
COMPROMISSO  
SUSTENTÁVEL

Por Tébis Oliveira

Dez cases recebem o prêmio Green Mine’2016, 
predominando programas e projetos que priorizam
oportunidades de inclusão social e ganhos ambientais

A presente edição do prêmio Green Mine, de Sustentabilidade
na Mineração, está premiando sete cases enviados por seis
mineradoras, entre os dezoito inscritos no grupo Mineração.
Três deles venceram na categoria Indicadores Ambientais, sub-
categorias Biodiversidade, Recursos Hídricos e Resíduos e os
demais na categoria Indicadores Sociais, subcategoria Ações
Comunitárias. 

Além de mineradoras, três provedores de soluções para o setor
mineral, entre oito concorrentes, conquistaram a premiação na
categoria Tecnologia, criada neste ano para destacar equipa-
mentos, produtos e serviços que agreguem ganhos ambientais,
econômicos ou sociais a seus usuários. A categoria Indicadores
Econômicos, do grupo Mineração, e o grupo Consultoria, tam-
bém criado neste ano e destinado a projetos de consultorias
ambientais, não receberam inscrições.

A análise dos cases inscritos mostra o predomínio de programas
e projetos voltados à criação de oportunidades de inclusão
social – através da educação, qualificação, geração de renda e
cultura – e, também, de ganhos ambientais relacionados ao uso
dos recursos naturais, ao seu reaproveitamento ou, no que
parece ser uma tendência das novas tecnologias de produção,
à minimização dos reflexos causados por insumos e processos
no meio ambiente.

Entre as mineradoras, o prêmio Green Mine’2016, categoria
Indicadores Ambientais, foi conferido à Anglo American –
Negócio Minério de Ferro, subcategoria Biodiversidade, com o
case “Gestão de Biodiversidade”; Vale Fertilizantes e Anglo
American – Negócio Fosfatos, na subcategoria Recursos
Hídricos, com o case “Modelo Hidrogeológico Integrado do
Domo I de Catalão” e Votorantim Cimentos, subcategoria
Resíduos, com o case “Uso de Escórias como Constituintes dos
Cimentos Produzidos pela Votorantim Cimentos no Brasil”. 

Ainda no grupo Mineração, as mineradoras
Green Mine pela categoria Indicadores Sociais,
subcategoria Ações Comunitárias são: Sama S/A
Minerações Associadas, com o case “Coleta
Seletiva de Pilhas e Baterias na Comunidade de
Minaçu”; Embu S/A Engenharia e Comércio, com
o case “Instituto Embu de Sustentabilidade –
Ações Concretas para o Crescimento Social,
Educacional e Cultural” e a Imerys Caulim, com
o case “Projeto Odontológico Sorriso Saudável”.
Na subcategoria Saúde e Segurança Operacional
foi premiado o “Projeto Perca Peso e Ganhe
Saúde”, da Sama S/A Minerações Associadas. 

Finalmente, no grupo Tecnologia recebem a cer-
tificação Green Mine’2016, na subcategoria
Eficiência Operacional, as empresas: PLAN4R
Engenharia, com o case “Cálculo Volumétrico
com a Utilização de Drones na Mineração de
Bauxita” e a Joy Global com o case
“Armazenagem de Energia e Trituração: Novos
Conceitos para a Frente de Lavra”. Na subcate-
goria Eficiência Hídrica, a Veolia Water
Technologies destaca-se com o case “Actiflo
Turbo: Tratamento de Água para Fins Industriais
e Potabilização”.
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GESTÃO DA 
BIODIVERSIDADE

A Anglo American Minério de Ferro Brasil possui
18 áreas de conservação por meio da criação de
Reservas Particulares de Patrimônio Natural
(RPPN), que englobam aproximadamente 10 mil
hectares destinados à compensação florestal,
reservas legais e áreas remanescentes de vegeta-
ção natural – que favorecem a conectividade
destes ambientes. Algumas dessas áreas são prio-
ritárias para a conservação de espécies da fauna
e da flora do médio espinhaço e da região da
Bacia do rio Santo Antônio (MG). Em relação ao
patrimônio espeleológico da região, já foram
cadastradas mais de 80 cavernas na Serra do
Espinhaço Meridional e outras duas são perma-
nentemente protegidas na área do Sistema
Minas-Rio: a CAI-03 e a Lapa do Fogão. 

A gestão e monitoramento dessas áreas são reali-
zados de forma presencial e remota, por meio de
drones, brigadas de prevenção e combate a incên-
dios florestais, cercamento e aceiramento de divi-
sas e áreas de risco e monitoramento e investiga-
ção cientifica sobre a fauna e flora dos ambientes
protegidos. A Anglo American possui convênios
com instituições de ensino superior (PUC, UFV,
UFVJM, USP), com quem desenvolve pesquisas
sobre resgate, reintrodução e propagação de espé-
cies da flora da Mata Atlântica, além de definir pro-
tocolos de recuperação de áreas com espécies
nativas, garantindo a conservação de um amplo
espectro de espécies raras, endêmicas e ameaça-
das de florestas e campos rupestres da região.

Além da produção acadêmica científica, a malha
de monitoramento da fauna gera uma significati-
va massa de informações, com foco em vários
grupos de espécies ameaçadas, como o Lobo
Guará e a Onça Parda, e de primatas. Essas
informações sobre os ambientes impactados pelo
empreendimento estão sendo divulgadas através
da publicação de artigos, teses e livros – com-
partilhados com todas as instituições federais de
ensino superior no Brasil.

Case: Anglo American –
Minério de Ferro Brasil

Grupo: Mineração   

Categoria: Indicadores
Ambientais – Biodiversidade

Para fortalecer a conservação regional e a integração na gestão
de áreas protegidas, a empresa realiza ações de apoio à con-
servação de unidades de gestão pública através da disponibili-
zação de brigadas de prevenção e combate a incêndios flores-
tais no Parque Estadual da Serra do Intendente; estruturação da
sala de situação do previncêndio na base de Curvelo; prioriza-
ção de aplicação de recursos de compensação ambiental para
regularização fundiária e estruturação de Unidades de
Conservação (UC) inseridas na bacia do rio Santo Antônio.

O programa de Gestão de Biodiversidade da Anglo American
envolve 21 funcionários das gerências de Meio Ambiente,
Corporativa de Saúde, Segurança e Desenvolvimento
Sustentável e de Segurança Empresarial. O investimento total da
empresa supera R$ 50 milhões. 
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Compensação Florestal
Reservas 

Legais

RPPN
Acordo 
TAC MP

18 RPPNs
10.059 ha

APP Mata Atlântica
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Criação de RPPNs 
(área em hectares)

726
Compensação APP

Compensação 
Mata Atlântica

RPPN - Acordo 
TAC MP

Áreas de Conexão

2.207 2.056

1.020



MODELO HIDROGEOLÓGICO  
INTEGRADO DO 
DOMO I DE CATALÃO

A modelagem hidrogeológica é de extrema importância para a
mineração, não só por questões socioambientais, mas também
para dar subsídios técnicos às tomadas de decisão ao longo dos
planejamentos e operações das minas. Para o desenvolvimento
de mapas e modelos, é necessário o maior número de infor-
mações possíveis sobre a geologia e as águas subterrâneas da
área em estudo. Porém, é muito complexa a troca de informa-
ções como essas entre empresas que operam minas vizinhas,
seja por questões de sigilo dos dados de pesquisa mineral ou
mesmo por questões estratégicas de cada empresa.

Em Catalão (GO), foi desenvolvido um trabalho de excelência
entre a Vale Fertilizantes e a Anglo American, que contrataram
uma consultoria especializada, a MDGEO, para desenvolver um
modelo numérico usando dados de ambas as empresas, visan-
do a confecção de uma base geológica e hidrogeológica que
integrasse todas as informações em um único banco de dados,
envolvendo não só as áreas técnicas como as áreas jurídicas e
a alta gerência das duas mineradoras.

Suas equipes de geologia e hidrogeologia trabalharam de forma
conjunta, ao longo dos anos de 2014 e 2015, para integrar as
informações e gerar perfis horizontais e verticais contemplando
toda estrutura geológica, assim como todos os dados de moni-
toramento hidrogeológico do Domo I e adjacências (poços, ver-
tedouros, piezômetros, etc).

Case: Vale Fertilizantes e Anglo
American – Negócio Fosfatos

Grupo Mineração

Categoria: Indicadores
Ambientais – Recursos Hídricos

Os dados de geologia foram trabalhados no soft-
ware DataMine e, posteriormente, disponibiliza-
dos para AutoCad (DWG) e ArcGis (Shp), de
forma a serem utilizados na base da confecção
do modelo hidrogeológico no software Visual
Modflow. A etapas que envolveram a geologia
foram desenvolvidas pelos geólogos da Vale
Fertilizantes em parceria com os geólogos da
Anglo American. O modelo hidrogeológico no
Visual Modflow foi construído pela equipe da
MDGEO, devidamente acompanhada e supervi-
sionada pelas equipes de geologia e hidrogeolo-
gia das mineradoras. O modelo hidrogeológico
integrado foi devidamente calibrado e entregue
no final de 2015. Desde então, vem sendo usado
e atualizado por ambas as empresas.

Esse modelo de trabalho, parceria entre empre-
sas concorrentes para confecção de mapas e
modelos integrados, foi apresentado na
Conferência Nacional de Segurança Hídrica reali-
zada na cidade de Uberlândia (MG), em 2015,
demonstrando não só sua eficácia, mas também
sua aplicabilidade nos demais setores da econo-
mia e da própria sociedade. 

Atualmente, são realizadas reuniões entre as
empresas para a revisão e calibração do modelo
hidrogeológico, de modo a manter uma gestão
integrada e compartilhada das águas subterrâ-
neas, levando-se em consideração as particulari-
dades de cada empresa e a garantia da manu-
tenção das vazões mínimas dos corpos d’água no
entorno dos empreendimentos.
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Por Marcus Vinícios Andrade Silva (*)

(*) Marcus Vinícios Andrade Silva é hidrogeólogo sênior da
Vale Fertilizantes 

Localização do Domo I, em Catalão (GO), onde ficam operações
vizinhas da Vale Fertilizantes e Anglo American – Fosfatos
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Resistência 
à compressão 
aos 28 dias (%)

Escória de Cu Escória de Ni Escória de Mn

USO DE ESCÓRIAS COMO 
CONSTITUINTES DOS 
CIMENTOS PRODUZIDOS 
PELA VOTORANTIM 
CIMENTOS NO BRASIL 

A produção de aço gera aproximadamente 17
milhões de toneladas de resíduos, dos quais 37%
são escórias básicas de alto forno e 29%, escórias
ácidas. Praticamente toda a escória básica produ-
zida no Brasil é usada como adição ao cimento,
para produção de CPII E e CP III, conforme a
NBR 11578 e NBR 5735. O uso de escória ácida
como constituinte do cimento é ainda incipiente,
sendo equivalente a cerca de 5% do volume
gerado.

A Votorantim Cimentos desenvolve projeto de
uso de escórias básicas de alto forno como cons-
tituintes dos cimentos. Essa iniciativa reduz o
consumo de novas matérias primas, dentre elas o
calcário, e dá uma destinação para os resíduos
do beneficiamento da indústria siderúrgica e de
metais.

Há 5 plantas que produzem cimentos com adi-
ção de pozolanas de escórias ácidas de cobre,
níquel e manganês. Antes da implementação
desse uso, foram realizados testes de lixiviação
nas escórias como recebidas e em pastas de
cimento hidratadas contendo essas escórias. Os
testes, realizados na ABCP (Associação Brasileira
de Cimento Portland), visavam simular o com-
portamento do cimento com a adição das escó-
rias de cobre, níquel e manganês ao longo do
tempo e avaliar o impacto da mudança do pH
das pastas hidratadas no padrão de lixiviação.

Case: Votorantim Cimentos

Grupo: Mineração 

Categoria: Indicadores
Ambientais – Resíduos

Também foram analisadas pastas de cimento hidratadas e sub-
metidas à carbonatação acelerada. Os resultados mostram que
essas escórias podem ser consideradas subprodutos classe II,
ou seja, inertes, do ponto de vista de lixiviação, de acordo com
a NBR 10004.

O uso das escórias de manganês permitiu uma redução signifi-
cativa do fator clínquer das plantas da Votorantim Cimentos da
Região Sudeste do Brasil, da ordem de 66,3 em julho de 2015. 

O uso de escórias com características diferentes permite a pro-
dução de cimentos com propriedades específicas para atender
variadas demandas de mercado. Cimentos com escórias são
especialmente indicados para aplicações em ambientes agressi-
vos, já que minimizam os riscos de ataque sulfático e expansão
devida à reação álcali agregado. Os cimentos com escórias bási-

cas de alto forno são uma excelente
opção para concretos expostos a condi-
ções marinhas ou litorâneas, devido à
sua capacidade de reagir com cloretos
que, de outro modo, poderiam causar a
corrosão das armaduras e a deterioração
da estrutura.
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Parâmetros

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 % min

SO3 % máx

Perda ao fogo % máx

Álcalis disponíveis 
em Na2O % máx

Escória

Cu

91

1,1

0,0

0,03

Ni

68

0,05

1,2

0,05

Mn

60

0,9

0,0

0,02

Limite Normativo

NBR 12653

50

5,0

6,0

1,5
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Parâmetros normativos das escórias de Cu, Ni e Mn

Índice de Atividade Pozolânica com Cimento 
aos 28 Dias das Escórias de Cu, Ni e Mn

85
95,3

117



INSTITUTO EMBU 
DE SUSTENTABILIDADE: 
AÇÕES CONCRETAS PARA 
O CRESCIMENTO SOCIAL,
EDUCACIONAL E CULTURAL

O Instituto Embu de Sustentabilidade (IES) nasceu permeado
pelo desejo de unir o desenvolvimento e o respeito ao meio
ambiente a ações concretas de cunho social, educacional e cul-
tural. Com nova sede desde 2015, em uma instalação que pre-
serva a identidade e a história da cidade de Embu das Artes
(SP), o IES é mantido pelo grupo Embu S.A., empresa fundada
há mais de meio século, que produz agregados para a constru-
ção, pedra britada e areia. O IES, sozinho ou em parcerias com
órgãos públicos e setoriais, vem desenvolvendo uma série de
programas e projetos de natureza educativa, cultural e social.

O Projeto Escrevendo Legal promove o aprendizado e domínio
da leitura e escrita e interpretação de textos entre os funcioná-
rios da empresa. O método emprega elementos da realidade
dos alunos, considerando sua diversidade sociocultural, afim de
tornar o aprendizado mais acessível e significativo, sendo com-
plementado com materiais de estudo e visitas a instituições cul-
turais. O programa também promove a inclusão digital através
de aulas de informática e orientações relacionadas à saúde e
segurança na mineração.

Em parceria com o SENAI, o IES também oferece gratuitamente
o Curso de Assistente Administrativo a funcionários da Embu e
seus familiares, que pretendam ingressar no mercado de traba-
lho, possuam idade mínima de 16 anos e nível fundamental de
ensino. Também gratuito, o Projeto Língua Inglesa é voltado a
moradores da comunidade local, funcionários da empresa e seus
familiares, com idade superior a 14 anos. Baseado em um méto-
do desenvolvido nos EUA, o curso é aplicado de modo dinâmi-
co e interativo, com prática de conversação desde a primeira
aula. Entre 2014 e 2015, foram atendidos cerca de 160 alunos.

Case: Embu S/A 
Engenharia e Comércio

Grupo: Mineração

Categoria: 
Indicadores Sociais – 
Ações Comunitárias

O IES mantém, ainda, o Curso de Formação
Continuada de Professores para professores da
rede municipal de ensino básico e fundamental,
das regiões de Perus e Pirituba, extremo da zona
oeste paulistana, além de supervisores, coorde-
nadores pedagógicos e diretores de escolas. A
quinta edição, em 2015, contou com 40 partici-
pantes. O projeto tem como parceiros o Instituto
de Geociências (IGc), o Laboratório de Gover-
nança Ambiental (GovAmb) e o Laboratório de
Pesquisas e Práticas em Educação e Sustentabi-
lidade (LAPPES), da USP (Universidade de São
Paulo), além da Diretoria Regional de Ensino
(DRE) de Pirituba. 

Há também o Projeto Criança Saudável, criado em
2015, de oficinas de capoeira, xadrez e inglês para
crianças na faixa de 6 a 10 anos, além de ativida-
des lúdicas, esportivas, cognitivas e de lazer e cul-
tura. A prática da capoeira também é oferecida a
adultos e pessoas da terceira idade. O IES promo-
ve, ainda, cursos de teatro para agentes de saúde,
de violão e de artesanato para mulheres. Em 2015,
tiveram continuidade as Oficinas Sustentáveis, em
Perus, cuja produção artesanal é comercializada
na Feira de Artes de Embu, e o Coral do Instituto
Embu, ambos iniciados em 2014.
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Projetos Criança Saudável, de oficinas socioculturais, e Escrevendo Legal, de alfabetização e inclusão digital





PROJETO 
ODONTOLÓGICO  
SORRISO SAUDÁVEL

A Imerys é responsável pela maior operação de extração e
beneficiamento de caulim do mundo e tem no Pará um impor-
tante polo de seus negócios de caulim. Em Ipixuna estão duas
minas e no distrito de Vila do Conde, em Barcarena, a planta
de beneficiamento de caulim e o porto para escoamento da
produção. 

Como parte da comunidade, a mineradora sempre manteve par-
cerias para viabilizar programas e projetos sociais dedicados a
melhorar a qualidade de vida das comunidades do seu entorno.
No caso das comunidades de Ipixuna, é notável a extrema
carência de todos os especialistas na área de saúde, com altos
índices de violência e onde o emprego informal é a principal
alternativa de renda, apesar da presença de indústrias.

A primeira ação do Projeto Sorriso Saudável é em sala de aula,
com uma palestra educativa para crianças, pais e responsáveis,
cujo objetivo é orientar sobre os principais cuidados relaciona-
dos à saúde bucal. Os participantes aprendem a importância de
escovar os dentes regularmente e começam a criar uma nova
relação com o dentista. Além de informação, as crianças rece-
bem um kit de higiene bucal para manter em casa os cuidados
aprendidos na escola.

É também na área das escolas, ou próxima a elas, que o aten-
dimento médico é feito. O Odontomóvel, trailer equipado pela
mineradora com um consultório odontológico completo, fica
estacionado três meses em cada comunidade e realiza atendi-
mentos cinco vezes ao mês. Na unidade são prestados serviços
diversos, do diagnóstico ao tratamento, passando por restaura-
ções e pequenas cirurgias odontológicas. O consultório móvel
viabiliza o tratamento dentário dentro das comunidades e torna
o Sorriso Saudável a principal opção de acesso dos moradores
a um serviço odontológico de qualidade. Considerando apenas
as comunidades de Ipixuna, a cada ano o Odontomóvel aten-
de cerca de 650 alunos, que fazem em média três consultas
anuais – número que supera a recomendação médica de duas
idas ao dentista a cada ciclo de um ano. Para este ano, estima-
se a realização de 28 palestras em sala de aula.

O projeto tem como objetivos prevenir a perda precoce dos
dentes nas crianças, trabalhar a conscientização com a família
da importância da higiene bucal, construir um relacionamento

Case: Imerys Caulim

Grupo: Mineração

Categoria: 
Indicadores Sociais – 
Ações Comunitárias

transparente e de aproximação com a comunida-
de e a escola e atingir positivamente todas as
crianças da comunidade. 

O fato de a higiene bucal estar diretamente liga-
da à saúde geral e qualidade de vida contribui na
proteção do organismo contra a instalação de
doenças. Dentro desse universo, a saúde bucal
deve ter um espaço reservado, devido à alta inci-
dência de problemas encontrados em escolares.
O Sorriso Saudável vem trabalhar uma relação de
proximidade com as comunidades assistidas, o
que leva a resultados mais positivos e sustentá-
veis. A opção pela escola como polo de atuação
reforça isso. Cada unidade de ensino que recebe
o Odontomóvel elege um prefeito e um subpre-
feito que ficam responsáveis por cuidar do trailer
durante o período que ele fica na localidade. 
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Projeto Sorriso Saudável: atendimento a 650
alunos de Ipixuna, com média de três consultas
individuais/ano
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PERCA PESO E 
GANHE SAÚDE

O projeto Perca Peso e Ganhe Saúde, da Sama,
surgiu com o objetivo de conscientizar os cola-
boradores quanto à prática de alimentação e
exercícios saudáveis na prevenção de riscos à
saúde associados ao sobrepeso e estilos de vida
inadequados. Os trabalhadores passaram, então,
a ser estimulados a se engajarem nos programas
de exercícios físicos oferecidos pela Sama, com
apoio do SESI.

O projeto vem de encontro à necessidade de
complementar os programas já existentes na
empresa, voltados à Saúde e Qualidade Vida do
colaborador, visando a sua melhoria contínua
com a adoção de uma alimentação balanceada,
palestras com nutricionistas, gerenciamento do
estresse, exercícios físicos monitorados em aca-
demia própria, análise de metabolismo e verifi-
cação de IMC (Índice de Massa Corporal), entre
outras medidas. 

Uma das ações do projeto é a dosagem anual do
lipidograma e glicemia dos funcionários, diag-
nosticando suas alterações e tratando-as antes
que possam provocar doenças. Ao comparar o
IMC de um ano e outro pode-
se encaminhar o funcionário
com sobrepeso ou obesidade
mórbida para aconselhamen-
to e dieta apropriada ditada
pela nutricionista que presta
serviço no nosso restaurante
industrial.

Já a Academia Sama foi inau-
gurada em 2012, com diver-
sos aparelhos, espaços para
aulas de dança, aeróbica e
musculação. As instalações
estão disponíveis para todos
os colaboradores da empresa
e seus dependentes, gratuita-
mente, e contam com profis-

Case: Sama S/A 
Minerações Associadas

Grupo: Mineração

Categoria: Indicadores Sociais
– Ações Comunitárias

sionais especializados para o acompanhamento dos frequenta-
dores. Em 2015, foram registrados 1.250 colaboradores e depen-
dentes matriculados na academia Sama. Para colaboradores
lotados em outras unidades, a empesa subsidia os valores das
mensalidades com academia.

Também integra o programa Perca Peso e Ganhe Saúde o res-
taurante industrial, com refeições balanceadas e acompanha-
mento diário de nutricionista dedicada à orientação alimentar

saudável. Para colaboradores que se encontram
em zona de risco são disponibilizadas refeições
lights. Associadas ao programa, ainda, são reali-
zadas campanhas de controle do colesterol, gli-
cose e hipertensão arterial, além de acompanha-
mento médico e psicológico do colaborador.

A empresa já começou a colher os frutos iniciais
do programa. Nossas expectativas são de que os
resultados das próximas avaliações proporcio-
nem uma base de conhecimento mais expansivo,
com a redução do índice de colaboradores que
se enquadram na zona de risco, confirmando a
contribuição perene da
Sama para a melhoria
contínua da Saúde e
Qualidade de Vida de
seus colaboradores. 
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Restaurante conta com refeições balanceadas e cardápio light
para funcionários em zona de risco



COLETA SELETIVA DE 
PILHAS E BATERIAS NA 
COMUNIDADE DE MINAÇU

Na Sama, a prática de gerenciar os resíduos já está consolidada.
A empresa acredita na importância de participar e contribuir
com a população local no que se refere aos resíduos sólidos
perigosos. Trazendo para as pessoas os conhecimentos do que
é Educação Ambiental e toda a sua influência na Política
Nacional de Resíduos Sólidos, o que é novidade para a maioria. 

Estamos localizados ao Norte de Goiás e o que se percebe no
município é a falta de informação de como destinar correta-
mente os resíduos de pilhas e baterias. Como diferencial, na
prática da coleta seletiva, a Sama assumiu a responsabilidade de
recolher e destinar gratuitamente esses resíduos gerados na
comunidade. Há 16 anos, a empresa realiza internamente a
coleta seletiva de pilhas e baterias e dos seus demais resíduos.
Após observar a destinação desses resíduos para o aterro con-
trolado do município, a empresa contatou treze proprietários
dos supermercados de Minaçu e propôs uma parceria que já
dura desde 2012. 

Os Voluntários Sama realizaram um bate papo com esses pro-
prietários com o objetivo de sensibilizá-los e conscientizá-los
sobre os impactos causados por esses produtos depois de usa-
dos. Também destacaram a importância da segregação, do
acondicionamento, do armazenamento e da destinação ade-

Case: Sama S/A 
Minerações Associadas

Grupo: Mineração

Categoria: Indicadores Sociais –
Ações Comunitárias

quada como forma de retirar da natureza esses
resíduos prejudiciais ao meio ambiente.
Continuamos a sensibilização e conscientização
dessa prática na cidade e, entre os diversos pedi-
dos que recebemos, atendemos primeiramente a
um empresário do segmento de informática, que
nos solicitou um coletor e continua coletando as
pilhas e baterias. 

Em 2013, essa prática se estendeu para quinze
escolas municipais, que receberam as orienta-
ções adequadas e os coletores para a coleta das
pilhas e baterias. A Sama e Saneago (empresa
goiana de saneamento) firmaram parceria nesse
projeto. A Saneago divulgou o projeto anexando
panfletos nas contas de água entregues à popu-
lação. O hospital municipal buscou voluntaria-
mente o projeto e se tornou parceiro. 

A Sama coleta mensalmente as pilhas e baterias
em todos esses locais e as destina adequada-
mente sem custos para a comunidade.
Observamos muitas vezes, ao entrar em um
supermercado, o resultado da ação de sensibili-
zação. Há proprietários que ainda abordam seus
fregueses e os convencem a trazer e depositar as
pilhas e baterias usadas no coletor correto. E foi
com jeitinho, paciência, orientação, apoio e,
principalmente, a confiança entre todos, que
conseguimos dar continuidade a essa proposta.
De 2012 a 2016 foram coletados 773 kg desses
resíduos. Comprovamos que a Educação
Ambiental é uma prática que pode ser replicada
em todos os locais, para todas as classes sociais,
idades e entidades contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida e do ambiente.  

Por Cilene Bastos de Paula (*)

(*) Cilene Bastos de Paula é chefe de Projetos Sociais e
Sustentabilidade da Sama S/A Minerações Associadas

Entrega de coletores a uma das 15 escolas municipais 
que participam do projeto
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ACTIFLOTURBO:  
TRATAMENTO DE 
ÁGUA PARA FINS 
INDUSTRIAIS E 
POTABILIZAÇÃO

Case: Veolia 
Water Technologies

Grupo: Tecnologia

Categoria: 
Eficiência Hídrica
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A tecnologia Actiflo Turbo, embarcada na unidade de Serviços Móveis de
Água, foi trazida pela Veolia Water Technologies para o Brasil em 2015, como
uma solução rápida e eficiente para o tratamento de água para fins industriais
e potabilização, visando atender necessidades em larga escala para a produ-
ção de água clarificada e/ou potável, em caráter emergencial ou programado,
para o setor de mineração.

A tecnologia Actiflo Turbo remove sólidos suspensos, cor, algas, metais e
outros poluentes, com vazão entre 70 m³/h e 340 m³/h, tratando águas com
turbidez maior que 1.000NTU. Sua elevada flexibilidade de funcionamento
deve-se à adoção de micro areia em recirculação, garantindo o peso e tama-
nho necessários à completa remoção de materiais indevidos presente na água.
A tecnologia destaca-se, ainda, por seu baixo impacto ambiental devido ao
consumo mínimo de produtos químicos e reduzida produção de resíduos.

As unidades de Serviços Móveis de Água destinam-se a situações de emer-
gência, períodos de operação e manutenção de plantas, limpeza de membra-
nas, regeneração de resinas, abastecimento de plantas piloto, aumento da
capacidade de fornecimento, mudanças na qualidade da água e durante as
fases de start-up e comissionamento de instalações. Aplicam-se, ainda, na
remoção de salinidade, sabores, odores e metais e, também, como proteção
contra a ameaça de contaminação da água. A tecnologia possibilita a produ-
ção de água desmineralizada para atendimento à geração de vapor e proces-
sos industriais. Pode ser utilizada também como estação de tratamento de
esgoto e como estação compacta para o reuso de efluentes líquidos.  

Além da mineração, os Serviços Móveis de Água atendem os setores Indus-
trial, de Óleo e Gás, Químico e Petroquímico, Farmacêutico, de Alimentos e
Bebidas, Siderurgia, Energia, Açúcar e Álcool,
Papel e Celulose, Automobilístico.
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Unidades de tratamento de água são modulares e utilizam processo de micro
areia em recirculação



NOVOS CONCEITOS 
PARA A FRENTE 
DE LAVRA

A adoção de padrões cada vez mais rigorosos de sustentabili-
dade pela mineração mundial levou a Joy Global a desenvolver
novos conceitos para equipamentos de lavra e transporte de
minério. Surgem aí os projetos do caminhão Joy SR Hybrid
Truck, da mineradora contínua HRCM DynaMiner e da pá-car-
regadeira Joy 18HD, com ganhos ambientais em relação ao con-
sumo de combustível, emissões de gases e calor.

O novo caminhão Joy SR Hybrid Truck, com capacidade de 66
toneladas métricas, incorpora tecnologia trazida das pás-carre-
gadeiras de superfície de grande porte (antiga Le Torneau, atual
P&H), para captar e armazenar o calor e energia da frenagem,
durante seu processo de descida à mina, para uso posterior,
durante o percurso de subida com a carga de minério. Projeta-
se com essa inovação a redução do consumo de combustível,
das emissões de gases e de calor em até 33%, em relação a car-
regadeiras mecânicas convencionais. O conceito desse cami-
nhão também projeta uma capacidade de transporte 10% maior
que a dos caminhões atualmente existentes, com velocidade até
30% superior na subida. Com isso, estima-se que o custo ope-
racional por tonelada transportada seja reduzido em cerca de
19%, em comparação com o custo obtido por veículos de sua
classe. Esses resultados decorrem da potência de 800 Kw pro-
gramada para o Joy SR, acima da de um caminhão mecânico,
que tem sua potência limitada a cerca de 600 Kw.

A mesma tecnologia de captação e armazenamento da energia
de frenagem – sistema KESS (Kinetic Energy Storage System)
está embarcada na nova carregadeira hibrida da Joy Global, a
Joy 18HD, para mineração subterrânea. O equipamento conta
com motor diesel de 242 Kw (em torno de 15-20% menor que

Case: Joy Global

Grupo: Tecnologia

Categoria: 
Eficiência Operacional

modelos da mesma classe) para acionar um gera-
dor, que abastece os motores elétricos nas qua-
tro rodas. A energia de frenagem é regenerada
através do sistema KESS e reaplicada na acelera-
ção da máquina, adicionando 300cv por dez
segundos, totalizando 700cv para o movimento
de aceleração. Como, na maioria das minas sub-
terrâneas, o ciclo de uma carregadeira é curto, a
potência adicional reduz ainda mais o tempo de
ciclo da máquina, resultando em maior capaci-
dade de carregamento por hora e em menor con-
sumo de combustível com menos emissões de
gases e calor. A linha de transmissão é 100% elé-
trica e, no futuro, com a evolução tecnológica, o
modelo poderá, inclusive, operar por bateria.

Outro conceito inovador é o da mineradora con-
tínua HRCM DynaMiner, com aplicação na mine-
ração de rocha dura (ouro, cobre, platina, zinco,
chumbo, cromita, etc.) subterrânea. O projeto é
de uma máquina compacta, capaz de fazer cur-
vas e com maior flexibilidade na operação,
característica inexistente em tuneladoras (TBM).
Ainda em relação a essas máquinas, a HRCM
deve ter um consumo de energia 80% menor, já
que emprega a tecnologia de trituração em lugar
da compressão aplicada na rocha. O sistema
“DynaCut”®, patenteado pela Joy Global, que
integra o modelo, corta as rochas com o método
de drill & blast, deixando um acabamento
melhor sem afetar o maciço rochoso (overbreak),
eliminando a perfuração e posterior detonação e
o uso de carregadeiras para a carga de cami-
nhões, melhora e/ou facilita o trabalho do Scaler
e do Roof Bolter, além de reduzir a quantidade
de trabalhadores nas diversas frentes de lavra.
Futuramente, a tecnologia poderá ser operada
remotamente. A HRCM também é 100% elétrica,
contribuindo para a melhoria da qualidade do ar
da mina.
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Mineradora contínua de rocha dura HRCM DynaMiner utiliza a
tecnologia de trituração
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CÁLCULO VOLUMÉTRICO COM 
A UTILIZAÇÃO DE DRONES NA 
MINERAÇÃO DE BAUXITA

O projeto consiste na utilização de veículos
aéreos não tripulados (VANTs), com um sensor
embarcado para aerofotogrametria de precisão e
apoio topográfico com GPS Geodésico. Em uma
parceria entre alunos de Engenharia de Minas da
Universidade Federal de Alfenas (MG) e a
Votorantim Metais, a PLAN4R Engenharia reali-
zou uma análise comparativa e qualitativa entre
métodos tradicionais de topografia, como esta-
ção total e GPS de precisão, e aerofotogrametria
com drones para a medição de volumes de miné-
rio de bauxita. Para aumentar a precisão da aero-
fotogrametria nesse trabalho, foi desenvolvida
uma metodologia aplicada que alcançou uma
margem de 1,5% de diferença entre os dados
obtidos com a aerofotogrametria através do vant
e os métodos tradicionais. Essa diferença pode
ser associada a “erro” humano e não a erro com-
putacional provenientes dos dois métodos em si.

Case: PLAN4R

Grupo: Tecnologia  

Categoria: 
Eficiência Operacional 

Dessa forma, o projeto demonstrou, em uma situação real da
indústria de mineração, que a utilização dos vants com sensor
embarcado para aerofotogrametria, associado a uma metodolo-
gia correta de apoio topográfico e medição de volume, além de
fornecer uma precisão equivalente e até mais eficiente que os
métodos tradicionais de topografia, reduziu significativamente o
tempo e os custos associados ao levantamento topográfico tra-
dicional. O uso do vant também elimina a necessidade de topó-
grafos em campo, aumentando a segurança da equipe, e agre-
ga valor ao projeto ao disponibilizar um maior número de
opções de produtos cartográficos para análise e tomada de
decisões. 

O tempo entre as respostas obtidas com os métodos 
tradicionais de topografia e com a utilização de drones e foto-
grametria é, com certeza, um fator de mudança que terá um
grande impacto sobre o setor nos próximos anos (assista ao
vídeo da operação em https://www.youtube.com/watch?v=vw-
0uEO8AgFM).
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À esq., mosaico de curvas 
de nível das pilhas de bauxita. 
À dir., levantamento topográfico

Por Henrique Lima (*)

(*) Henrique Lima é diretor da PLAN4R Engenharia




