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Desafio MinerALL: mineração sustentável e inovadora 
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Resumo: O programa Desafio MinerALL desenvolvido em parceria por instituições de 

ensino superior, centros de pesquisa e empresas privadas, foi um programa de pré-

aceleração de tecnologias voltadas para o aproveitamento do rejeito da mineração. Com 

duração de três meses, o programa auxiliou 85 participantes, contemplando alunos de 

graduação, pós-graduação e recém-formados da região de Belo Horizonte e Ouro Preto. 

Ao final de sua execução foi solicitado aos participantes que respondessem um 

questionário online anônimo estruturado em 13 questões, o qual teve adesão de 

aproximadamente 46% dos estudantes. Análise quali-quantitativa das respotas foi feita 

utilizando o software ATLAS. ti® e por meio da construção de nuvens de palavras. Além 

de introduzir elementos de empreendedorismo, economia circular e temáticas ambientais 

pela primeira vez a grande parte dos participantes, por meio da metodologia de 

Aprendizagem baseada em problema o programa permitiu o desenvolvimento de 

competências e habilidades, por parte dos participantes, pouco exploradas nos cursos de 

ciências exatas, como o trabalho em equipe, a oratória e a escrita.  

Palavras-chaves: Aprendizagem baseada em problemas; Pré-aceleração; 

Empreendedorismo; Mineração. 

MinerALL Challenge: Sustainable and Innovative Mining 

Abstract: The MinerALL Challenge program, developed in partnership by education 

institutions, research centers and private companies, was a pre-acceleration program of 

reuse mining waste technologies. Lasting three months, the program assisted 85 

participants, including undergraduate, graduate students and recent graduates from Belo 

Horizonte and Ouro Preto. At the end of its execution, participants were asked to complete 

an anonymous online questionnaire structured in 13 questions, which was attended by 

approximately 46% of students. Qualitative and quantitative analysis of the responses was 

made using ATLAS software. ti® and by building word clouds. In addition to introducing 

elements of entrepreneurship, circular economics and environmental themes for the first 

time for most participants, through the problem-based learning methodology, the program 

allowed participants to develop skills and abilities that were little explored in the exact 

sciences cources such as teamwork, oratory and writing. 

Keywords: Problem Based Learning; Pre-acceleration; Entrepreneurship; Mining. 

Área do artigo: Inovação e Empreendedorismo. 
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INTRODUÇÃO  

O setor produtivo de minério de ferro tem significativa importância para a economia do 

Brasil e, principalmente, para Minas Gerais. As aplicações do ferro são variadas, na 

construção civil (concreto armado, tubulações, estruturas metálicas), na indústria de 

transportes (automobilística, aérea e naval), produção de máquinas, equipamentos, 

embalagens, vestuário, ferramentas e utilidades entre outros. Além disso, o setor mineral 

brasileiro é um dos mais relevantes no mundo, no ano de 2017 o Brasil foi responsável 

pela produção de 18,3% (440 milhões de toneladas) de todo o minério de ferro mundial, 

ficando atrás apenas da Austrália (880 milhões de toneladas), segundo o United States 

Geological Survey – USGS (MINERAL COMMODITY SUMMARIES, 2018).  

A produção de minério de ferro tem um papel de grande destaque na economia brasileira, 

somente no ano de 2015 a produção comercializada de minério de ferro no Brasil 

movimentou cerca de R$42,3 bilhões, segundo dados do Anuário Mineral Brasileiro 2016 

(DNPM). Sendo que o estado que se destacou na produção de minério de ferro foi Minas 

Gerais, que movimentou aproximadamente R$28,4 bilhões na economia estadual em 

2015, isto representa 67% do total brasileiro. 

Ao mesmo tempo em que a atividade minerária movimenta uma parte considerável da 

economia do Brasil, ela também gera um grande passivo ambiental, que é o rejeito 

proveniente do processo de extração (estéril) e do tratamento/beneficiamento do minério, 

que geralmente são minérios pobres, estéreis, rochas, sedimentos, solos, as polpas de 

decantação de efluentes e finos e ultrafinos não aproveitados no beneficiamento. Em 

estimativas realizadas no estudo do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNSR, 2012), 

a produção de rejeito de minério de ferro no decênio 1996 – 2005 foi de aproximadamente 

765 milhões de toneladas, enquanto que a estimativa para o período 2010-2030 é de 

aproximadamente 4,72 bilhões de toneladas, que correspondem a 35,08% e 41,38% de 

todos os rejeitos gerados no Brasil pela atividade mineradora respectivamente. 
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O crescente aumento da extração de minério de ferro influencia diretamente no aumento 

da preocupação por uma destinação adequada para os rejeitos da mineração. Atualmente, 

a destinação mais usual do rejeito é disposição em barragens ou diques que são compostos 

por solo natural (barragens convencionais) ou pelos próprios rejeitos (barragens de 

contenção alteadas com rejeitos), segundo o diagnóstico do PNRS (2012).  

Nos últimos 5 anos ficou evidenciado o alto risco ambiental e social que este tipo de 

destinação do rejeito representa. No dia 5 de novembro de 2015 ocorreu o rompimento 

da barragem de rejeitos da mineradora Samarco Mineração, localizada no distrito de 

Bento Rodrigues, município de Mariana-MG, que liberou cerca de 32 milhões de m³ 

(FUNDAÇÃO RENOVA, 2019) de rejeitos de minério de ferro que atingiram o Rio 

Gualaxo do Norte e Rio Doce, até chegar ao mar e é considerado o mais grave desastre 

ambiental da história brasileira provocado por vazamento de minério, segundo relatório 

sobre barragem de minério Mine Tailing Storage: Safety is no Accident (ONU, 2017). Em 

25 de janeiro de 2019 o Brasil enfrentou mais um desastre envolvendo o rompimento de 

barragem de rejeitos da mineração de ferro, com o rompimento da barragem da mina do 

córrego do Feijão, controlada pela Vale S.A. e localizada no município de Brumadinho-

MG. O desastre da Vale pode ser considerado como o maior acidente de trabalho do 

Brasil, com a morte de 249 pessoas e 21 desaparecidos ou sem identificação (G1, 2019), 

e o segundo maior acidente industrial do século. 

Dentre os três pilares, Ensino, Pesquisa e Extensão, que compõem o alicerce da docência 

do ensino superior, a Extensão se destaca por ser a ponte que interliga o conhecimento 

adquirido e produzido (Ensino e Pesquisa) nas Universidades com a comunidade externa 

(POAGUE e NUNES, 2017). Conforme citado pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão 

das Universidades Públicas Brasileiras, que institucionaliza o Plano Nacional de Extensão 

Universitária “a extensão universitária, sob o princípio constitucional de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar 

educativo, cultural científico e político que promove a interação transformadora entre 

universidade e outros setores da sociedade” (FORPROEXT, 2012). 

Ainda assim, a despeito da relevância da extensão nas dimensões essenciais da atividade 

acadêmica, e em contraposição à meta do Plano Nacional de Educação (PNE) de 
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assegurar, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação, 

em atividades de extensão (BRASIL, 2014), as atividades extensionistas ficam em 

segundo plano em relação à docência e, principalmente, a pesquisa. Fato este que não só 

prejudica a formação crítica dos futuros profissionais, como distância a comunidade 

acadêmica (universidade) dos demais setores da sociedade. Relação esta que vem 

ganhando cada vez mais importância, pois é através de diversas formas de parcerias entre 

universidade e empresas como serviços, formações, pesquisa e transferência de 

tecnologia que se desenvolve soluções de problemas cada vez mais complexos da 

sociedade.  

Nesta relação entre universidade e empresas, no campo da pesquisa aplicada, o 

conhecimento circula em um conceito de "ponte de mão dupla" introduzido por Meyer-

Krahmer e Schmoch (1998). Dessa forma, todos os envolvidos são beneficiados, as 

universidades com financiamento de projetos, bolsas acadêmicas, melhoria da 

infraestrutura, as empresas com a possibilidade de introdução de novos produtos ou 

serviços no mercado e os alunos com a obtenção de melhor formação acadêmica e 

profissional pela interação de diferentes culturas e climas organizacionais.  

Em virtude destas tendências e dos novos desafios que as universidades e empresas 

enfrentam, faz-se necessário uma maior interação entre essa relação cuja função é criar 

novidades e soluções inovadoras para dotar essas instituições com ferramentas adequadas 

para solucionar os novos desafios e estabelecer novas prioridades para o futuro. 

Frente às problemáticas expostas, o presente trabalho tem como principal objetivo 

apresentar e descrever as ações educativas do projeto de extensão MinerALL, fruto de 

uma parceria entre universidade e empresas no campo da mineração, e avaliar se as 

atividades desenvolvidas no programa, como práticas educadoras, fomentaram a 

formação crítica dos discentes participantes, estimularam o desenvolvimento de 

competências e promoveram uma educação ambiental no que tange a atividade 

mineradora. 

 

 



 

5 

 

METODOLOGIA 

Executado em parceria pelas empresas Neo Ventures, Samarco e as instituições de 

pesquisa Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP), Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia MIDAS e o Centro de 

Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear (CDTN) o Desafio MinerALL foi um programa 

de pré-aceleração de tecnologias voltadas para o aproveitamento do rejeito da mineração. 

Com duração de três meses, o programa auxiliou 85 participantes, contemplando alunos 

de graduação, pós-graduação e recém-formados da região de Belo Horizonte e Ouro Preto 

a desenvolverem um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Comercial de Impacto 

Ambiental e Social (EVTECIAS) de 17 tecnologias desenvolvidas sob o conceito de 

economia circular que reutilizam o rejeito proveniente da atividade minerária na 

confecção de novos produtos, tais como: confecção de vidro, agregado arenoso para 

indústria de construção civil, pigmentos, tijolos, material para pavimentação, entre outros.  

Semanalmente os discentes participavam de treinamentos, capacitações e workshops que 

englobavam conhecimentos acerca de empreendedorismo e da cadeia da mineração 

(Figuras 1 e 2). A metodologia do programa foi desenvolvida com foco na aceleração de 

negócios de base tecnológica (hard Science) que causem impacto socioambiental 

positivo. Para tanto o programa, em seus três meses de duração, foi dividido na execução 

de 3 fases: 

● Fase 1: Na qual as equipes deveriam buscar compreender a tecnologia a ser 

trabalhada, o processo produtivo por trás da tecnologia, possíveis produtos e 

oportunidades de mercado; 

● Fase 2: Uma vez conhecida a tecnologia, o processo, e os produtos, as equipes 

deveriam delimitar o mercado ao qual queriam atingir, analisar o mercado, o 

negócio e o impacto do mesmo na comunidade local; 

● Fase 3: Por fim, os integrantes deveriam desenvolver uma análise dos impactos 

das mais diversas naturezas, mas especialmente, socioambientais e analisar a 

viabilidade econômico financeira do negócio proposto.  

Ao fim de cada fase as equipes apresentaram o conteúdo desenvolvido em forma de pitch 

de duração de 5 minutos para uma banca composta por profissionais do ramo da 
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mineração, de empreendedorismo e de desenvolvimento de negócios de base tecnológica 

(Figura 3). Para a reunião das equipes, execução das atividades e mentorias, foram 

disponibilizadas duas salas no prédio da Inova, incubadora de empresas de base 

tecnológica da UFMG em Belo Horizonte e uma sala no Centro de Referência em 

Incubação de Empresas e Projetos de Ouro Preto (Incultec) localizado em Ouro Preto.  

 

Figuras 1 e 2: Workshop de Canvas ministrado ao longo do programa no prédio da 

Inova e painel sobre cadeia da mineração ministrado por diversos profissionais do setor 

minerário. 

 

Figura 3: Apresentação de pitchs pelos participantes para a primeira banca. 

O programa Desafio MinerALL é similar a outros programas de pré-aceleração, como o 

BioStartup Lab (Fundação Biominas), Lemonade (FUNDEPAR) e Laboratório de 

Negócios Midas (INCT Midas), que visam desenvolver habilidades empreendedoras e 
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sensibilizar os participantes sobre a importância da identificação de clientes, usuários e 

proposta de solução.  

Ao final da execução do programa, foi solicitado aos participantes do programa que 

respondessem um questionário online anônimo composto por 13 questões (5 abertas e 8 

fechadas) apresentado pela Tabela 1. As perguntas foram elaborados com o intuito de 

investigar a receptividade dos alunos ao modelo de ensino aplicado no programa, aos 

conhecimentos iniciais dos participantes em relação às áreas de empreendedorismo, 

mineração e economia circular, e os aspectos negativos e positivos da execução do 

programa. Dentre o total de 85 participantes obteve-se um retorno do questionário de 39 

pessoas (aproximadamente 46%). 

Para análise das respostas das questões abertas foi utilizado o software ATLAS. ti®. As 

declarações foram codificadas, permitindo, simultaneamente, as análises qualitativas e 

quantitativas das respostas. Para melhor visualização de resultados e para realização de 

uma análise heurística das declarações nuvens de palavras foram criadas e utilizadas com 

as respostas das questões abertas, com auxílio do software WordCloud (WORDCLOUD, 

2019). 

Tabela 1: Roteiro do questionário final de feedback. 

Questão Natureza da pergunta 

1. Essa foi sua primeira experiência/seu primeiro contato com 

empreendedorismo? 
Múltipla Escolha 

2. Essa foi a sua primeira experiência/primeiro contato com a cadeia da 

mineração? 
Múltipla Escolha 

3. Essa foi sua primeira experiência/primeiro contato com economia 

circular e questões ambientais? 
Múltipla Escolha 

4. Quais habilidades e competências você acredita que 

adquiriu/desenvolveu ao longo do programa? 

Múltipla Escolha com 

possibilidade de marcação em mais 

de uma alternativa pré-definida e 

inclusão de novas alternativas 
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Tabela 1. Continuação 

Questão Natureza da pergunta 

5. E você acredita que conseguiria desenvolver as mesmas habilidades nas 

aulas de disciplinas que seguem o modelo padrão de ensino-aprendizagem 

adotado pelas Universidades  - UFOP, UFMG, CEFET, etc? (Na escala 1 

definitivamente não, e 10 sim) 

Escala linear de 1 a 10 

6. Por quê? 
Pergunta aberta referente a resposta 

da questão 5 

7. Nível de esforço Múltipla escolha 

8. Com qual (is) tipo (s) de estratégia (s) de ensino você sentiu que 

conseguiu aprender melhor o conteúdo? 

Múltipla Escolha com 

possibilidade de marcação em mais 

de uma alternativa pré-definida e 

inclusão de novas alternativas 

9. Você em algum momento pensou em sair do programa? Múltipla Escolha 

10. O que lhe desmotivou ao longo do programa? Pergunta aberta 

11. O que lhe motivou a continuar no programa? Pergunta aberta 

12. Quais aspectos deste curso foram mais úteis ou valiosos? (O que você 

acha que deveria ser mantido para um próximo desafio) 
Pergunta aberta 

13. Como você melhoraria este programa? Quais pontos e aspectos devem 

ser melhorados? 
Pergunta aberta 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As respostas do questionário indicam que o programa foi uma importante iniciativa para 

a disseminação de conhecimentos a respeito de empreendedorismo, economia circular e 

questões ambientais, visto que constitui para mais de metade dos discentes como o 

primeiro contato com esses conceitos (69,2% com empreendedorismo e 56,4% com 

economia circular e questões ambientais).  
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No que concerne às habilidades e competências que puderam ser desenvolvidas ao longo 

do programa, a habilidade em negócios foi a citada com maior frequência (mencionada 

por 33 participantes, correspondente a 84,6%), seguido por trabalho em equipe (76,9%), 

empatada comunicação/oratória, escrita, e finanças (56,4%). Quando questionados se 

essas habilidades e competências seriam passíveis de serem desenvolvidas em aulas que 

seguem o modelo padrão de ensino-aprendizagem usualmente adotado nas 

Universidades, 30,8% responderam que definitivamente não (na escala de 1 a 10 

marcaram 1), em contrapartida a 7,7% que responderam que definitivamente sim (na 

escala de 1 a 10 marcaram 10). 

Os feedbacks e mentorias privadas com os agentes de aceleração e mentores técnicos foi 

a estratégia de ensino mais mencionada entre os participantes quando perguntados em 

relação às estratégias que proporcionam melhor aprendizado (citado por 79,5% dos 

alunos que responderam o questionário). Os treinamentos presenciais semanais ficaram 

em segunda colocação (59%) e as pré-brancas de pitchs realizadas antes das bancas finais 

de avaliação em terceiro (51,3%). Apesar de ter sido mencionada por 59% dos 

participantes como uma boa estratégia de ensino, a superficialidade dos treinamentos 

presenciais foi o terceiro motivo de desmotivação mais citado pelos alunos em relação a 

continuidade no programa. 

Ainda que o programa não tenha sido concebido e planejado do ponto de vista pedagógico 

como uma disciplina, sua estrutura apresenta diversos elementos da metodologia de 

Aprendizagem baseada em problemas (ABP, em inglês Problem Based Learning – PBL), 

método de ensino no qual a aprendizagem se dá a partir da resolução de problemas 

propostos ou existentes (ARAÚJO et al., 2016). Usualmente adotada nas salas de aula 

dos cursos de saúde, essa estratégia de ensino é pouco frequente no universo das 

engenharias, no qual o ensino é majoritariamente pautado na concepção de que o 

conhecimento é transmitido através das aulas expositivas, práticas laboratoriais e de que 

o aprendizado do aluno é verificado através de provas. Fato este que justifica poucos 

estudantes terem marcado que as habilidades e competências desenvolvidas ao longo do 

programa poderiam ser de forma análoga trabalhadas em aulas que seguem o modelo 

padrão de ensino-aprendizagem adotados nas instituições de ensino superior.  
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Entre as habilidades e competências citadas pelos discentes chama a atenção o trabalho 

em equipe ter sido a segunda categoria mais frequente. Montando uma nuvem de palavras 

com as perguntas 11 e 12 (referentes aos aspectos positivos do programa), a palavra 

“equipe” foi a que teve maior presença, ocupando a posição central na Figura 4. 

 

Figura 4: Nuvem de palavras feita com as respostas das questões 11 e 12 do questionário. 

Dada a natureza do programa era esperado que a habilidade em negócios fosse a mais 

elencada. Entretanto, considerando que atividades em grupo fazem parte do cotidiano de 

ensino de grande parte dos cursos superiores cabe refletir porque o trabalho em equipe 

teve tanto enfoque para os estudantes que participaram do programa. Embora ambos os 

termos sejam usados como sinônimos, trabalho em grupo e em equipe são atividades 

distintas. O trabalho em grupo consiste no agrupamento de pessoas que compartilhem de 

um mesmo ambiente (por exemplo, cursam uma mesma disciplina) e se responsabilizam 

por entregar um produto final em conjunto, mas que na prática é realizado em partes, sem 

articulação, individualmente por cada integrante.  O que distingue o trabalho em grupo 
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do trabalho em equipe é o elo de cooperação. Quando se sentem pertencentes a uma 

equipe as pessoas entendem que apesar de fazerem atividades separadamente, eles fazem 

parte de uma única unidade, e o sucesso ou fracasso dessa unidade é igual para todos.  

Ainda que 84,6% dos participantes (33 de 39) terem declarado que o nível de esforço 

dedicado ao longo das atividades foi entre satisfatório a excelente, 59% (23 alunos) 

afirmaram que durante o programa sentiram vontade de desistir. Fato este que foi 

evidenciado ao longo do programa, com a desistência de 4 equipes. Dentre os fatores de 

desmotivação mais citados pelos participantes, destacam-se: o curto período de tempo 

para execução das atividades, a tecnologia trabalhada por cada uma das equipes, 

problemas pessoais, superficialidade dos treinamentos e descompromisso das equipes, 

problemas de comunicação e falhas de organização entre os participantes e a equipe 

executora (sendo este último mencionado com maior frequência).  

Estes resultados indicam que, apesar do potencial das ações desenvolvidas no programa 

como atividades de ensino, as mesmas não foram planejadas e concebidas sob uma 

perspectiva pedagógica. É importante relembrar que todas as atividades promovidas pela 

universidade, independentemente de seu cunho, devem seguir o princípio da 

indissociabilidade entre o ensino-pesquisa-extensão.  

Por outro lado em relação aos fatores de motivação, quatro aspectos foram citados: 

experiência pessoal e profissional (42,10%), a organização do programa (26,32%), a 

equipe e colegas do programa (18,42%) e o networking (13,16%). 

Os resultados encontrados expõem a problemática de que o modelo tradicional de ensino 

amplamente adotado nas instituições de ensino superior não é mais capaz de produzir as 

respostas socialmente demandadas, tanto pelos alunos como pelo mercado. Assim como 

o perfil dos egressos das universidades não é mais o mesmo, o mercado demanda por 

profissionais aptos a encararem os desafios e problemas reais do dia a dia. Neste sentido 

a formação empreendedora é um anseio de ambos os setores, e a universidade, na 

dimensão da extensão, tem importante papel em promove-la.  

Choi e Park (2015) sugerem que as instituições acadêmicas devem se preocupar em 

desenvolver programas voltados à formação empreendedora, a fim de suprir a carência 
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de conhecimento específico demonstrada pelos estudantes. Carência esta que foi 

identificada por Venesaar, Kallaste e Küttim (2014) os quais ao avaliarem uma amostra 

de estudantes de alguns países europeus, os autores perceberam que em geral, os discentes 

possuíam um conhecimento muito escasso sobre fundação de empresas, ressaltando a 

necessidade de promoção de conhecimento empreendedor mais forte por parte das 

universidades. 

Estudo realizado com o intuito de se avaliar a intenção empreendedora de estudantes do 

primeiro e segundo semestre letivos dos cursos de Administração e Ciências Econômicas 

da Universidade Federal do Ceará demonstrou que a busca por conhecimentos específicos 

em empreendedorismo por parte dos respondentes não ocorre de maneira autônoma, o 

que novamente reitera o papel da universidade neste sentido (Lima et al., 2015). A 

pesquisa ainda demonstrou que os estudantes esperam que as universidades criem 

iniciativas voltadas ao empreendedorismo.  

CONCLUSÕES 

O programa de caráter extensionista Desafio MinerALL, realizado como uma ação 

conjunta entre universidades, instituições públicas de pesquisa, e empresas, disseminou 

conhecimentos a respeito de empreendedorismo, economia circular e temáticas 

ambientais entre discentes da graduação, pós-graduação e recém formados da região de 

Belo Horizonte e Ouro Preto. Além de criar um vínculo e estreitar as relações entre 

universidades e empresas, ao introduzir elementos da metodologia de Aprendizagem 

baseada em problema o programa permitiu o desenvolvimento de competências e 

habilidades, por parte dos participantes, pouco exploradas nos cursos de ciências exatas, 

como o trabalho em equipe, a oratória e a escrita. A fim de potencializar o impacto das 

ações extensionistas como atividades de ensino, ressalta-se a necessidade de articulação 

das mesmas com um planejamento pedagógico. Por fim, cabe ressaltar a relevância de 

iniciativas deste cunho no setor minerário, o qual perpassa por uma atual crise no que se 

refere aos rejeitos inerentes ao processo produtivo e os impactos ambientais relativos a 

estes.  
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