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Anglo American realiza primeiro 
embarque de minério de ferro.
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PArceriA E diáloGo

Aconteceu em 25 de outubro o primeiro embarque de 
minério de ferro do Minas-Rio. A carga de 80 mil 
toneladas de minério de ferro na categoria pellet feed 
(material fino com alta concentração de ferro – igual 
ou superior a 68%) seguiu em navio fretado do 
terminal dedicado à exportação no Porto do Açu, em 
São João da Barra (RJ), com destino à China.

Sabemos que esta conquista é resultado direto de uma 
parceria firmada entre a Anglo American e as 
comunidades. Junto com entidades e lideranças locais, 
criamos oportunidades de capacitação, de crescimento, 
criar empregos, recolher impostos, contribuir para o 
desenvolvimento regional e gerar benefícios que se 
estendem a moradores, governos, empregados, 
parceiros comerciais, entidades, ONGs e à sociedade 
em geral.

Queremos agradecer pelo apoio e confiança 
depositados em nós. Esperamos continuar contando 
com a proximidade, o diálogo franco e a disponibilidade 
que, desde o início, estão presentes nessa parceria, 
para darmos continuidade aos nossos planos de 
consolidação e crescimento, dentro dos melhores 
padrões segurança e responsabilidade.

Boa leitura!

 

 

FalE coNosco 

caNal abErTo coM você

Nos municípios onde o Projeto Minas-Rio 
está sendo implantado, disponibilizamos 
canais do Sistema Fale Conosco para a 
comunidade entrar em contato com a 
Anglo American. Para fazer elogios, 
sugestões, perguntas, reclamações ou 
críticas, você pode utilizar o telefone 
0800 941 7100. Ele funciona 
gratuitamente, de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 13 horas e das 14h às 18 
horas. Em outros horários, a ligação é 
direcionada para a secretária eletrônica. 
Não se esqueça de informar seu nome 
(se desejar), número do telefone com 
DDD e nome da cidade onde mora. Outra 
opção é o endereço de email 
(faleconosco@angloamerican.com). 
Venha conversar conosco.
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Foi DADA A lArgADA nA
NoVa roTa do miNério
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Mina é rica em minério de ferro
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bENEFiciamENTo
O minério de ferro é enviado à 
Planta de Beneficiamento, 
localizada em Alvorada de 
Minas. Nesta etapa a rocha é 
quebrada, para diminuir o seu 
tamanho, e peneirada. O 
material, que agora está mais 
fino, também passa por vários 
processos de concentração 
para aumentar a sua 
porcentagem de ferro. É no 
Beneficiamento que o minério 
de ferro é misturado com a 
água, formando a polpa 
(mistura de minério com água). 

No Minas-Rio, o processo de beneficiamento consiste na 
diminuição do tamanho do minério e retirada de impurezas

miNa
Tudo começa na cidade mineira de Conceição do Mato Dentro, onde está localizada a Mina. É de lá que são 
retiradas as rochas de minério de ferro bruto. Na retirada, é necessária atenção especial às características da 
rocha. Se ela é muito “dura” é necessário fazer perfurações e desmontes com explosivos. Já quando a rocha é 
mais macia, o material é retirado usando escavadeiras e pás carregadeiras.

Nos dois procedimentos, é o caminhão fora de estrada que transporta o minério de ferro bruto para a próxima 
etapa. E tudo é feito respeitando todas as normas de segurança. “Os operadores passaram por treinamentos 
para promover e trabalhar em um ambiente seguro”, conta Aurélio Garcia, coordenador de Infraestrutura de Mina.

Já parou para pensar como funciona o Minas-Rio, desde a retirada de minério de ferro em 
Conceição do Mato Dentro (MG) até o embarque nos navios no Porto do Açu, em São João da 
Barra? Veja a seguir, todo o caminho que passa a ser percorrido com o início da operação.
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estAções De supErFíciE
O trajeto do mineroduto é cheio de variações de terreno, com áreas planas e montanhosas. Por isso, em alguns 
momentos ela precisa receber um “empurrãozinho” e, em outros, necessita de alguma restrição. O controle é 
feito nas Estações de Superfície, que englobam as Estações de Bombas 1 e2, localizadas em Conceição do 
Mato Dentro e em Santo Antônio do Grama, e a Estação de Válvulas, localizada em Tombos (MG).

O primeiro impulso da polpa de minério de ferro, que sai do Beneficiamento pronta para o transporte, é feito pela 
Estação de Bombas 1 (EB1), que conta com o trabalho de oito bombas. Assim como todos os outros pontos do 
projeto, a EB1 é monitorada 24 horas para garantir a segurança e o bom funcionamento do mineroduto. 

miNEroduTo
Agora, a polpa é transportada 
pelo mineroduto, de Alvorada 
de Minas até o Porto do Açu, 
em São João da Barra (RJ). O 
caminho tem 529 km de 
tubulação e atravessa 33 
municípios de Minas Gerais e 
do Rio de Janeiro. Para passar 
por todo o trajeto o tempo 
gasto é de quatro dias.
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Mineroduto tem extensão de 529 km

As estações de bomas impulsionam a polpa de minério de ferro

Quando a polpa chega à Estação 
de Bombas 2, ela recebe mais um 
impulso, dessa vez para vencer a 
Serra da Mantiqueira. “A EB2 foi 
estrategicamenteprojetada em 
um local que permite maior 
rendimento do bombeamento. A 
energia aplicada pela EB2 é 
suficiente para a chegada da 
polpa ao porto”, esclarece Gabriel 
Freitas, coordenador do 
Mineroduto. Já na Estação de 
Válvulas, último estágio antes de 
chegar ao porto, é feito o controle 
da pressão interna do mineroduto, 
para garantir que a polpa chegue 
a seu destino com segurança e 
sem danificar a tubulação.
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Porto do açu
Em São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro, o Porto do Açu recebe a polpa de minério de ferro para 
produzir o pellet feed e embarcá-lo em navios com destino à China e Oriente Médio. Antes de ganhar os mares 
do mundo, a polpa passa pela Planta de Filtragem, onde o minério é separado da água com a utilização de filtros 
de placas de cerâmica.

Esses equipamentos retiram a água da polpa de minério em um processo mais eficiente que o de filtragens 
convencionais, gerando uma redução de 80% do consumo de energia. “A tecnologia de filtragem usando placas 
de cerâmica é relativamente nova no Brasil. Somos a primeira mineradora a usar essa tecnologia para separar o 
minério da água”, acrescenta o coordenador de Operação Adail Júnior.

orGulho De entrAr PArA A históriA
Morador de Conceição do Mato Dentro, Lucas Saldanha Santos participou do 
curso de capacitação do Senai e foi contratado pela AA como operador de 
equipamentos de mina em 2014. Assim como Lucas, outras 262 pessoas da 
região do Minas-Rio foram contratadas e contribuíram para um marco 
histórico da empresa: o primeiro embarque de minério de ferro no Porto do 
Açu, realizado em 25 de outubro. “Sempre quis fazer parte da Anglo 
American. Isso é motivo de orgulho para a minha família. Durante a 
capacitação, percebi a importância da empresa”, conta o operador.

Outro que também faz parte dessa conquista é Elias Pereira da Silva, soldador 
trainee da Oficina Central da Mina. Antes de participar do desafio de colocar o 
Minas-Rio em operação, ele passou por diversos treinamentos. “Aprendemos quais são as principais orientações 
de segurança e os valores da Anglo American. Foi possível também entender melhor como funciona o processo 
de mineração, desde a retirada do minério até o momento em que ele chega ao Porto”, relata.

Assim como Lucas e Elias, todos aqueles que trabalharam para colocar o Minas-Rio em operação entraram 
para a história do primeiro carregamento de minério de ferro da Anglo American a partir do Brasil.

Lucas estudou no Senai e hoje 
trabalha no Minas-Rio
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O primeiro embarque foi feito no navio Key Light, que partiu rumo à China

Depois de retirar a água, o minério 
de ferro está preparado para o 
embarque. O material é empilhado 
no pátio de estocagem e fica no 
local até a liberação para 
embarque. A estação terminal de 
minério de ferro do Porto do Açu 
tem ponte de acesso com três 
quilômetros de extensão até o píer.

Os navios que chegarem ao local 
terão, inicialmente, capacidade 
para transportar 85 mil toneladas 
de minério de ferro. A previsão é 
de que, a partir do quarto 
embarque, sejam usadas 
embarcações com capacidade de 
transportar 150 mil toneladas do 
produto.
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mErcado

Do Minério ao aço
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Ferro gusa em estado líquido é o resultado da produção no alto-forno de uma siderúrgica 

O minério de ferro em sua formação natural é composto por 
ferro e outros elementos que precisam ser removidos para 
produzir o aço. As usinas siderúrgicas são as fábricas onde 
essa transformação é feita, em um processo que pode ser 
dividido em quatro etapas: preparação da carga, redução, 
refino e conformação. 

A primeira etapa consiste em adequar as características 
químicas e físicas das matérias-primas (principalmente, 
minério de ferro e carvão), gerando materiais intermediários 
como as pelotas, o sínter e o coque. Em seguida, estes 
materiais são carregados no alto-forno. Nele, acontecem 
diversas reações químicas em temperaturas acima de 1000 
°C 
que produzem ferro metálico em estado líquido, o ferro 
gusa. Apesar de ser aproximadamente 95% de ferro puro, o 
gusa precisa ser refinado para se transformar em aço.

O refino é feito em equipamentos chamados conversores, 
onde oxigênio de alta pureza é injetado no metal líquido. O 
oxigênio reage com o carbono e as impurezas restantes 
elevando o teor de ferro para acima de 99%. Neste 
momento, o material passa a ser chamado de aço. 

No entanto, para garantir que o aço ganhe 
as propriedades desejadas quando pronto, 
uma segunda etapa de refino é necessária. 
No refino secundário, ajusta-se a composição 
química final do aço adicionando quantidades 
mínimas, medidas em partes por milhão (ppm), de 
elementos de liga como silício, níquel, nióbio e vanádio. “Esta 
etapa é frequentemente associada à culinária: um pequeno 
erro na dosagem de um desses ‘condimentos’ faz a receita 
inteira desandar” esclarece o gerente de Desenvolvimento 
de Produto da Anglo American, Marcos Abreu.

Uma ez pronto, o aço líquido pode ser solidificado. Com o 
auxílio de jatos de água, o aço se se solidifica 
rapidamente ao mesmo tempo em que toma a forma de 
placas ou tarugos. Estes produtos são então laminado e 
podem passar por outros processos de conformação até 
adquirir forma, propriedades e dimensões desejadas. “É 
justamente a capacidade de adquirir diferentes formas 
associada a sua alta resistência que faz com que o aço 
seja o metal mais utilizado mundialmente em incontáveis 
aplicações” completa Marcos.

entenDA o Processo sidErúrGico
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Praticamente todo o minério de ferro 
extraído no mundo é utilizado para a 
produção de aço. O minério do Minas-Rio 
será exportado para fabricantes de aço em 
várias regiões como Ásia, Oriente Médio e 
Europa.

No Minas-Rio é produzido um minério com 
alto teor de ferro, que por ser bastante fino, 
é chamado pellet feed. Apesar de sua 
qualidade química superior, esse tipo de 
minério não pode ser usado diretamente em 
altos-fornos. Antes, é necessário aglomerá-
lo, ou seja, fazer com que os finos grãos do 
minério “grudem-se” uns aos outros, 
formando grãos maiores. Este processo é 
realizado nas unidades de pelotização ou de 
sinterização dos clientes do Minas-Rio.

Do Minério ao aço



Nosso miNério

Minério invisível dE cada dia
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Geladeira, garfo, bicicleta, viola e 
computador. Esses são apenas alguns 
exemplos dos incontáveis objetos que 
para serem fabricados ou construídos 
utilizam o minério de ferro. Ele está tão 
presente no cotidiano das pessoas que, 
muitas vezes, a sua presença não é 
associada a determinado produto. Isso 
porque o minério de ferro é a base da 
indústria siderúrgica, responsável pela 
produção de aço, material que muitas 
vezes passa despercebido nos objetos.

A importância do minério no nosso dia a 

dia pode ser observada em um estudo 

divulgado pelo Instituto Aço Brasil, que 

representa as siderúrgicas brasileiras. De 

acordo com a pesquisa, mais de

50% do peso da matéria-prima 

usada na produção de carros e 

geladeiras, por exemplo, é aço.

O material também é fundamental nas 

construções em geral. Em um prédio ou 

em uma casa, ele está presente desde a 

base até os acabamentos, 
representando
4,6% do custo 
da obra.




