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ACONTECE

Recorde de sondagem planejado para 2021

A equipe de Exploração tem como 

propósito descobrir novos alvos de 

alto teor e agregar recursos 

minerais, com o intuito de 

aumentar a produtividade e vida 

útil da Mina de Chapada. A 

descoberta e definição dos 

depósitos minerais é possível a 

partir da sondagem, uma atividade 

essencial na exploração mineral. 

Desde o ano de 2019 a produção 

de sondagem vem aumentando a 

cada ano, o que permite explorar e 

detalhar uma quantidade maior de 

alvos no entorno da planta e, 

portanto, amplia a possibilidade de 

novas descobertas. Isto mostra a 

preocupação da Lundin Mining 

com o futuro da Mina de Chapada.

Para atingir a meta recorde 

proposta, a equipe de Exploração 

dará continuidade aos projetos de 

Excelência Operacional para 

contínua melhora na performance 

de sondagem e logística de 

mobilização. 

Chapada News

Praça de sondagem da Geocontrole, empresa contratada que realiza a sondagem para a 
equipe de Exploração.

Geóloga Tais Bischof Pian, da equipe de 
Exploração, analisando testemunho de 
sondagem.

Ao iniciar as atividades de exploração, em 2008, estimava-se 

que a vida útil de Chapada iria até o ano de 2027. Entretanto, 

com os trabalhos de sondagem dos últimos anos, conseguimos 

estender a lavra até 2050. 

“Desde a aquisição da Mina 
Chapada pela Lundin Mining, 
tivemos um aumento 
significativo no orçamento da 
exploração. Desta forma, em 
2021, teremos a maior 
campanha de sondagem, a 
qual conta com 60.000m e cujo 
objetivo principal é 
definir novos alvos para 
continuar aumentando a vida 
útil da mina e melhorar o teor 
de cobre atual.

No ano de 2020 a equipe de 
Exploração realizou um total de 
41.813 m de sondagem com 
ZERO DANO. Em 2021, 
pretende alcançar a marca 
histórica de 60.000 m e repetir 
a meta de ZERO acidentes.”

Equipe Exploração 



SEGURANÇA

EDITORIPRODUTIVADE X GESTÃO DO TEMPO

AL

SEGURANÇA

Uso de luvas
garante segurança
no trabalho

Como aumentar nosso nível de 
percepção aos riscos? 

Conhecer com propriedade os 

procedimentos e matriz de riscos 

(planilha de perigos e riscos) aplicáveis 

à atividade;

Entender o processo da atividade a ser 

realizada;

Ter o costume de olhar para os lados, 

para baixo e para cima a fim de verificar 

novos perigos;

Realizar o PEACE com foco na atividade.
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COMITÊ PÓS-PANDEMIA

Um conceito que devemos ter em 

mente é que todo o risco é passível de 

identificação; e tudo o que é 

“reconhecido e identificado” pode ser 

“analisado e controlado”.

Conceitos importantes:
– Perigo
Fonte ou situação com potencial para 

provocar danos em termos de lesão, 

doença, dano à propriedade, dano ao 

meio ambiente do local de trabalho, ou 

uma combinação destes.

Campanha de Percepção de riscos

– Risco

Combinação da probabilidade de 

ocorrência e da(s) consequência(s) de um 

determinado evento perigoso.

O risco envolvido em uma atividade pode 

ser entendido como a probabilidade de 

um perigo tornar-se um acidente e a 

provável consequência deste acidente.

Sempre se perguntar antes de

realizar uma nova atividade:

• Estou bem para realizar esta

atividade?

• Qual a melhor forma de

realizar?

• Meus colegas de trabalho

possuem o mesmo

entendimento?

• O que pode ocorrer de

errado?

• Quais são as possíveis

consequências?

• Meus controles para evitar o

acidente são suficientes?

“No ano de 2020, ocorreram 24 

acidentes pessoais em nossa 

empresa e neste ano já tivemos 

3, isso tem preocupado todas 

as áreas. Com o objetivo de 

preservar a vida e atuar com 

atenção e cuidado com as 

pessoas, todas as áreas se 

reuniram com suas equipes e 

estão reavaliando controles 

existentes e estudando novas 

ações para minimizar as 

chances de ocorrência de novos 

acidentes. Precisamos mudar 

nosso comportamento, ser mais 

críticos quanto à percepção de 

riscos, para que todos possam 

voltar para suas casas em 

segurança a cada dia, a cada 

turno.” 

Equipe SSO

Quadrante 2: atividades importantes, 

mas com tempo hábil para serem planejadas, 

organizadas e bem executadas.

Quadrante 3: atividades supérfluas que são 

realizadas por hábito ou acaso (interrupções);

Quadrante 4: Não é urgente ou relevante

Como já deve ser do 

conhecimento de todos, este é 

um dos temas tratados pelo 

comitê pós-pandemia. O 

objetivo da equipe, ao abordar 

este assunto é 

construir coletivamente um 

plano de ações e de melhoria 

de cultura corporativa para que 

possamos aproveitar nosso 

tempo de forma mais assertiva. 

Dessa forma, conseguiremos 

juntos, realizar nossas 

atividades aqui de Chapada e 

ainda ter condições de curtir a 

família, praticar uma atividade, 

ler, etc... E ter a certeza de que 

seu tempo foi bem aproveitado 

e você está se sentindo 

realizado com isto. 

Conheça uma dica que o comitê 

trouxe:

A matriz de gerenciamento de 

tempo, de Stephen Covey, 

consultor empresarial e autor do 

best-seller “Os 7 Hábitos das 

Pessoas Altamente Eficazes”. 

Essa matriz pode te ajudar a 

construir melhor suas atividades 

rotineiras, e priorizar de acordo 

com o quadrante que ela se 

encontra. 

Quadrante 1: tarefas que são 

importantes, mas que por falta 

de planejamento ou imprevistos 

tornaram-se também urgentes;


