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PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR 

 
Quarta-feira, 07 de junho de 2017 

 
Horário Atividade 

08h00–12h00 Credenciamento 

12h00–14h00 Horário de Almoço 

14h00–14h50 

Cerimônia de Abertura 

Homenageados: 

JOSÉ RONALDO SOBRINHO (Ferbasa / Ex-aluno do curso de Eng. Minas da UFPE) 

JOSÉ ALVES SAMPAIO (CETEM / Ex-aluno do curso de Eng. Minas da UFPE / Em memória) 

14h50–15h40 

Palestra Magna: “A Contribuição da Mineração para o Desenvolvimento 

Humano dos Municípios” 

Palestrante: EMANOEL NAZÁRIO (Vale S.A.) 

15h40–16h10 Coffee Break 

16h10–18h30 

Mesa Redonda: “Formalização e Sustentabilidade da Mineração em Pequena 

Escala” 

Presidente de Mesa: Prof. Dr. JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA (UFPE/DEMINAS) 

18h30–19h30 Coquetel de abertura 

 

Mesa Redonda: “Formalização e Sustentabilidade da Mineração em Pequena Escala” 

A mineração em pequena escala corresponde a mais de 90% das minas ou 
empresas de mineração em atividade no País. Esse segmento é a base para o 
fortalecimento de diversos setores industriais com a construção civil, cerâmica, cimento, 
joias, dentre outros. Além disso possui uma expressiva articulação com a sociedade e a 
economia local e regional, demanda um percentual significativo de mão de obra, e, 
segundo dados do DNPM, a produção mineral é estimada em aproximadamente R$ 16 
bilhões de reais por ano, onde se destacam a produção de brita, areia, argilas, calcário, 
gipsita, minerais de pegmatitos, rochas ornamentais, água mineral, diamante e ouro. 
Por outro lado, a atividade mineral de pequena escala, embora esteja distribuída por 
todo território nacional, caracteriza-se por elevado grau de informalidade, ausência de 
tecnologias apropriadas, baixa recuperação na lavra e no beneficiamento do minério, 
falta de controle de qualidade, geração de passivos  ambientais significativos, relações 
comerciais incipientes, baixo nível de escolaridade da mão de obra, carência de 
qualificação gerencial e invariavelmente a  ausência de profissionais habilitados para 
conduzir as operações de lavra e beneficiamento que comprometem de forma 
acentuada  o desenvolvimento sustentável da atividade e a sustentabilidade da região. 
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A formalização compreende o processo de regularização das atividades de 
aproveitamento dos recursos minerais, de acordo com a legislação mineral, ambiental, 
trabalhista, do exercício profissional, as normas fiscais, previdenciárias, de saúde e 
segurança do trabalho, de modo a contribuir para o alcance da sustentabilidade da 
região onde essas atividades estão inseridas. Segundo alguns especialistas, a 
informalidade é o principal problema para o desenvolvimento em bases sustentáveis da 
mineração em pequena escala, pois dificulta o acesso ao apoio dos órgãos oficiais para 
eliminar alguns gargalos que comprometem esse desenvolvimento. 

A mesa redonda "Formalização e Sustentabilidade da Mineração em Pequena 
Escala", durante o VIII Fórum de Mineração, que será realizado no dia 07/06/2017, no 
CTG/UFPE, será uma excelente oportunidade para debater a situação das pequenas e 
médias empresas do ramo de mineração no Nordeste e no Brasil, na busca de soluções 
de problemas prejudiciais ao desenvolvimento sustentável da mineração, e, por 
conseguinte, comprometem o alcance da sustentabilidade das regiões onde essas 
minerações estão inseridas, com reflexos negativos para as comunidades locais e para 
toda a sociedade brasileira.  

Participantes:  

1. André Queiroz Otelo – Representante do CPRH 

2. Antônio Pedro Ferreira Sousa – Professor da UFCG 

3. José Amaro Sereno Filho - Presidente ANBEM  

4. Marcilio Cunha – Representante do CREA 

5. Marcio Lins – Representante do DNPM 

6. Regis Wellausen – Presidente da FAEMI 

7. Renan Guimarães de Azevedo - Presidente da ASSEMPB 

8. Ricardo Neto Valente – Representante da APAC 
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Quinta-feira, 08 de junho de 2017 

 
Horário Atividade 

08h00–09h00 
Sessão: Apresentação de Trabalhos Científicos 

Presidente: Prof. Dr. ROBSON RIBEIRO LIMA (UFPE/DEMINAS) 

09h00–09h50 

Palestra: “Riscos ocupacionais em minerações a céu aberto – Os efeitos dos 

agentes físicos, químicos e biológicos presentes no planejamento, 

desenvolvimento, desmonte e perfuração” 

Palestrante: ROMILDO PAULO S. NETO (Musashi do Brasil Ltda) 

09h50–10h20 Intervalo - Sessão Pôster / Coffee Break 

10h20–11h10 

Palestra: “Potencialidades e estágio da aplicação de drones na mineração 

nacional” 

Palestrante: REGIS WELLAUSEN DIAS (FAEMI) 

11h10–12h00 

Palestra: “Obtenção de dados de campo (Modelo de Superfície do Terreno/ 

Modelo Digital do Terreno), importação e utilização no software Datamine 

Studio 3” 

Palestrante: MANOEL BEZERRA MARQUES (Cristal Pigmentos do Brasil S.A.) 

12h00–14h00 Horário de Almoço 

14h00–14h50 
Palestra: “Novas tecnologias aplicadas ao desmonte de rochas” 

Palestrante: VICTOR MORAIS (Orica Brasil S.A.) 

14h50–15h40 
Palestra: “Tecnologia associada ao desmonte: controle moderno de diluição” 

Palestrante: VINICIUS MIRANDA / Portugal (O-Pitblast) 

15h40–16h00 Intervalo - Sessão Pôster / Coffee Break 

16h00–16h50 

Palestra: “DESMONTE DE ROCHAS A CÉU ABERTO: Utilização de Ferramenta 

computacional na otimização de custos” 

Palestrante: MAXIMILIANO MOTA (EXPLOFORT) 

16h50–17h40 Palestra: “Terras Raras: minerais "portadores de futuro", perspectivas de 

competitividade na mineração global e situação do Brasil” 

Palestrante: GUSTAVO ALEXANDRE SILVA (CPRM) 

17h50 – 18h30 Palestra: “Análise de estabilidade de taludes de pedreiras” 

Palestrante: Prof. Dr. PAULO GUSTAVO CAVALCANTE LINS (UFBA) 
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Sexta-feira, 09 de junho de 2017 

 
Horário Atividade 

08h00–08h50 
Palestra: “A importância da aderência e cumprimento ao plano de lavra” 

Palestrante: JONY LIMA (Cimento Nacional) 

08h50–09h40 

Palestra: “Rock Fill e Paste Fill da Mineração Caraíba: Metodologia para 

Recuperação de Pilares nas Minas Subterrâneas” 

Palestrante: JOÃO PAULO SILVA DE FREITAS (Mineração Caraíba S/A) 

09h40–10h10 Intervalo - Sessão Pôster / Coffee Break 

10h10–10h50 
Palestra: “Cobre: do tratamento de minério à obtenção do metal” 

Palestrante: ALLINE SIMÕES (Mineração Caraíba S/A) 

10h50–11h30 
Palestra: “Ferro: do tratamento de minério à obtenção do metal” 

Palestrante: ANTÔNIO EDUARDO CLARK PERES (UFMG) 

11h30–12h10 

Palestra: “Pré-concentração de minerais: oportunidade de redução de custos de 

capitais e operacionais em usinas de beneficiamento mineral” 

Palestrante: MAURÍCIO GUIMARÃES BERGERMAN (USP) 

12h10–14h00 Horário de Almoço 

14h00–16h00 

Mesa Redonda: “O papel das pequenas e médias minerações no cenário 

regional” 

Presidente de Mesa: Prof. Dr. JÚLIO CÉSAR DE SOUZA (UFPE/DEMINAS) 

16h00–16h30 Intervalo - Sessão Pôster / Coffee Break 

16h30–18h30 

Mesa Redonda: “Crise e perspectivas do setor de mineração” 

Presidente de Mesa: Alexandre Baltar (Baltar Mineração) 

Cerimônia de Encerramento: A comissão 

18h30–19h30 Confraternização de Encerramento 

 

 

 

 

 

 

 



VIII Fórum de Mineração 
 

Previsões, Tecnologias e Legislação para 
os novos desafios da Mineração Brasileira 

 

 
 

 

Mesa Redonda: “O papel das pequenas e médias minerações no cenário regional” 

Para a classificação do porte da operação existem limites sugeridos, ao longo dos 
anos, para delimitar a mineração em pequena escala. A linha demarcatória da interface 
entre as minerações em pequena e média escala está inserida no intervalo de 50.000 
t/a a 200.000 t/a. Em 1987 a Organização das Nações Unidas (ONU) sugeriu o critério 
multiatributos para definição de mineração em pequena escala: mina que produza 
menos de 50.000 t/a ou 200 t/d, com investimento de capital abaixo de US$ 1 milhão, 
faturamento anual inferior a US$ 1,5 milhão, mão-de-obra ocupada máxima de 40 
pessoas e vida útil limitada a 5 (cinco) anos. Os valores médios aplicados pelo 
Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM) são produção superior a 10.000 
t/a e igual ou inferior a 100.000 t/a. 

Em comparação com a mineração de maior porte, a mineração em pequena 
escala apresenta: 

•  Maior número de empregados por unidade de produto,  

• Menor demanda em termos de qualidade da mão-de-obra,  

• Menor imobilização de capital por unidade de produto,  

• Menor área de concessão,  

• Menor requisito de infra-estrutura,  

• Menor volume de reservas,  

• Aproveitamento de depósitos de pequena dimensão,  

• Menor prazo de desenvolvimento,  

• Descoberta de novos depósitos,  

• Desenvolvimento de regiões de limitado potencial econômico,  

• Maior integração e articulação com a economia regional 

• Balanço líquido de divisas mais favorável  

• Maior componente de informalidade  

• Menos qualificação da mão-de-obra empregada  

• Menor produtividade 

• Menor nível de recuperação dos recursos minerais 

• Padrões operacionais insatisfatórios em relação à proteção ambiental e à 
segurança do trabalho 
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É amplamente reconhecida a potencialidade da MPE na superação de pobreza 
mediante a geração de emprego e renda e com encadeamento de outras atividades 
produtivas locais. De acordo com o Informe Regional para a América do Sul, do Projeto 
MMSD – Mineração, Minerais e Desenvolvimento Sustentável na América do Sul (2002), 
o fortalecimento institucional dessas organizações deve passar por uma série de 
medidas, tais como: 

• Estabelecimento de um marco legal apropriado; 

• Divulgação de informações mostrando a importância do subsetor aos tomadores 
de decisão no Estado e na indústria; 

• Mecanismos de apoio técnico para o melhoramento das condições de trabalho, 
de saúde e da gestão ambiental, empresarial e financeira; 

• Políticas e instrumentos que facilitem o acesso a crédito; 

• Política de incentivos fiscais e creditícios relacionados ao desempenho ambiental 
e social da MPE; 

• Articulação da MPE com universidades e centros de pesquisa para abordar seus 
desafios mais complexos, aproveitando o interesse da cooperação técnica internacional 
sobre o tema. 

São estes os principais desafios a serem superados pela ação conjunta dos 
diversos atores representantes do Estado, da indústria, da sociedade civil e das 
organizações de pequenos mineradores e a temática que se espera debater ao longo da 
mesa redonda. 

Participantes: 

1. Belarmino Barbosa Lira – Representante da UFPB 

2. Benedito Fonseca – Rio das Pedras LTDA / Água Mineral Prata do Vale 

3. Bruno Cordeiro – Representando a Pedreira Herval / Elephant Explosivos  

4. Diogo Barros – Representante da Orica Brasil S/A 

5. Fernando Marques Pereira De Menezes Leal – Representante da Lafarge Holcim 

6. Flávia Freitas Bastos – IFET PI / Mineração Royal Gipso  

7. João Afonso Ferraz Sitonio – Queiroz Galvão  

8. Vanildo Almeida Mendes – Representando o CPRM  
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07 de junho de 2017 

 

Minicurso Mecânica das Rochas – Classificação de Maciços Rochosos 
Carga horária: 4h 

Horário Atividade 

08h30–12h30 

Ministrante: Prof. Dr. Robson Ribeiro Lima (UFPE-DEMINAS) 
 
Conteúdo:  
• Avaliação de estruturas geológicas 
• Características de descontinuidades dos maciços 
• Sistema de classificação geomecânica 

o Sistema RMR (Bieniawski, 1973 e 89); 
o Sistema Q (Barton, 1974, Gristad & Barton, 1993); 
o GSI (Hoek, 1995; 2002); 
o Critério de Hoek & Brown; 
o Relações entre os sistemas de Classificação e as Propriedades dos 

Maciços Rochosos. 
 
 

07 e 08  de junho de 2017 
 

Minicurso Flotação em Tratamento de Minério 
Carga horária: 6h 

Horário Atividade 

08h00–10h00 
 

Ministrante: Prof. Dr. Carlos Adolpho Magalhães Baltar (UFPE-
DEMINAS) 
 
Conteúdo: 
• Fundamentos;  
• Importância da Flotação;  
• A Interface Sólido-Líquido (dupla camada elétrica, tipos de adsorção);  
• Principais Coletores;  
• Zona de Polpa;  

• Zona de Espuma. 
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REALIZAÇÃO 
MINERA Consultoria Jr; 
COEEM - Comissão Organizadora de Eventos da Engenharia de Minas; 
 
APOIOS E PARTICIPAÇÕES CONFIRMADAS 
 
INSTITUCIONAIS 
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco;  
CTG/UFPE - Centro de Tecnologia e Geociências; 
DEMINAS/UFPE - Departamento de Engenharia de Minas; 
MINERA Consultoria Jr; 
COEEM - Comissão Organizadora de Eventos da Engenharia de Minas; 
ANBEM – Associação Nordestino-Brasileira de Engenheiros de Minas; 
FAEMI – Federação das Associações de Engenheiros de Minas; 
UFCG – Universidade Federal de Campina Grande; 
UFBA – Universidade Federal da Bahia; 
UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais; 
USP – Universidade de São Paulo; 
IFPI – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; 
CPRH – Agência Estatual de Meio Ambiente; 
CREA - PE – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco; 
DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral; 
ASSEMPB - Associação Dos Engenheiros De Minas Do Estado Da Paraíba; 
APAC – Agência Pernambucana de Águas e Clima; 
CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. 
 
PRIVADOS 
Água Mineral Prata do Vale / Rio das pedras LTDA 
Baltar Mineração 
Cimento Nacional 
Cristal Pigmentos do Brasil S/A 
Elephant Explosivos 
Explofort 
Ferbasa 
Lafarge Holcim 
Mineração Caraíba 
Mineração Royal Gipso 
Mk Engenharia 
Musashi do Brasil 
Orica Brasil 
O-Pitblast 
Pedreira Herval  
Queiroz Galvão 
 
PATROCÍNIOS CONFIRMADOS 
O-Pitblast 
DETEX 
 
INFORMAÇÕES: 
www.mineraconsultoria.com 
forumdemineracao@gmail.com 

mailto:forumdemineracao@gmail.com

