humana e aumentam o efeito 
estufa. 

Iniciativas sociais
Outras iniciativas executadas pela 

Votorantim Cimentos em Cuiabá que 
beneficiam a comunidade local são os 
projetos que a empresa desenvolve 
e apoia para estimular melhorias na 
educação e na saúde pública, além do 
incentivo às cadeias produtivas. Em 
conjunto com a prefeitura de cuiabá, 
a empresa aprimorou o sistema de 
saúde com a entrega de dois postos 

de saúde e refor-
mou praças para o 
lazer nos distritos 
de aguaçu e nossa 
senhora da Guia, 
beneficiando, apro-
ximadamente, 15 
mil moradores. du-
rante o período de 
construção, foram 
oferecidos cursos 
de capacitação pro-
fissional, com o 
apoio do senai, para 
moradores de cuia-
bá, nossa senhora 
da Guia, aguaçu e 
Várzea Grande.

outra ação social 
realizada pela fábrica da Votorantim 
cimentos de cuiabá é o programa Via, 
que tem como objetivo contribuir para 
o fortalecimento das estruturas de 
gestão, por meio do apoio a projetos 
de melhoria da qualidade de vida de 
crianças e adolescentes, contribuindo 
para o cumprimento dos direitos es-
tabelecidos no Estatuto da criança e 
do adolescente. desde seu início, em 
2006, o Via já atendeu 81 projetos, de 
67 municípios, beneficiando mais de 
22 mil crianças e adolescentes.

a fábrica da Votorantim cimentos, 
em cuiabá, também apoia, por meio 
do programa redes, projetos de fo-
mento à cadeia produtiva local. pro-
movido em parceria com o instituto 
Votorantim e o banco nacional de 
desenvolvimento Econômico e so-
cial (bndEs), o redes tem como ob-
jetivo contribuir para o crescimento 
sustentável de municípios brasilei-
ros, por meio da implantação e con-
solidação de negócios ligados a co-
operativas e associações. na região 
de cuiabá, são apoiados pelo redes 
os projetos: conexão peixe, da coo-
perativa dos pescadores e artesãos 
de pai andré e bonsucesso (coorim-
batá); rede leiteira da baixada cuia-
bana, da cooperativa agropecuária 
Várzea-grandense (coopergrande); 
e coleta seletiva, da associação dos 
catadores de Materiais recicláveis 
de Várzea Grande (asscavag).

Votorantim Cimentos utiliza resíduos sólidos e rejeitos industriais para reduzir o consumo 
de combustíveis fósseis na produção de cimento
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Jovens aprendizes de Xambioá (TO) 
participam de limpeza nas margens do Rio Araguaia

a Votorantim cimentos apoiou o conselho comu-
nitário de xambioá (to) em uma ação de limpeza nas 
margens do rio araguaia. Jovens aprendizes do senai 
tocantins que atuam na Votorantim cimentos, e outros 
voluntários, auxiliaram os membros do conselho comu-
nitário a recolher lixo das margens do rio, além de plan-
tar diversas mudas de espécies nativas. 

a participação dos jovens aprendizes na iniciativa in-
tegra as ações do projeto de responsabilidade social ar-
borizando, desenvolvido na Votorantim cimentos desde 
outubro de 2015. além dos aprendizes, funcionários da 
fábrica também colaboraram com a limpeza. a fábrica 
ainda doou sacos para recolhimento de lixo e placas de 
sinalização ambiental, que foram instaladas às margens 
do rio para conscientizar a população a não jogar lixo 
no local. 

 outros voluntários que contribuíram com a 
ação foram os alunos da Escola Municipal dom cornélio 
chizzini e do colégio Estadual professora Juliana barros, 
integrantes do projeto xambiart, secretaria Municipal 
de saúde, associação comercial e industrial de xambioá 
(acix) e colônia de pescadores de xambioá. 

 na estimativa da coordenadora do conselho 
comunitário de xambioá, Marivalda Martins borges, 
participaram da limpeza do rio araguaia aproximada-
mente 150 pessoas.  “Já contávamos com vários volun-
tários, mas não imaginávamos que apareceriam outros. 
Ficamos muito felizes de receber o apoio de empresas 
e entidades nesse trabalho que é tão importante para 
o bem-estar de todos. também foi muito gratificante 
engajar os jovens a colaborarem, porque é assim que 
se formam cidadãos conscientes com a preservação do 
meio ambiente”, disse.

Cooperativa fornece alimentos orgânicos para re-
feições em unidade Paraense

 
Hortaliças e verduras orgânicas produzidas pela coopera-

tiva de Agricultores Familiares de Primavera (Cooprima), no 
pará, sem uso de agrotóxicos ou outros produtos químicos, 
ganharão espaço na refeição dos funcionários da fábrica da 
Votorantim Cimentos no município. A partir do dia 1º de 
abril, a empresa nutriservice começa a preparar as refeições 
diariamente dentro da empresa, na cozinha industrial. 

Além de refeições nutritivas e saudáveis, a parceria entre 
Votorantim Cimentos, Cooprima e Nutriservice também vai 
gerar novos empregos para a cidade paraense. “ajudar a 
alavancar o desenvolvimento socioeconômico das regiões 
onde a Votorantim Cimentos atua e o bem-estar de nossos 
colaboradores são nossos compromissos”, afirma o gerente 
de projetos da Votorantim Cimentos de Primavera, Alexan-
dre Mouta. 

neste primeiro momento, a nutriservice fornecerá 164 
refeições diárias – café da manhã, almoço e jantar. Quando 
a fábrica estiver em operação, o número pode alcançar 300 
por dia. “o que não impede que a empresa também possa 
fornecer para as firmas terceirizadas que trabalham para a 
Votorantim Cimentos”, explica Alexandre Mouta.

A Cooprima cultiva alface, couve, cebolinha, coentro, 
quiabo, rúcula, jerimum (abóbora) e batata-doce por meio 
de técnicas de compostagem e adubo orgânico (biofertili-
zantes). a produção, especialmente de hortaliças, está além 
do número de vendas – os principais compradores são a pre-
feitura (merenda escolar) e a comunidade da região. “nos-
sa produção está sobrando, especialmente a de hortaliças. 
Precisamos ampliar o mercado para não perder os artigos e 
desmotivar os agricultores”, afirma a presidente da entida-
de, Joelma trindade nunes.

A cooperativa iniciou as atividades em 2011, quando teve 
o início do processo de profissionalização da entidade com 
apoio da Votorantim Cimentos, Sebrae, Serviço Nacional de 
aprendizagem rural (senar) e prefeitura local. Foram capa-
citados 30 cooperados para assumirem perfil empreende-
dor e produzirem com respeito ao meio ambiente e à saúde 
do consumidor.

????????
Fo

to
s:

 V
ot

or
an

tim
 C

im
en

to
s



30 | MINÉRIOS & MINERALES | MARÇO | 2016

A riqueza do norte de Goiás
Mineradora sama faz parte da história do desenvolvimento de Minaçu 

A descoberta do afloramento do Amianto 
Crisotila, a chamada ‘pedra cabeluda’, em 
1966 no norte de Goiás, ressaltou a imensa 
riqueza mineral da região, que na época era 
apenas distrito da cidade de Uruaçu.  Quan-
do a Sama iniciou suas atividades, neste local, 
aos pés da serra de cana brava, com poucos 
habitantes e de difícil acesso para a estrutu-
ração de um parque industrial, ela teve que 
superar o seu principal desafio: estabelecer 
um ambiente de trabalho seguro, saudável e 
com qualidade de vida. 

dez anos depois que a mineradora se ins-
talou, o pequeno distrito emancipou-se para 
a cidade de Minaçu, que em tupi guarani 
significa “mina grande”. E em quase cinco 
décadas, de relacionamento entre sama e a 
comunidade em que está inserida, a empresa 
apoia atividades e faz doações relacionadas à 
educação, saúde e prestação de serviços co-
munitários, voluntariado e inclusão social, além de patrocínios e incentivo ao esporte e cultura local. A mineradora também doa 
cestas básicas, medicamentos e produtos hospitalares para entidades filantrópicas da cidade. As doações são realizadas por meio 
de solicitações das entidades e depois de analisadas pelo Comitê Interno de Doações e Patrocínios. 

Economia
com a sama, o município de Minaçu e o Estado de Goiás arrecadam impostos que são repassados mensalmente pela mine-

radora, aumentado assim a renda per capita da região. Os valores do ICMS (Imposto sobre Operações relativas a Circulação de 
Mercadorias)  recolhido para o Estado de Goiás em 2015: R$ 25.793.422,61 e o valor de retorno para o município de Minaçu-GO 
foi de R$ 19.345.066,96. As compras de materiais e contratação de serviços são realizadas preferencialmente na região o que gera 
mais renda; no ano de 2015, por exemplo, foi gasto em Minaçu R$77.655.111,90 e nas demais cidades: R$68.956.679,00. 

Sustentabilidade
A Sama monitora todos os tipos de emissão, seja por ar, água ou ruído. Para garantir a qualidade do ar, são realizados monito-

ramentos ambientais na indústria, vila residencial e em pontos espalhados em Minaçu. Como medidas de controles de partículas 
totais em suspensão, as vias da mineradora são umidificadas diariamente. 

Para controlar a emissão de partículas de fibra, a mineradora possui o processo de beneficiamento do amianto todo enclausu-
rado. Além de manter o maior filtro de mangas da América Latina. 

desde 2012, a empresa mantém parceria com comerciantes locais e escolas municipais para o recolhimento mensal de pilhas 
e baterias. nos primeiros dois anos deste projeto, foram recolhidos mais de 650 quilos de pilhas e baterias que são armazenadas 
em local apropriado até a destinação final para o reciclador. 

a mineradora também instalou um incinerador de resíduos de serviços de saúde e o disponibilizou em forma de comodato para 
a utilização do município.

Reserva Florestal
A área de concessão da Sama totaliza 45 quilômetros quadrados, dos quais aproximadamente 80% estão sob a tutela Reserva 

Florestal e Reserva Legal (25 km2 de reserva ativa e 9,9 km2 de Reserva Legal). Esse espaço ambiental é um refúgio para a diversi-
dade de animais do cerrado e também abriga várias espécies da flora do bioma regional 
tendo um investimento anual da empresa de mais de R$ 300 mil.  

Portas Abertas
a sama também disponibiliza para todo o país o programa de visitas portas abertas 

para que todos possam conhecer os processos de trabalho com o uso seguro do Crisotila 
e o Projeto Quelônios – primeiro Criadouro Científico de Fauna Silvestre para a conserva-
ção de tartarugas, regulamentado pelo ibaMa. durante o ano, esses projetos recebem a 
média de 1500 visitantes
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COLUNA DO MENDO

Por José Mendo Mizael de Souza*
mendodesouza@jmendo.com.br

“no começo era a febre amarela. de-
pois veio a dengue. Mais recentemen-
te, a chikungunya, e, logo depois, o 
zika. Entre especialistas em epidemias, 
o pensamento é um só: sabe-se lá o 
que mais pode vir daqui para frente”, 
destaca Giovana Girardi, em matéria 
publicada no Estado de s. paulo. E ela 
acrescenta: “Em comum, todas as do-
enças compartilham o mesmo vetor de 
transmissão, o mosquito Aedes aegypti. 
sabe-se na literatura médica que pelo 
menos mais 17 outros vírus podem ser 
carregados pelo mesmo mosquito, mas 
ninguém se arrisca a dizer se algum de-
les pode se mover nem qual poderia ser 
o próximo a chegar ao brasil”.
por seu turno, o infectologista artur ti-
merman, segundo adriana dias lopes, 
nas “páginas amarelas” da Veja, ao 
responder à pergunta “não é inconce-
bível que um mosquito cujo potencial 
de transmitir doenças que se conhece 
há pelo menos 100 anos ainda desafie a 
ciência?”, destaca: “o papel da ciência 
não é acabar com o aedes.  É impossível 
acabar com o mosquito. o aedes tem 
uma capacidade de adaptação biológi-
ca sofisticada, superior à de qualquer 
inseto. Há menos de dez anos, ele se 
reproduzia apenas em poças grandes, 
de meio litro, constituídas de água lim-
pa. Hoje, basta uma quantidade equiva-
lente a uma tampinha de água - limpa 
ou suja. o aedes sempre teve um com-
portamento diurno, atraído pela luz do 
sol, e já o vemos durante a noite, em 
torno de luz artificial. Suas larvas sobre-
viviam por três meses. agora, o tempo 

Mineração e responsabilidade social: todo esforço 
no combate ao aedes aegypti

*Engenheiro de Minas e Metalurgista, EEUFMG, 1961. Ex-Aluno Honorário da Escola de Minas de Ouro Preto. Presidente da J.Mendo Consultoria Ltda. 
Fundador e Presidente do Ceamin - Centro de Estudos Avançados em Mineração. Vice-Presidente da ACMinas - Associação Comercial e Empresarial de Mi-
nas e Presidente do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia da Entidade. Coordenador, como Diretor do BDMG, em 1976, da fundação do Instituto 
Brasileiro de Mineração - bram. Como representante do Ibram, um dos 3 fundadores da Adimb - Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria 
Mineral Brasileira. Ex-Conselheiro do Cetem - Centro de Tecnologia Mineral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

é quatro vezes maior. Seu voo atingia a 
distância de 10 metros. são 50 metros 
atualmente. Essa capacidade extraordi-
nária de sobrevivência sempre driblará 
qualquer tecnologia”.
E alerta artur timerman, nesta mesma 
entrevista: “não costumo ser pessimis-
ta, mas nesse caso terei de dizer: é pra-
ticamente impossível eliminá-lo. O pro-
blema está lá atrás, com a urbanização 
caótica das grandes cidades, sobretudo 
nos Países da América Latina, erguidas 
sobre asfaltos impermeáveis, com pou-
quíssima vegetação e repletas de lixo e 

esgoto a céu aberto. o papel da ciência 
é importante, mas paliativo. Ela servirá 
para eliminar ou evitar as consequên-
cias trazidas pelo mosquito. as medidas 
podem ser válidas, mas apenas reduzi-
rão os danos”.
considerando a comprovada responsa-
bilidade social das Empresas de Minera-
ção comprometidas com as comunida-
des em que atuam - em especial com 
aquelas que se situam nas proximida-

des das minas - vale aqui destacar que a 
gravidade da questão do Aedes aegypti  
e a necessidade de seu combate dia-a-
dia é um desafio e uma responsabilida-
de de todos, pelo que nós da Mineração 
brasileira deveremos, cada vez mais, 
nos engajar no combate ao mosquito 
e nos esclarecimentos permanentes  à 
todos os nossos stakeholders.
Vale destacar aqui que é ainda o infec-
tologista artur timerman, também na 
matéria de Veja acima citada, quem, 
ao responder à pergunta “o que o se-
nhor tem dito para suas pacientes so-
bre o zika? Quais medidas elas devem 
tomar?”, enfatizou: ‘Há muitos anos, 
desde os tempos da aids, eu não vivia 
uma situação tão angustiante no meu 
dia a dia profissional. A cada semana, 
recebo em meu consultório pelo menos 
uma dezena de mulheres angustiadas. 
infelizmente, só posso responder às 
questões delas de forma monossilábi-
ca. ‘Se eu engravidar agora, corro o ris-
co de ter zika?’. Sim. ‘Corro o risco de 
transmitir o vírus para o feto?’ Sim. ‘Se 
isso acontecer, ele pode ter microcefa-
lia?’ sim. desaconselho veementemen-
te uma gestação, até que consigamos 
conhecer um pouco mais esse vírus. Fiz 
isso em minha própria casa. Minha filha 
mais nova queria engravidar agora de 
seu primeiro filho. Desaconselhei. E fui 
ouvido’.
Vamos, pois, todos nós da Mineração - 
e todos nós brasileiros! - mergulhar de 
corpo e alma nesta urgente tarefa de 
combater o Aedes aegypti, lembrando, 
sempre, bertolt brecht: “não basta ter 
sido bom quando se deixa o mundo. É 
preciso deixar um mundo melhor”.
Vamos lá!!
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Prêmio de Inovação elege 
como finalistas melhorias 

concebidas pela indústria de equipamentos
 e componentes

Joseph Young – Munique (Alemanha)

nesta premiação, tamanho não é documento. Gigantes 
globais competem com indústrias locais e empresas 

de engenharia com quadros modestos. Foi a receita adotada 
pelos organizadores da exposição bauma 2016, que se realiza 
em Munique, alemanha, em abril próximo, para valorizar as 
inovações técnicas mais criativas independente do porte das 
participantes. 

 conheça a seguir os principais produtos apresentados 
no evento.

a liebherr, como a maior marca global alemã em equipa-

mentos de construção e mineração, vai alinhar na feira uma 
série de desenvolvimentos à altura da sua tradição tecnológi-
ca. Uma inovação inclusive eleita como um dos finalistas do 
prêmio propõe substituir o velho e conhecido cabo de aço por 
cordoalhas de material sintético, que pesa bem menos e “aler-
ta” o proprietário do guindaste quando chega o momento da 
troca — tirando o fator humano dessa decisão que pode afetar 
a segurança de toda a operação de rigging. O cabo sintético foi 
desenvolvido pela liebherr e a empresa austríaca teufelberger.

 a nova série xpower de carregadeiras equipadas com 
trem de força de potência dividida como standard já alcançou 
70 mil horas de testes operacionais, e terá seu lançamento eu-
ropeu realizado na bauma em abril próximo, seguido por países 
onde as normas de emissão Estágio iV/tier 4f se aplicam. são 
seis modelos pesando de 17,7 a 32,6 tm, caçamba de 3,2 a 6 
m³, e motor de 191 a 354 Hp.

 a fábrica alemã vai apresentar em Munique o primei-
ro trator de esteiras do mercado, na classe de 70 t, com tração 
hidrostática variável de forma infinita. Batizado de PR776, seu 
motor de 759 Hp se sobressai pelo baixo consumo. a r9200 é 
a novidade em escavadeira de mineração na classe de 200 tc, 
destinada ao carregamento de caminhões de 100 t e 140 t, em 
versão backhoe ou shovel.  

 bauma verá ainda lançamentos da liebherr em guin-
dastes móveis e sobre esteiras: o modelo ltM 1250-5.1 que já 
se encontrada à venda como o guindaste móvel de maior capa-
cidade sobre cinco eixos — 250 t, alcance de 108 m, rádio de 
96; o protótipo de um guindaste de oito eixos com lança teles-
cópica muito longa; LR-1500, cujo protótipo realiza um progra-
ma de testes com sucesso, destacando sua capacidade de 500 
tc mesmo utilizando componentes de dimensões típicas de um 
guindaste de 400t.

Bauma 2016 valoriza Engenharia e Tecnologia

ExpOSIÇãO GLOBAL
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Tecnologia
A participação da Caterpillar na Bauma 2016 gira em torno 

do tema Tecnologia para Elevar Produtividade e Eficiência. 
a empresa sediada em peoria, Estados Unidos, conduz um 
programa recente que visa a reduzir em US$ 1 bilhão seus 
custos operacionais, mas isso não parece afetar os projetos 
de desenvolvimento na sua gama de equipamentos de cons-
trução e mineração, tido como a mais extensa da indústria.   

 o foco central da apresentação na bauma com mais 
de 60 máquinas e implementos está na tecnologia de cone-
xão, que permite interligar equipamentos da frota, indepen-
dente de marca, para melhorar a produtividade nas tarefas 
executadas. 

 o módulo linK captura dados de desempenho e 
saúde das máquinas, disponibilizando-os na web, facilitando 
tomadas de decisão para evitar falhas não programadas; os 
módulos GradE e coMpact, que dão suporte às operado-
res para movimentar mais material em menos passadas; e 
paYload, sistema embarcado em caminhões e equipamen-
tos de carga que reduz tempos de ciclo e custo por tonelada 
movida.

 a nova escavadeira cat 323F oferece como siste-
ma standard o GRADE with Assist, que automatiza os mo-
vimentos da lança e da caçamba, com menos intervenção 
do operador e dando mais qualidade e velocidade ao tra-
balho executado; os modelos 336F lE xE e 352Fnl xE pos-
suem sistema hidráulico inteligente que prioriza economia 
de combustível, além dos sistemas Grade e Payload; o trator 
d6n com Grade integrado a slope assist dá alta produção do 
primeiro corte ao acabamento.

 na mineração, desponta a escavadeira hidráuli-
ca 6015b que sustenta novos parâmetros de velocidade e 
potência, visando otimizar o carregamento dos caminhões 
773, 775 e 777 em 4, 5 e 7 passadas; os motores industriais 
apresentados na bauma atendem às normas EU estagio iV/
US EPA Tier 4 para múltiplas aplicações.

a Hyundai vai exibir quatro novas escavadeiras — Hx145 
lcr sobre esteiras, para construção; Hx235 lcr, sobre estei-
ras, para operação florestal; HW140, sobre rodas, para cons-

trução; e HW210 sobre rodas, para manuseio de entulhos e 
reciclagem. Algumas características avançadas: cabine nova, 
motor tier iV cummins, quatro câmeras de 360° que elimi-
nam pontos cegos para o operador e exclusivo detector de 
movimentos no entorno da máquina.

 a fábrica coreana também vai apresentar quatro 
novas carregadeiras. a Hl940 tM, para construção e traba-
lho com implementos, tem motor scania, cabine reforçada, 
caçamba que não derrama, e sistema de gestão standard 
que detecta paradas prolongadas e reduz a rpM do motor.  

 Estarão também na bauma os modelos Hl955 tM, 
para implementos variados, inclusive florestal; HL950, para 
construção; e Hl980, para pedreiras e mineração, cujas es-
pecificações técnicas serão reveladas em abril próximo em 
Munique.

a Volvo cE comemora 50 anos ao lançar o primeiro ca-
minhão articulado no mercado e vai celebrar o fato com o 
novo modelo a60H, de 55 t, a maior capacidade até agora 
disponível na categoria, cujas características serão divul-
gadas somente na feira — dando continuidade à tradição 
da marca nessa linha de equipamento, reconhecida por ter 

ExpOSIÇãO GLOBAL
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aa Jcb eleva o co-
nhecido padrão da re-
tro compacta 2cx a um 
novo nível operacio-
nal — com o novo 3cx 
compact. Medindo 1,9 
m de largura por 2,74 
m de altura, a 3cx é na 
pratica 25% mais com-
pacta em termos físicos, 
mas possui a mesma 

potência. 
 na faixa intermediaria de carregadeiras, a Jcb está 

replicando as características avançadas do modelo 457 
para as unidades 427 e 437, além de 411 e 417 de me-
nor capacidade. Essa tecnologia inclui um motor dentro 
da norma Tier 4 Final/Estágio IV, sem precisar de filtro de 
particulado, a cabine CommandPlus e seu sistema de con-
trole inovador, que permite ao operador ajustar os fluxos 
hidráulicos auxiliares através do seu monitor, e comandar 
a reversão do ventilador para efeito de limpeza.

a atlas copco introduz na bauma o serviço rigscan, já 
disponível no mercado dos Estados Unidos, que faz o diag-
nóstico do estado operacional de uma perfuratriz, sem 
precisar desmontar ou remover componentes. diversas 
ferramentas high tech são utilizadas, inclusive imagens 
térmicas feitas por um aparelho manual, na avaliação de 
cerca de 500 parâmetros como vazamentos de fluidos, blo-
queios etc. 

Essa revisão dá suporte à identificação de falhas poten-
ciais que operadores ou mecânicos podem sentir de forma 
intuitiva.

a liuGong chinesa prossegue a sua trajetória de globa-
lização, com mais ênfase nas escavadeiras, ao lançar sete 
novos modelos de 15 a 50 t, a serem exibidos na bauma 
em abril próximo; quatro modelos de bulldozers dressta 
produzidos na sua fábrica europeia, inclusive um equipa-
do com transmissão hidrostática, mais um assentador de 
tubos. 

uma cabine de operador das mais confortáveis. 
 Facilidades de manutenção também caracterizam 

esses caminhões, como a grelha frontal que gira para abrir 
e o capo do motor que levanta a 90° para livre acesso. 
Sua linha será ampliada escavadeiras compactas EW60E, 
EW150E de traseira curta, e ECR35D; e carregadeiras com-
pactas l45H e l50H.

Compactas

ExpOSIÇãO GLOBAL

 após esta-
belecer sua sede eu-
ropeia na Holanda, 
em 2012, incluindo 
um centro de peças, 
a empresa ingressou 
com sucesso no mer-
cado britânico e, em 
outubro de 2015, assinou com o distribuidor drimat na 
França. 

 as escavadeira da série E — 915EiV, 925EiV, 933EiV 
e 939EiV — incorporam motor cummins turboalimentado, 
de baixa rotação e alto torque, que atende as normas euro-
peias de emissão. o sistema ipc de controle inteligente de 
potência integra os sistemas mecânico, elétrico e hidráuli-
co, incluindo o motor, e otimiza o consumo de diesel, com 
redução automática de velocidade quando em neutro. 

 seis modos de operação, inclusive Fine (acaba-
mento), Lifting (içamento), Breaker (rompedor) e Attach-
ment (outros implementos) adequam a potencia ao traba-
lho escolhido.

Komatsu apresenta escavadeira
a Komatsu Mining desenvolveu a nova pc7000, de 677 t, uma  

escavadeira hidráulica mais segura e eficiente, alimentada por 
dois motores de 1.250 kW diesel e disponível também com um 
sistema de acionamento elétrico. com 36 m³ de capacidade de 
caçamba, é projetada para uso em uma variedade de condi-
ções. a pc7000 é adaptada para uso com os caminhões de 240 
a 290 t, modelos 830E e 860. os operadores irão notar um sis-
tema de controle melhorado da máquina, porque o fabricante 
otimizou tanto o desenho pá como o sistema hidráulico. 
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Metso apresenta solução in-pit que reduz emissões e 
aumenta segurança em mina de ferro russa

a Metso colocou em operação um sistema in-pit e de trans-
portadores de última geração na mina de Olkon, na Rússia. 
após dois anos de construção, o sistema está operando à plena 
velocidade e entregando resultados significativos. Localizada a 
200km ao norte do Círculo Polar Ártico, em Olenegorsk, na re-
gião de Murmansk, olkon é uma das maiores mineradoras de 
ferro da rússia. Empregando 1.900 pessoas, olkon produz cerca 
de 4.4 milhões t de minério por ano. de propriedade da severs-
tal, faz parte de uma das maiores estruturas verticais integradas 
de aço e mineração do mundo.

antes da solução Metso, a olkon dependia de uma planta 
tradicional 
de britagem, 
sem recursos 
in-pit. a adi-
ção do novo 
sistema per-
mitiu redu-
ção de custos 
operacionais 
relacionados 

ao transporte feito por caminhões, além de prevenir acidentes e 
reduzir a emissão de co2. ao invés de carregar caminhões com 
o minério do desmonte da mina até a planta, o minério é brita-
do diretamente na mina e transportado via transportadores de 
correia.

 “o bem-sucedido start-up do equipamento de brita-
gem e peneiramento e dos transportadores em nossa mina é 
uma boa razão para que outras mineradoras adotem a solução. 
nós fomos os pioneiros no uso desse sistema na rússia”, co-
menta alexandre popov, diretor geral da olkon. “o sistema é 
novo para nós e para toda a indústria de mineração da rússia 
e Europa. trabalhamos com a Metso há muitos anos e temos 
vários projetos bem-sucedidos. o sistema in-pit com transpor-
tadores agora faz parte dessa lista”, complementa popov. 

 para alcançar um sistema in-pit de classe mundial, a 
olkon buscou um fornecedor que pudesse oferecer a solução 
completa. A experiência da Metso permitiu desenvolver um sis-
tema que inclui britagem primária, secundária e ainda o trans-
porte por transportadores de correia, com uma capacidade de 
1.200 t/h.

 “Esse projeto é resultado de uma parceria efetiva en-

tre a olkon e a Metso. a Metso mobilizou sua equipe no país 
todo para desenvolver e implementar essa solução de in-pit 
com transportadores. A Olkon confiou na experiência e na capa-
cidade de implementação da Metso, assim como na qualidade 
de seus equipamentos, e o resultado é um sistema digno de ex-
posição”, mencionou Frederic barou, gerente sênior de projetos 
da Metso.

 o sistema consiste em um alimentador de sapatas 
aF10-84, um britador de mandíbulas nordberg® c200, uma 
peneira de mineração rF2448, um britador cônico nordberg® 
Hp800™, transportadores de correia e um sistema elétrico e 
de automação customizado, além de todas as estruturas de 
suporte, alimentação e manutenção. a instalação também foi 
supervisionada pela equipe Metso, que deu suporte durante o 
start-up e o comissionamento.

Manutenção mais fácil e redução do consumo de energia

Um projeto de engenharia bem pensado e atenção aos de-
talhes valem a pena. Os transportadores, parte do portfólio 
Metso, são de fácil manutenção e apresentam proteção sem 
precedentes contra temperaturas baixas. o desenho da tremo-
nha reduz o consumo de revestimentos anti-desgaste. Todos os 
componentes são controlados por um sistema altamente sofis-
ticado desenvolvido pela Metso, que mantém o fluxo da planta 
constante e otimiza a alimentação dos britadores. Dessa forma, 
o consumo de energia é otimizado e há maior eficiência se com-
parado ao sistema de controle utilizado anteriormente.

 Para garantir a segurança, o sistema inclui um con-
junto completo de acessos e plataformas de manutenção para 
todo o equipamento. a Metso também desenvolveu e instalou 
os guarda corpos e coberturas na maior parte dos transporta-
dores e estações de britagem, de acordo com as normas mais 
recentes. Dentre as características elétricas do projeto está in-
cluído um modo de manutenção segura, com caixas de controle 
locais, assim como interruptores traváveis de isolamento dos 
motores, oferecendo maior segurança a operadores e à equipe 
de manutenção.

LAVRA

Sistema que inclui britagem primária, secundá-
ria e ainda o transporte por transportadores de 

correia, com uma capacidade de 1.200 t/h

Sistema inclui britagem primária, secundária e 
ainda o transporte por transportadores
de correia, com uma capacidade de 1.200 t/h

Localizada a 200km ao norte do Círculo Polar Ártico, em Olenegorsk,
na região de Murmansk, Olkon é uma das maiores mineradoras
de ferro da Rússia
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R$ 442,4 milhões
Chapada 

localizada em alto Horizonte, em Goiás, a mina chapada, 
pertencente à Mineração Maracá indústria e comércio, do 
grupo Yamana, receberá R$ 442,4 milhões de investimentos 
em 2016. 

Os recursos serão utilizados para expansão e novos pro-
jetos (incluindo exploração geológica, que receberá R$ 18,9 
milhões), totalizando R$ 274,4 milhões, e para operações 
existentes (R$ 168 milhões).

Em segurança no trabalho, o investimento previsto para 
este ano atinge R$ 4,2 milhões, que serão utilizados para 
aquisição de ambulância, sistema de controle de sono e aqui-
sição de equipamentos previstos no programa de gestão de 
maiores riscos.

na aquisição de equipamentos ou sistemas serão aplica-
dos R$ 24,4 milhões, destinados à compra de trator de pneus 
e equipamentos para sistema de bombeamento da mina e 
reforma de caminhões cat 785 e trator cat d9.

Para a planta serão destinados R$ 11,5 milhões, que in-
cluem peneira vibratória, banco de capacitores, siste-
ma de agulhamento automático dos FE’s, aquisição de 

psi e aquisição de densímetro.

Em tecnologia da informação (ti) a empresa desembol-
sará R$ 940 mil, destinados à ampliação e substituição de 
equipamentos do sistema de CFTV, aquisição de softwares 
para geologia e planejamento (arcview + arcgis + Software 
para geotecnia e geomecânica), software (MS3D + Atlas) e 
equipamentos de topografia (Estação topográfica TS50).

a Kinross brasil Mineração, proprietária da mina Morro 
do Ouro, localizada em Paracatu (MG), investirá R$ 300 
milhões ao longo de 2016. O valor será destinado prin-
cipalmente para as operações existentes e na área am-
biental. 

Dos recursos, R$ 120 milhões serão aplicados em alte-
amento da barragem Eustáquio e construção de tanque 
especifico, R$ 50 milhões, na aquisição de peças sobres-
salentes e recuperação de componentes para a frota de 
produção e R$ 18 milhões serão destinados à moderniza-
ção do moinho saG.

Em manutenção da planta de processos a empresa 

INVESTIMENTOS 2016

R$ 300 milhões 
Morro do Ouro 

pesquisa realizada pela revista Minérios & Minerales mostra que o setor não 
está paralisado e mineradoras continuam aplicando recursos para buscar maior 

competitividade em suas operações, e não apenas pela redução 
contínua de custos.  Veja onde as 20 minas vão investir em 2016 

Pesquisa indica que  20 minas vão 
investir R$ 1,6 bilhão esse ano
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aplicará R$ 28,9 milhões e inclui: repotenciamento de sis-
temas de bombeamento de polpa; novo sistema de bom-
beamento de água de selagem para bombas de polpa de 
minério; reformas estruturais e implementações de novas 
estruturas; modernização de válvulas para sistemas de 
polpa de minério; equipamentos reservas (motores elétri-
cos, válvulas de grande porte); e ferramentas e infraestru-
tura para aumento da mantenabilidade.

Na área de meio ambiente serão aplicados R$ 43,6 mi-
lhões, em projetos como o proteção de nascentes, de re-
vitalização do solo, recuperação da vegetação e recupera-
ção dos cursos de água originários dessas áreas. Já o novo 
sistema de tratamento passivo, na barragem Eustáquio, 
constituído por duas bacias de sedimentação e um canal 
de brita calcária, é feito sem adição de produtos químicos 
ou utilização de equipamentos para tratamento de efluen-
tes.  

outros projetos incluem a criação do parque Estadual 
de paracatu em parceria com o Estado de Minas Gerais; 
Projeto Paisagístico e implantação de cortina arbórea para 
redução do impacto visual da mina no entorno da opera-
ção; implantação de uma rede de monitoramento on-line 
de particulados; Centro de Reabilitação de Animais CRA; e 
o programa de observação de aves, além de um programa 
de educação ambiental.

Os investimentos programados para 2016 da mina 
cuiabá, localizada em sabará (MG), pertencente à anglo-
Gold Ashanti, somam R$ 297 milhões. A maior parte des-
se montante – R$ 273 milhões – será aplicada nas opera-
ções existentes. Para novos projetos serão destinados R$ 
24 milhões. 

barragens, exploração mineral, desenvolvimento e in-
fraestrutura de subsolo, equipamentos de mina e inves-
timentos em automação serão as áreas que mais recebe-
rão recursos neste ano.

na manutenção de frota móvel de equipamentos de 
lavra serão aplicados R$ 10,1 milhões, que serão usados 
para rompedor hidráulico atlas copo sb 302 e transmis-
são normet, além de componentes sobressalentes para 
todos os equipamentos da frota.

para manutenção de planta de processos o total a ser 
investido atinge R$ 26,8 milhões e inclui manutenções 
operacionais (preventivas, preditivas e corretivas), refor-
ma de equipamentos industriais, substituição de revesti-

INVESTIMENTOS 2016

R$ 297 milhões
Cuiabá 
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mento do moinho de bolas, pintura industrial, substituição 
de tubulações de bombeamento e investimento em me-
lhorias operacionais.

na área de aquisição de equipamentos e sistemas serão 
aplicados R$ 26 milhões, incluindo dois Cabolt, uma carrega-
deira e uma sonda. Já na planta, os investimentos atingem R$ 
21,4 milhões, que serão usados na filtragem do concentrado, 
refinaria e na vala de lama. Exploração geológica terá R$ 5,5 
milhões e segurança R$ 1,8 milhão. Em tecnologia da infor-
mação (TI) serão investidos R$ 4,4 milhões.

a mina Jacobina, localizada na cidade de mesmo nome 
da bahia, receberá de sua controladora, a Yamana, recur-
sos da ordem de R$ 158,4 milhões para serem aplicados 
em vários setores em 2016. nas operações existentes se-
rão revertidos R$ 139,5 milhões e para expansão e novos 
projetos, R$ 18,9 milhões.

Entre os principais projetos que receberão recursos, es-
tão a abertura de poços de ventilação e saídas de emer-
gência, adequação das estruturas de mina e planta às 
nr’s 10, 12, 13, 23 e 35, além da ampliação da barragem 
de rejeitos e automação e monitoramento das operações. 

Também haverá investimento na compra e moderni-
zação de equipamentos, comunicação, consultorias em 
segurança do trabalho, monitoramento ambiental, co-
nhecimento geomecânico e modelagem das minas, de-
senvolvimento de mina e em sondagens de curto prazo e 
para busca de novos alvos.

na manutenção de frota móvel de equipamentos de 
lavra serão aplicados R$ 19,7 milhões. Em exploração ge-
ológica serão aportados R$ 18,9 milhões, incluindo am-
pliação do laboratório, aquisição de novos equipamentos, 
consultorias e sondagens de curto prazo e para busca de 
novos alvos.

na aquisição de equipamentos ou sistemas serão inves-
tidos R$ 13,2 milhões, incluindo uma nova carregadeira 
LHD (R$ 3,2 milhões), bombas, painéis e itens necessários 
para instalação de novas estações de bombeamento (R$ 
1,5 milhão), painéis elétricos para jumbos e ventiladores 
(R$ 1,2 milhão) e subestação móvel 1000kva (R$ 1,7 mi-
lhão).

Na planta serão aplicados R$ 5,8 milhões, entre peneira 
para rejeito, cone concentrador Knelson, peneiras safet 
screen, de alimentação, e trash screen, de rejeito, e bom-
bas de água de processo.

Para preservação ambiental foram separados R$ 1,7 
milhão, para estudo de manejo ambiental e programa de 
recuperação de áreas.

a mina serra Grande, localizada em crixás (Go), da an-
gloGold Ashanti, receberá investimentos da ordem de R$ 
158 milhões, que serão aplicados nas operações existen-
tes.

Os recursos serão utilizados para gastos com desenvol-
vimento e infraestrutura das minas e máquinas e equipa-
mentos para renovação da frota. Cerca de R$ 9 milhões 
serão destinados à compra de máquinas e equipamentos 
para a mina. na manutenção de planta de processos se-
rão investidos R$ 2,5 milhões e incluem adequações da 
oficina da mecânica industrial, aquisição do comboio para 
diesel e lubrificante, up grade da ponte rolante e aquisi-
ções de ferramentas especiais.

a área de tecnologia da informação (ti) receberá 
aproximadamente R$ 8 milhões, que serão aplicados na 
adição e manutenção de computadores de trabalho e 
servidores, manutenção e adição equipamentos para in-
fraestrutura de rede e telefonia ip e manutenção de siste-
mas (ERP, BI, Gestão coorporativa) e serviços de TI.

Em segurança, serão investidos R$ 2,3 milhões, a ser 
aplicados em projetos de segurança e equipamentos de 
proteção individual. Já manutenção de frota móvel de 
equipamentos de lavra terá à disposição R$ 1,4 milhão 
para investimentos para conclusão da construção do 
complexo de manutenção, aquisição do sistema ecológi-
co de lavagem a quente, aquisição de ponte rolante e de 
ferramentas.

A mina Córrego do Sítio, localizada em Santa Bárbara 
(MG), de propriedade da AngloGold Ashanti, tem pro-
gramado R$ 104,3 milhões em 2016. Desse total, R$ 
66,3 milhões serão destinados às operações existentes 
e R$ 38 milhões para novos projetos.

Entre os principais projetos que receberão recursos, 
estão a sondagem (R$ 3,8 milhões), projeto lixiviação 
rejeito flotação (R$ 1,7 milhão), Pinta Bem (R$ 2,7 mi-
lhões) e ORD – Desenvolvimento primário (R$ 33,5 mi-
lhões).

na manutenção da frota móvel de equipamentos de 
lavra o total a ser investido soma R$ 12,7 milhões e para 
manutenção de planta de processos estão previstos R$ 
21,9 milhões.

INVESTIMENTOS 2016

R$ 158,4 milhões 
Jacobina

R$ 158 milhões 
Serra Grande

R$ 104,3 milhões 
Córrego do Sítio
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A mina Cachoeira, localizada em Caetité, na Bahia, 
receberá da sua controladora indústrias nucleares do 
Brasil (INB) R$ 57,3 milhões de investimentos neste 
ano. Para as operações existentes serão revestidos R$ 
1,6 milhão.

Entre as áreas que receberão recursos estão terra-
plenagem e abertura de estradas (R$     5,1 milhões), 
construção de sistema de drenagem e decapeamento 
(R$ 33, 7 milhões), construção do canteiro de obras (R$ 
4 milhões) e lavra experimental (R$ 12,9 milhões). Na 
planta, serão aplicados R$ 619 mil em um projeto de 
duplicação da produção. Foram reservados mais R$ 1 
milhão para equipamentos diversos.

INVESTIMENTOS 2016

Na planta serão investidos R$ 7,2 milhões e incluem 
uma carregadeira Volvo para britagem de cds i e bombas 
centrífugas para a planta sulfetado.

Para segurança serão aplicados R$ 4 milhões, incluindo 
aquisição de caminhonete Hillux equipada para emergên-
cia, dois aparelhos multi gás, equipamentos de brigada, 
estrutura para combate a incêndio, aparelho para medir 
pressão; duas máscaras BG4, três etilômetros, câmara de 
refúgio e custo de Ep1.

Em preservação ambiental a mina receberá aportes de 
R$ 8,3 milhões e para ações sociais, R$ 6 milhões.

AngloGlod Ashanti investirá até o fim do ano R$ 35,4 
milhões na mina Lamego, em Sabará (MG). Do total, R$ 
35,1 milhões serão destinados às operações existentes e 
R$ 300 mil para novos projetos.

os principais projetos que receberão recursos estão 
nas áreas de infraestrutura e desenvolvimento de subso-
lo, exploração geológica e equipamentos. na aquisição de 
equipamentos e sistemas serão investidos R$ 8 milhões, 
incluindo um Fandrill e uma sonda. 

Em segurança, o investimento atinge R$ 669 mil, para 

R$ 57,3 milhões 
Cachoeira

R$ 35,4 milhões 
Lamego

sistema de combate a incêndio e câmara de refúgio. 
na manutenção de frota móvel de equipamentos de 
lavra os recursos atingem R$ 11,5 milhões e incluem 
manutenção de caminhões, Fandrill, scaler, lHd, além 
de reforma de caçambas, motores e transmissão.

Para preservação ambiental serão aplicados R$ 1,4 
milhão, destinados à utilização de escória na pista de 
acesso interna com foco na redução da geração de po-
eira em suspensão; realização de testes com produto 
antipoeira no subsolo; aquisição de estação meteoro-
lógica para monitoramento do índice pluviométrico; 
aquisição de caixa separadora de água e óleo para a 
manutenção mecânica; melhorias no sistema de dre-
nagem pluvial; e aquisição de estação de tratamento 
de água para o subsolo.

as minas 101 e cruz de Malta, localizadas em criciú-
ma (sc), pertencentes à indústria carbonífera rio de-
serto, terão ao longo de 2016 investimentos da ordem 
de R$ 32,3 milhões, que serão aplicados exclusivamen-
te nas operações existentes.

na aquisição de equipamentos e sistemas, a empre-
sa reverterá R$ 1,9 milhão; em exploração geológica 
serão aportados R$ 10 milhões; e em segurança, R$ 1,2 
milhão.

a manutenção de frota móvel de equipamentos de 
lavra exigirá aportes de R$ 15,7 milhões e a manuten-
ção de planta de processos terá R$ 1,2 milhão aloca-
dos. 

Na área de meio ambiente serão aplicados R$ 2,3 mi-
lhões, que serão utilizados para manutenção e amplia-
ção de depósitos de rejeito.

R$ 32,3 milhões 
Mina 101 e Cruz de Malta

Mineradora xilolite, detentora da mina olho d’água dos 
Coqueiros, localizada em Brumado (BA) vai aplicar R$ 18 
milhões em 2016. segundo a empresa, o valor será des-
tinado à expansão e novos projetos. O montante é bem 
maior do que o investido em 2015 – R$ 1,9 milhão. 

A maior parte dos aportes a serem investidos em 2016 

R$ 18 milhões 
Olho D’ água dos Coqueiros
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a sama Minerações associadas, localizada em Minaçu, 
Goiás, programou investir R$ 15,4 milhões em 2016. Des-
se montante, R$ 11,2 milhões serão aplicados nas ope-
rações existentes e R$ 4,1 milhões na expansão e novos 
projetos.

Na planta serão aplicados R$ 6,8 milhões em diversos 
equipamentos: recobridora

mangas dos filtros, softstarter, relocação dos painéis 
para sala de rack, reforma de caldeiraria, melhoria no 
processo do circuito branco, elevador de pessoas, bom-
beamento de polpa do pó do filtro da secundária e SMS, 
reforma dos fornos, retrofit dos disjuntores, entre outros.

Para preservação ambiental a empresa reservou R$ 5 
milhões, voltados a programas socioambientais, disposi-
ção de resíduos, inventario de GEE, sistema de gestão am-
biental, treinamento e consultoria ambiental. E para rela-
ções com a comunidade estão previstos R$ 2,8 milhões.

Mineração Buritirama, detentora da mina de mesmo 
nome em Marabá (PA), pretende investir R$ 8 milhões 
nas operações existentes e R$ 1 milhão para expansão e 
novos projetos.

boa parte dos recursos serão aplicados na aquisição de 
equipamentos e sistemas, que receberão cerca de R$ 3,5 
milhões até o final do ano. Na planta serão investidos ou-
tros R$ 3,3 milhões. 

Em exploração geológica serão revertidos R$ 1 milhão e 

em programas de segurança serão aplicados R$ 500 mil. 
Já em Tecnologia da Informação (TI) serão colocados R$ 
1 milhão até o final de 2016.

Na área social a empresa pretende aplicar outros R$ 
1,8 milhão nas relações com a comunidade, como esco-
las, vias de acesso e desenvolvimento.

companhia riograndense de Mineração (crM), deten-
tora das minas candiota e leão, localizadas em municí-
pios de mesmo nome no Rio Grande do Sul, investirá R$ 
5 milhões em 2016. 

Desse total, a maior parte – R$ 4,6 milhões – será desti-
nada às operações existentes e R$ 448 mil serão aplicados 
em novos projetos e expansão. 

os recursos que serão aplicados em recuperação am-
biental atingem R$ 3,8 milhões e serão destinados à con-
clusão do Eia riMa regional em candiota, além de obras 
e reformas para adequação ao sistema de Gestão am-
biental do município e recuperação ambiental em Minas 
do leão e candiota.

O investimento previsto para 2016 pela Carbonífera 
siderópolis, detentora da mina Frente “F” santana, está 
previsto em R$ 1,1 milhão, dos quais R$ 921 mil serão 
destinados às operações existentes e R$ 162 mil à expan-
são e novos projetos.

a empresa, que produziu 92 mil toneladas de carvão e 
faturou R$ 22 milhões em 2015, pretende aplicar neste 
ano R$ 600 mil na aquisição de equipamentos e sistemas, 
entre tratores, escavadeiras e caminhões. 

Na recapacitação da linha de moagem, beneficiamento 
de finos e execução do novo sistema de recuperação de 
efluentes a companhia separou R$ 320 mil para serem 
aplicados até o fim do ano. Já em exploração geológica 

INVESTIMENTOS 2016

será destinada ao forno de calcinação de magnesita. 
Manutenção da planta de processos receberá R$ 1,3 mi-
lhão e a manutenção de frota móvel de equipamentos 
de lavra terá R$ 997 mil. Já para aquisição de equipa-
mentos ou sistemas, a empresa separou R$ 500 mil. 

Em tecnologia da informação (TI) serão aplicados R$ 
90 mil, em exploração geológica, R$ 80 mil e em segu-
rança, R$ 55 mil. Para preservação ambiental foram se-
parados R$ 30 mil e para relações com a comunidade 
serão aplicados R$ 20 mil.

R$ 15,4 milhões 
Minaçu

R$ 9 milhões 
Buritirama

R$ 5 milhões 
Candiota e Leão

R$ 1,1 milhão 
Frente “F” Santana
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serão revertidos R$ 120 mil.

para a área de meio ambiente a empresa pretende re-
meter R$ 1,5 milhão, que serão utilizados no projeto de 
elaboração do Eia/rima, com propostas medidas para 
minimizar os impactos ambientais gerados no processo 
de extração do carvão mineral. 

Visando garantir a aplicação e eficiência das medidas 
mitigadoras propostas, a empresa elabora um Plano de 
controle ambiental, que inclui monitoramento do solo, 
monitoramento recursos hídricos, monitoramento ge-
otécnico, monitoramento vibrações e ruídos das deto-
nações, monitoramento de ruídos, monitoramento de 
emissões e qualidade do ar, além de planos e programas 
ambientais em funcionamento nas unidades operacio-
nais.

Mineração apoena, subsidiária da aura Minerals e pro-
prietária da mina são Francisco, localizada em Vila bela da 
Santíssima Trindade, no Mato Grosso, investirá cerca de 
R$ 1 milhão na planta em 2016. 

Boa parte dos recursos reservados para investimentos 
neste ano serão dirigidos para aquisição ou reforma do 
britador. 

A Cristal Mineração do Brasil vai aplicar R$ 862 mil nes-
te ano em melhorias na planta da mina do Guaju, localiza-
da em Mataraca, na paraíba.

boa parte dos recursos serão empregados em aprimo-
ramentos no sistema de combate a incêndio – projeto 
Equipex, na substituição da ambulância e de subconjun-
tos de equipamentos – motores, redutores, inversores de 
frequência – e na adequação de equipamentos à nr-12.

a crusader do brasil Mineração, proprietária da mina 
de Posse, investirá em 2016 perto de R$ 750 mil nas ope-
rações existentes. Esse valor é 12% superior ao investido 
no ano passado, que ficou em R$ 690 mil. 

Neste ano a empresa programou também investimen-
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R$ 1 milhão 
São Francisco

R$ 862 mil
Guaju

R$ 750 mil 
Posse

tos na casa dos R$ 650 mil para ações voltadas à pre-
servação ambiental. Entre elas, revegetação de áreas 
no interior da mina, monitoramento de parâmetros 
ambientais e consultorias na área de meio ambiente. 

Para relações com a comunidade serão mais R$ 150 
mil. Os investimentos serão utilizados nos programas 
de criação de unidade de conservação e de educação 
ambiental e patrimonial, além de projeto de geração 
de renda para comunidade de posses e para criação 
de área de convivência socioambiental para as comu-
nidades de posses, Muniz e palmital.

Outros investimentos da Crusader estão relaciona-
dos para programas de segurança – a previsão é de 
que se invista este ano R$ 260 mil neles – e mais R$ 
60 mil para tecnologia da informação (ti), na melho-
ria de sistemas internos da mina e desenvolvimento 
de sistemas para controle de operação.

na manutenção de planta de processos serão apli-
cados R$ 60 mil e inclui a compra de peças para es-
toque e manutenções preventivas, preditivas e cor-
retivas.

A Votorantim Cimentos aplicará cerca de R$ 150 mil em 
2016 na área de programas de segurança na unidade 
de produção de laranjeiras, em sergipe. 

Entre os segmentos que serão contemplados, estão 
a elaboração de laudos técnico de avaliações ambien-
tais, laudos ergonômicos e laudos de periculosidade e 
insalubridade.

também serão realizados estudos geotécnicos, ela-
boração e implementação de programa de gerencia-
mento de riscos, elaboração e implementação de pro-
grama de controle médico e saúde ocupacional, além 
de  sinalização de segurança e plano de emergência.

a pedreira são luis, da serveng civilsan, localizada 
em Rosário, no Maranhão, receberá aportes de R$ 
450 mil ao longo do ano. boa parte dos recursos será 
destinada para a área de britagem, que inclui brita-

R$ 150 mil  
Laranjeiras

R$ 450 mil 
Pedreira São Luís
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dor secundário cônico, peneira de alta frequência e 
transportadores.

Entre outros investimentos, a empresa aplicará 
em exploração geológica R$ 20 mil na área de pes-
quisa mineral. Em sinalização, umidificação e isola-
mento de partes móveis serão revertidos R$ 15 mil.

também o meio ambiente terá recursos. a previ-
são para 2016 é que sejam desembolsados R$ 35 mil 
para recuperação de área degradada. Já a reforma 
de rampa e atracadouro receberá R$ 10 mil.

anex Mineração, proprietária da mina Valo rodo-
viário, localizada em itabirito (MG), onde extrai fi-
lito (feldspato) e quartzito programou investimen-
tos da ordem de R$ 55 mil para este ano. Desse 
total, R$ 30 mil será destinado às operações exis-
tentes e R$ 25 mil para expansão e novos projetos.

INVESTIMENTOS 2016

R$ 55 mil
Valo Rodoviário

a empresa pretende adquirir equipamentos 
para a melhoria dos processos de produção, de-
vido à implantação de um novo produto. Entre 
as novas aquisições, está um dosador que será 
anexado à esteira do moinho. 

reparos mecânicos e elétricos na estrutura 
da planta de beneficiamento receberão cer-
ca de R$ 20 mil neste ano. Já em segurança a 
empresa vai desembolsar R$ 8 mil, que serão 
destinados à realização de treinamentos dos co-
laboradores, elaboração de pGr e pcMso com 
objetivo de prevenção de acidentes e aquisição 
de gravador, câmeras e acessórios de segurança 
da empresa.

na manutenção de frota móvel de equipa-
mentos de lavra estão previstos recursos da or-
dem de R$ 190 mil, que serão empregados na 
compra de peças, óleo diesel, filtro de ar, filtro 
de óleo, rolamentos, pneus.
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TE LEVANDO  
AO FUTURO

TRANSFORMANDO A MANEIRA COMO VOCÊ TRABALHA 
Quando for necessário trabalhar em uma área grande, deixe que os manipuladores 
telescópicos RS JLG® façam o serviço pesado. Desde a excelente manobrabilidade sobre 
terrenos irregulares e outros obstáculos de escavação, até a versatilidade no canteiro de 
obras com poderosos acessórios para o manuseio de materiais, eles são a escolha robusta 
e confiável para os desafios no ramo da mineração e muito mais. 

Visite o site www.jlg.com/pt-br/RS-TH

UMA VASTA GAMA DE 
ACESSÓRIOS PARA MAIOR 
VARIEDADE DE TRABALHOS. 

FÁCIL ACESSO 
À LANÇA PARA 
FACILITAR A 
MANUTENÇÃO.  

MENOR RAIO 

DE GIRO PARA 

COBRIR TERRENOS 

IRREGULARES.
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