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Mineração 4.0
A mineração do futuro já começou no Pará

Em recente entrevista coletiva concedida a jornalistas, em Brasília, o ministro de Minas e Energia do Governo
Federal, Bento Albuquerque, disse que é preciso tornar a mineração “pop” no Brasil. Para o ministro, o setor que
hoje representa 4% do PIB brasileiro pode ser ainda mais potencializado. À Agência Brasil, o titular da pasta
também explicou que tornar a atividade “pop” quer dizer conscientizar a população a respeito da importância
econômica e social da mineração. “Temos que tornar a mineração pop em nosso país. Temos muito ainda
que explorar em nosso território. Por meio de ações concretas, sérias, seja por parte do Congresso
Nacional, seja dos poderes Executivo e Judiciário e dos demais atores [envolvidos com o setor], vamos
permitir à sociedade entender que a atividade está sob controle e sendo executada de acordo
com as normas estabelecidas. A população tem que ter segurança neste sentido”, completou.

Temos que tornar
a mineração pop
em nosso país.
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Ministro de Minas e Energia,
Bento Albuquerque.

NO PARÁ, A MINERAÇÃO JÁ É POP
As Indústrias Mineral e de Transformação Mineral são, segundo os dados do
Anuário Mineral do Pará de 2018, o principal vetor de crescimento do comércio
exterior paraense. Gerando emprego e renda para 266 mil famílias em todo o
estado, o setor prepara investimentos que chegarão à casa dos 40 bilhões
de reais até 2024. O dinheiro será aplicados nas áreas de infraestrutura,
transformação mineral e outros negócios, como a produção de biodiesel.
Assista ao vídeo e entenda tudo.

FONTE: ANUÁRIO MINERAL DO PARÁ 2018
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OPORTUNIDADE PARA EMPREENDER
“O Pará, por vocação, é hoje um dos maiores produtores
minerais do Brasil e sabemos que o impacto dessa
atividade reflete em vários segmentos da economia,
promovendo grandes oportunidades de negócio para micro
e pequenas empresas. Por isso, o Sebrae tem um olhar especial
para os pequenos negócios dos municípios onde os grandes
projetos de mineração atuam, com ações que visam aumentar a
competitividade, a cooperação e fortalecer a gestão dessas empresas.
Vamos aproveitar o crescimento cada vez maior da mineração aqui no
estado para viabilizar parcerias que sejam benéficas para todos”.
(Rubens Magno, Diretor-Superintendente do Sebrae no Pará)
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INDÚSTRIA 4. QUEM?
Você já ouviu falar na Indústria 4.0? Para cientistas e especialistas, ela está sendo tratada
como a 4ª Revolução Industrial. É, portanto, um momento histórico. A indústria 4.0
está oportunizando empresas dos mais diversos setores da economia a não só
aumentarem sua produtividade, como também de elevar os índices de eficiência
operacional, alcançando, dessa forma, os melhores indicadores de saúde e
segurança para funcionários, além do aperfeiçoamento de suas performances
financeiras, tudo isso com o auxílio da tecnologia.
Na mineração, claro, isso não tem sido diferente. Entre as inovações
tecnológicas desenvolvidas pelas empresas, destacam-se a Internet
das Coisas, Inteligência Artificial, aplicativos móveis, robotização e
equipamentos autônomos (como caminhões e perfuratrizes).

#TOP3 CASES DA INDÚSTRIA 4.0 NO SETOR MINERAL
#01 HYDRO

#02 VALE

A importância da Indústria 4.0 para a Hydro
já é tão relevante que a empresa organizou,
em Belém, um evento do tipo Hackathon. Na
maratona, trabalho coletivo, raciocínio lógico
e soluções digitais fizeram toda a diferença
para alcançar bons resultados.

Na Vale, os exemplos de indústria 4.0 já estão por vários setores da empresa.
Um dos cases mais impressionantes da mineradora é o sistema Optalert, um
dispositivo implantado em um óculos, que detecta estágios da sonolência do
operador e emite alertas visual e sonoro na cabine do equipamento e na
central de monitoramento. Em casos extremos, o empregado é conduzido
para uma sala de descanso e é substituído para evitar acidentes.
Conheça outros exemplos da Indústria 4.0 na Vale.
Clique aqui e confira

#03 MRN
Clique aqui e confira
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A Mineração Rio do Norte também investe em Indústria 4.0. A maior produtora
brasileira de bauxita adquiriu 93 unidades de Driver Safety System, o Sistema
para Monitoramento de Fadiga. A solução faz a leitura facial, orientação da
cabeça e identificação dos olhos com objetivo de alertar eventos de fadigas
e distração em operadores de equipamentos móveis.
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Estado e Simineral conversam sobre
tecnologia e segurança na mineração
O Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica,
Carlos Maneschy, participou de um bate-papo com o Presidente do Simineral, José
Fernando Gomes Júnior, mediado pela jornalista Layse Santos, na Casa da Mineração,
em Belém. Na conversa, eles falam sobre a chamada Smart Mining, a mineração
inteligente; indústria 4.0; e as ações que o estado está executando para
melhorar a capacitação dos profissionais locais para trabalharem neste novo
contexto. Na oportunidade, Maneschy anunciou o “Bolsa Pará”, programa
que vai oferecer 459 bolsas de estudo, por meio das Universidades
Federais do Pará - do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) - do Estado
do Pará (Uepa); Rural da Amazônia (Ufra); e Oeste do Pará (Ufopa). O
secretário também aproveitou para defender o Projeto de Lei que
tramita na Assembleia Legislativa do Pará para destinar 20% da
arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais (CFEM) para a Sectet, o que, na prática,
representaria um acréscimo de mais 60 milhões de reais
ao orçamento da Secretaria.
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RUMO AO DESPERDÍCIO ZERO
O podcast desta edição do #SimineralON traz a história do professor Myke Pereira.
Doutorando da Universidade Federal do Pará, ele apresenta o projeto que reaproveita resíduos da mineração para transformar em cimento. Uma história de inovação e sustentabilidade que pode ajudar o mercado a encontrar destino para
resíduos que antes não tinham utilidade.
Professor Myke Pereira, criador do Cimento Ternário
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Acesse as nossas redes sociais e
confira tudo o que acontece no
mercado da Mineração, no Pará.
Notícias, dados, curiosidades e
tudo o que você precisa saber
para ficar bem informado.

