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Nosso objetivo é criar uma sociedade mais viável por meio do desenvolvimento de 
recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes

Alcance global,

presença local

116 anos de 

desenvolvimento 

industrial sustentável

Responsável e

engajada
Alumínio é o 

metal do futuro

Empregados

Países

Infinitamente 

energia 

renovável



Aumentar a lucratividade e 

impulsionar a sustentabilidade, 

gerando valor para todas as 

partes interessadas

Criar uma sociedade mais viável,

desenvolvendo recursos naturais

em produtos e soluções de 

maneira inovadora e eficiente

Foto: exemplo de 

produtos 

1. Reforçar a posição em 

alumínio de baixo carbono

2. Diversificar e crescer em 

reciclagem e energia 

renovável
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Cuidado

Agimos com respeito 
pelas pessoas e
pelo meio ambiente,
priorizando a segurança
em todas as
nossas operações. 

Jeito Hydro

Coragem

Abrimos novos 
caminhos e assumimos
riscos mensurados,
com agilidade, 
responsabilidade 
e visão.

Colaboração

Trabalhamos como 
parceiros, tanto em 
nível interno como 
externo, para unificar 
competências e
criar oportunidades 
vantajosas para 
todos.

Nossos valores



EÓLICA

BATERIAS

HIDRELÉTRICA

HYDRO ALUMÍNIO

BAUXITA & ALUMINA

METAL ALUMÍNIO

EXTRUSÃO

RECICLAGEMSOLAR



Hydro Energy / ReinHydro alumínio

Bauxita 
& alumina

Metal 
alumínio

Extrusão

Reciclagem

Solar

Baterias

Eólica

Hidrelétrica

Fornecedor global de 
matérias-primas, 
produtos e soluções de 
alumínio e de energia 
renovável

Operações de primeira 
classe 
em matérias-primas, 
alumínio primário, 
soluções de extrusão, 
reciclagem e energia 
renovável

31.000 funcionários em
140 locais, em 40 países

Nosso negócio no mundo
Companhia líder em energia renovável e alumínio



Automóveis Construção Civil Indústria Naval e Offshore

Transportes Energia Solar HVACR (climatização)

Design 
Industrial

Infraestrutura Sistemas Eletrônicos

Engenharia geral

Mais de dois terços da 

produção global de 

alumínio da Hydro é feita 

com energia hidrelétrica. 

A Hydro está entre as 

empresas do setor de 

alumínio com a melhor 

pegada de carbono do 

mundo.

Ao reciclar o alumínio, 

conduzimos um

processo que exige 

apenas 5% da energia 

usada na produção 

original.

Aplicações no Alumínio
O alumínio pode ajudar todas essas indústrias...



Mais de 30.000 clientes ao redor do mundo



Almejamos produzir nosso primeiro volume de alumínio quase-zero em 2022

Pouco material ou
quase-zero até 2025 e 2030

Redução de 30% 
nas emissões até 2030

Zero emissões 
até 2050

Ambições Climáticas

1:1 Reabilitação das áreas 
mineradas disponíveis dentro 
de duas estações hidrológicas 
depois do início das operações

Sem perda líquida de 
biodiversidade em novos projetos

Redução 
de 50% do uso 
de materiais que 
emitem gases de 
efeito estufa até 2030 
(em relação a 2018)

Metas Globais de Sustentabilidade
Estabelecemos metas climáticas, ambientais e sociais ambiciosas

Ambições Ambientais



Implementar a metodologia Tailings Dry 
Backfill em nossas operações de mineração para 
eliminar a necessidade de futuras instalações 
de armazenamento de rejeitos (TSFs)

Utilizar 10% da produção de resíduos 
de bauxita até 2030 e eliminar a 
necessidade de um novo armazenamento 
permanente de resíduos a partir de 2050

Capacitar 500.000 
pessoas com educação 
e desenvolvimento 
de habilidades para 
a economia do 
futuro até 2030

Cadeia de produção 
responsável para nossos produtos

Transparência e rastreabilidade 
dos principais dados de 
sustentabilidade para nossos 
produtos. Um roteiro para 
implementação será
desenvolvido em 2022

Estabelecemos metas climáticas, ambientais e sociais ambiciosas

Ambições Ambientais Ambições Sociais

Almejamos produzir nosso primeiro volume de alumínio quase-zero em 2022

Metas Globais de Sustentabilidade



Através do uso de energia renovável da água, do vento e 
do Sol, podemos produzir um alumínio mais limpo do que 
nunca,  reduzimos a pegada de carbono por quilograma 
de alumínio para menos de um quarto da média global. O 
resultado é o alumínio com uma das pegadas de carbono 
mais baixas do mundo até hoje. Minimizando a pegada 
de carbono de nossos produtos e maximizando 
oportunidades para nossos clientes.

O Hydro REDUXA tem uma pegada de carbono máxima 
de 4,0 kg de CO2e por kg de alumínio produzido. Um 
quarto da média global. 

Alumínio de baixo carbono



Melhorando nossa pegada 

ambiental
Fazendo a diferença positiva Impulsionando a inovação

A Hydro contribui com 8 dos 

17 Objetivos 

de Desenvolvimento  

Sustentável da ONU
Uma das pautas que guiam o trabalho da empresa quando se fala em sustentabilidade são 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). 



Nosso objetivo é reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa em 30% até 2030. Por meio de fontes e 
produção mais verdes, também buscamos ajudar nossos clientes a reduzir suas emissões, por meio de 
produtos mais verdes.

17https://www.hydro.com/pt-BR/sustentabilidade/meio-ambiente-e-clima/clima/

https://www.hydro.com/pt-BR/sustentabilidade/meio-ambiente-e-clima/clima/


Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento das comunidades locais, pois apenas podemos ser bem-
sucedidos como uma empresa se as comunidades ao nosso redor também forem bem-sucedidas.

https://www.hydro.com/pt-BR/sustentabilidade/comunidades-locais/

https://www.hydro.com/pt-BR/sustentabilidade/comunidades-locais/


Nosso sistema de governança nos permite operar com eficiência, mantendo a supervisão necessária nos 
níveis executivo e do board. O sistema corporativo que usamos está em conformidade com os requisitos 
legais e as melhores práticas internacionais.

https://www.hydro.com/pt-BR/sobre-a-hydro/administracao-corporativa/

https://www.hydro.com/pt-BR/sobre-a-hydro/administracao-corporativa/
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Presente em toda a cadeia de produção do alumínio

Hydro possui 5% da maior mina de 

bauxita do Brasil (MRN) e 100% da 2º 

maior mina de bauxita do Brasil 

(Paragominas)

Hydro possui 92% da maior refinaria de 

alumina do Brasil e do mundo

Hydro possui 51% da maior fundição de 

alumínio do Brasil e da América do Sul 

em operação

A Hydro tem 50% do mercado brasileiro 

de comercialização de bauxita e refina 

mais da metade da alumina brasileira

No.1
em

bauxita

No.1
em

alumina

No.1
in

alumínio

Albras

Paragominas

Alunorte

MRN

Extrudados



Utinga

Tubarão

Itu

Alunorte

Mineração Paragominas
Albras

Belém

Rio de Janeiro

Plantas e escritórios Hydro Extrusão – Produtos finais para o mercado

Plantas Hydro Bauxita & Alumina – Mineração da bauxita e refino da alumina 

Albras – Processo para metal alumíno

Hydro Energia

Hydro REIN

Escritórios Administrativos e Comerciais

• A maior parte de nossos ativos, operações e empregados e 
empregadas está localizada no estado do Pará, no norte 
do Brasil, especificamente na região amazônica.

• Por isso estabelecemos padrões rígidos de controle 
e monitoramento ambiental, além de um processo 
estruturado 
e abrangente de engajamento com as comunidades 
vizinhas.  

Tecnologia, Pessoas e

Sustentabilidade
Em todo o Brasil: a Hydro é uma 
empresa integrada de alumínio e energia

Albras
Barcarena-PA

Hydro

Alunorte
Barcarena-PA

Hydro 

Paragominas
Paragominas-PA

Escritório
Belém-PA

Escritório
Rio de Janeiro-RJ

Extrusão
Utinga-SP

Extrusão 
Itu-SP

Extrusão
Tubarão-SC

MRN
Trombetas - PA





Paragominas – PA

• Aprox. 2,3 mil empregados diretos e indiretos

• 100% de propriedade  

• Capacidade nominal: 9,9 milhões de toneladas

• Produção de 2021: 10,9 milhões de toneladas

• Escoamento da bauxita realizado por mineroduto possui 244 km 
de extensão e passa por sete municípios do estado

MRN – Porto Trombetas, PA

• 5% de propriedade

• Contrato de compra mínima garantida para participação de 40% 
da Vale

25

Alguns números
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.

Mais de 15 mil empregados diretos e 

indiretos no Brasil 
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Jovem Talento: programa de aprendiz Talento Infinito: programa de estágio Viva seu Talento: programa de trainee

• Duração: 24 meses

• Destinado a universitários que estejam 

cursando a partir do 4º semestre

• Participação na rotina dos processos e 

projetos de sua área, para potencializar 

desenvolvimento e complementar o 

conhecimento teórico adquirido nas 

universidades.

• Parceria com o Centro de Educação 

Profissional do SENAI nos municípios de 

Barcarena, Paragominas e Belém

• Combina treinamento teórico com 

experiência prática

• Trabalho supervisionado por treinadores 

experientes

Atrair, formar e reter talentos formados há 

até dois anos com potencial e 

competências adequadas para atuar 

alinhados aos nossos valores.

Fomentar novos conhecimentos, 

habilidades e competências dentro do 

mercado de alumínio.

Contribuir para a qualificação de jovens 

das comunidades próximas às nossas 

unidades.

• Duração: 24 meses

• Programa completo de integração e 

desenvolvimento

• Possibilidade de Job Rotation, coaching 

em grupo, reuniões de feedback, e mais.
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Nossas pessoas

PARAGOMIN
AS

38%

BELEM
17%

IRITUIA
5%

CASTANHAL
4%

SAO MIGUEL 
DO GUAMA

4%

OUTROS
33%

Origem dos empregados 
paraenses

70%

14%

4% 2% 2%

8%

PA MA MG BA CE OUTROS

Origem dos empregados por 
estado 

80

PwD

Male Female

Target 2022

16%

(Legal 

requirement

78)

Headcount Hydro Paragominas

1601 1148
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72

89 89

Hydro Global 2020 MPSA 2018 MPSA 2020

Índice Engajamento Pesquisa Hydro Monitor (%)



Melhor resultado 

histórico
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ever
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Perfil geológico esquemático & Processo de Extração

Argila Variegado:  cerca de 8m  

Bauxita Nodular: 0,3 à 2m

Laterita Ferruginosa: 0,2 à 4,4m

Bauxita Cristalizada: 0,5 à 2m

Bauxita Cristalizada / Bauxita Amorfa: 0,3 à 2m

Bauxita Amorfa : 0,30 à 1,10m

Argila Belterra: 5 à 14 m

Supressão Vegetal

Remoção Estéril

Exposição Minério

Extração Minério

Infraestrutura Mina

Reflorestamento



BritagemHomogeneizaçãoMoagem

Peneiramento Separação Espessadores

Mineroduto 244km BarragemAlunorte

Britagem
Homogeneização

Moagem

Espessadores

Separação

Peneiramento

Barragem

Mineroduto

Mina

3

3
2

3

23

4

4

5

5

6

6

7

7

778

Operação com menor consumo de água bruta e 
maior reaproveitamento de água do processo



• Tecnologia pioneira na mineração de bauxita

• 24” de diâmetro com 244km de extensão desde Hydro 
Paragominas até Hydro Alunorte

• Presente em 7 municípios do estado do Pará

• Travessia sob o leito de 4 grandes rios:

• Rio Capim

• Rio Acará 

• Rio Acará Mirim

• Rio Mojú

• São 2 estações de bombeamento de bauxita, sendo a 
PS1 no interior do site da Hydro Paragominas e a PS2 
localizado no município de Tomé Açú

• A faixa onde localiza-se a passagem do Mineroduto 
também inclui nossa Linha de Transmissão de 13.8Kv

37

1º Mineroduto de bauxita do mundo

Hydro Paragominas 30km

Ipixuna 39km

Tomé Açú 59km

Acará 39kmMojú 29km

Abaetetuba 19km
Barcarena 15km
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• Reabilitados: equivalente a mais de 2.640 campos de 

futebol

• Reabilitação 1:1 de áreas mineradas disponíveis, 

continuamente dentro de dois anos

• Eliminação da necessidade de novas barragens de 

rejeitos por meio da implementação da metodologia 

Tailings Dry Backfill

• Utilizar 10% do resíduo de bauxita até 2030

• Tem programa de capacitação profissional com 

quilombolas

39

Trabalhamos para mitigar as emissões para a terra, 
água e ar, conservar a biodiversidade e reduzir a 
produção de resíduos

https://www.hydro.com/pt-BR/imprensa/noticias/2021/pioneer-solution-can-eliminate-use-of-permanent-bauxite-tailing-dams/


Parceria com a Secretaria Municipal de Assistência 
Social de Paragominas (PA)

Formação de técnicos para fortalecimento da rede de 
assistência social do município, com mais de 4 mil 
pessoas beneficiadas

Parceria com Secretaria Municipal 
de Educação de Paragominas (PA) 
que reconhece a educação como 
fator de transformação social e 
busca contribuir para a melhoria da 
qualidade da educação no município

Promove a formação de   
educadores, para que possam atuar 
na alfabetização de jovens, adultos e 
idosos em apoio à gestão municipal 
de educação

Participação de 70% das 
escolas municipais

+500 educadores atendidos

11.875 pessoas impactadas

Parcerias
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Metodologia pioneira na mineração elimina o uso de 
barragens permanente de rejeitos e reforça o 
compromisso com a sustentabilidade.

Na Hydro Paragominas, o rejeito seco é armazenado nas 

barragens, onde passa por um processo de secagem e 

em seguida é retornado às áreas mineradas e que serão 

reflorestadas em breve. 

Assim tudo que foi retirado da terra e não será utilizado 

na produção do alumínio, retorna ao solo evitando 

construção de novas barragens. 

E o que era barragem vira um depósito de secagem.
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Sustainability is the key

2006

Operations 

start-up

2009

Start of 

Rehabilitation

2012

Targets Definition:

• Zero Gap up to 2020

• 1:1 up to 2017

2017

Achievement of 1:1

(rehabilitate every 

mined hectare)

2018

Achievement of 

Zero Gap

Long-term infrastructure 

(202 hectares)

Tailing storage (Vale dam & RP1 dam)

(~2.000 hectares)

Reforestation

(~3.870 hectares)

Mining & Infra-mining 

Future

2024

Reforestation 

area will be 

bigger than 

deforestation

2022

Reforestation of 

2.900 hectares
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Sustentabilidade é tornar conhecido a todos como nossas áreas de lavra estão sendo recuperadas. 
A Trilha Ecológica possibilita essa experiência aos empregados e nossos vizinhos.

Inaugurado em 

2018



Programa de educação ambiental da Mineração Paragominas – reforço nosso compromisso com a 
sociedade.

46





Iniciado em 

2018



49



50

Pumping slurry through the pipeline means avoiding 33,000 tons of CO2 emission into the atmosphere per 

year, if rail were used



Dragline efficiency: 0,127 l/m³

Waste efficiency: 0,348 l/m³

Project Phase: Test on going until Q2 of 2023 

CO2 Emission reduction

494 Kt in 10 years

Excavator Eletric efficiency: 0 l/m³

Excavator Diesel efficiency: 0,430 l/m³

Project Phase: Fiasibility study

CO2 Emission reduction

796 Kt in 10 years 
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Semitrailer Reduction of 3.500 L/y Diesel consumption

2 MUSD saved / year

Project Phase: Completed 

CO2 Emission reduction

94 Kt in 10 years

Before After
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Electric truck Reduction potential of 4.500 L/y Diesel consumption

Potencial of cost saving: 5 MUSD / year

Project Phase: Idea generation and evaluation

CO2 Emission reduction

120 Kt in 10 years



54

Project Phase: Contract review on going.  Estimated to Q1 of 2023 
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Project Phase: Contract review on going.  Estimated to Q1 of 2023 

Electric bus: Potencial CO2 reduction = 9.000 L/y Diesel consumption

Project Phase: Idea generation and evaluation

CO2 Emission reduction

240 Kt in 10 years / bus
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Initiative seeks to test solar panels to reduce evaporation

Background

• High losses due to evaporation, around 4.5Mm³/y

• Demanding freshwater consumption, mainly during dry season to 

attend water demand

• 52% of water volume saving during the year

• Inject energy on currently network (390kWh)

Project

• The pilot test, which will begin in the second semester of 2022, 

has the potential to generate sustainable energy and increase 

water re-use

• Two identical tanks for a pilot test

• Cover one with Floating Photo-Voltaic Panels, and another for 

comparing for evaporation reduction. After test, the parameters 

found will support long-term solar energy and water initiatives

• Forecast test finish: June/23

• Hydro Rein will support the solar panels assembly contract

Target of pilot test

RP1

BC’s

Floating plates cover the surface 

to reduce evaporation

Each tank with ~800m³ 

capacity

• Every m² covered can saving 52% of 
evaporation losses, due to void spaces and 
water temperature;

• Test: saving of 3.762m³/month;

• If expanded, covering BC’s, the project 
could save 26.325m³/month and generate 
16.750kWh (18% of currently consumption)
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Primeira mineradora do Brasil a 

conquistar a certificação na 

norma ISO 55001.

A certificação considera a gestão 

de ativos de forma abrangente, 

integrando atividades financeiras, 

de operação, de manutenção, de 

gerenciamento de risco, entre 

outras.

Nosso compromisso para 

produzir matérias-primas de 

alumínio de acordo com os mais 

altos padrões industriais de 

responsabilidade e 

sustentabilidade, entregando 

produtos certificados aos nossos 

clientes e a toda cadeia de valor 

do alumínio.

ASI
Aluminium Stewardship 

Initiative
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O caminho da excelência passa por aqui

Processo de 

trabalho 

Padronizado

Liderança 

Visível
Times 

Dedicados
Fluxo 

Otimizado

Relação definida  

entre cliente e 

fornecedor

BABS

Hydro Way



Focus on management dimensions & Business System

HSE
People

ProductionQuality

Cost

Work

standard

CSA

Optimized 

flow

Dedicated 

teams

Visible 

leadership

Management 

dimensions
BABS
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Produção de classe mundial requer estabilidade

P
R

O
D

U
T

IV
ID

A
D

E

Aproximação, instabilidade 

é apagar incêndio

Padrão ≠ Prática

Previsibilidade é 

estabilidade

Padrão = Prática

Cultura de precisão, 

organização capaz de 

mudanças graduais
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Nosso objetivo é criar uma sociedade mais 
viável, desenvolvendo recursos naturais em 
produtos e soluções de maneira inovadora e 
sustentável.

Cuidado

Coragem

Colaboração

63

Nossos Valores



Reunião do Comitê Estratégico em 14/jan validou a proposta para 2022 e 
desdobramento para todas as gerências
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E

Previsão15/mar

Realizado Luiz Pantoja

(Eletrica & Aut)

Jaime Fortes

(Seg Emp)

Diego Maciel

(Segurança)

Karoline

(Infra)

Marcos Chaves

(Equip Pneus)

Cidicley

(Integridade)

Anderson Viana

(Manut Mec)

Eduardo Pedras

(Infraestrutura)

Jonilton P

(Meio Ambiente)

Leonardo A.

(Geotecnia)

Alair

Produção)

José Oscar

(Equip Esteira)

José Aluizio

(Usinas)

Esterison Souza

(Engenharia)

TBD

(Almox)

Gizelia Matos

(Almox | CGC | Infra)

Cicero Viana

(HSE)

Bruno

(Pesquisa)

Allan Reis

(Processo)

Edil Pimentel

(Planejamento)

Felipe Dreyer

(Eng. & PCM)

Bruno Coimbra

(Op Mineroduto)

Leandro Leite

(PCM)

Jardel Penha

(CGC)

Claudio Piazza

(Saúde)

Hélcio Prazeres

(Pesq. Mineral)

Cácio Silva

(Técnica)

Bruno Cipriani

(Op. Mina)

José Fernando

(Manut.Mina)

Rodrigo Márcio

(Op. Industrial)

Amilton Santos

(Manut. Mina)

Evilmar Fonseca

(Diretor)

Gustavo Lopes

(BABS)

Mauricio C.

(Controladoria)

Angelina Passarella

(RH)

Rubens Alberto

(Projetos)



DMS 
Director

DMS 
Operational

DMS Shift

DMS Shift

DMS 
Maintenance

DMS teams

DMS teams

DMS 
Support

DMS routine

DMS routine
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The way to follow the KPIs and create a collaboration environment

3º Level

2º Level

1º Level
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Every topic from our A3 is following by director committee

1st week

• BABS

• Infrastructure

• Risk Management

• Asset Integrity

2nd week

• HSE

• Security

• CSR

• Communication

3rd week

• R&D

• Major Projects

• Mining Strategy

• Improvement & FCA

4th week

• People

• OpEx

• CapEx

• Core Business KPIs

Attendance: Director, Seniors managers and some corporate representative

All meetings has a minute and actions are recorded in a plan 
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The all leadership knows at same time the month and YTD result in the whole 5 
management dimensions 

In average 30 KPIs are followed by over 100 leaders







GSs e Diretor

GAs

Supervisores

Fazer acontecer a estratégia com foco no 

planejamento de Médio Prazo

Foco na Execução, Disciplina 

Operacional e Reconexão

Foco no Planejamento, Potenciais 

Crashes e Atividades de Melhorias

Adapted From Beyond Strategic Vision, Effective Corporate Action 

With Hoshin Planning; Cowley, Domb, 1997 pg. 57

Tempo

RUPTURA DE PARADIGMAS

ROTINAS 

MELHORIAS

Times Dedicados

& Kaizen
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Inicio da jornada do líder
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1. Vá ver.

2. Pergunte Por quê.

3. Demonstre Respeito.

Fujio Cho

Toyota - 1999



• Europeus

• Orientais

• Latinos Emissor Receptor

Emissor Receptor

Emissor Receptor

Pausa
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WOCs percapita GA WOCs percapita Supervisor

Mês

Ano
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Resultado Junho 2022

Clusterização contraria o 

conceito de “quanto mais, 

melhor”.

Observa-se que quando há 

>1 gestor durante o WOC, 

maior a probabilidade de 

variação dos temas e 

escolhidos e oportunidade de 

melhoria identificada 

(evidenciado através do 

registro de ação).

Cácio
Diego 

Maciel

Jaime

AlairEdmar

Estes 5 gestores conseguiram no 

seus WOCs cerca de 20% 

variação do tema, 30% ações e no 

mínimo 15% das vezes 

acompanhado de outro gestor.
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62

103
134

158

215

179

213

341

513

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

# Trabalhos de melhorias inscritas / ano
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Ensure the impartiality, transparency and compliance related to criteria

2.037

341

16

5

1.153

How was in 2021… and, how to process too much information?

Hydro

Award 2/4 (potentials from B&A)





Como medir?

1

2

3

No Tempo combinado 

4

Na Qualidade especificada

5



RODRIGUES, Daniel Lyra e MOSQUIM João – Integração entre Gestão de Ativos e Gestão de Projetos. Revista 
Mundo Project Management, Editora Mundo PM, São Paulo – SP, ano 12, número 70, páginas 44 a 51, agosto / 
setembro de 2016.

ABNT NBR ISO 19011: 2012 – Diretrizes para auditorias de sistema de gestão

ABNT NBR ISO 55001: 2014 – Gestão de Ativos – Sistemas de Gestão - Requisitos

ABNT NBR ISO/IEC 27001: 2013 – Tecnologia da Informação – Técnicas de segurança – Sistemas de gestão da segurança da 
informação - Requisitos

ABNT NBR ISO 9001: 2015 
– Sistema de gestão da 
qualidade - Requisitos

ABNT NBR
ISO 14001: 2015 – Sistema 

de gestão ambiental –
Requisitos com orientações 

para uso

ABNT NBR  ISO 50001: 2011 –
Sistema de gestão da energia 
– Requisitos com orientações 

para uso

ISO 45001 – Sistema de 
gestão de saúde e 

segurança ocupacional 
(em elaboração)
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ABNT NBR ISO 30301: 2016 – Informação e documentação – Sistemas de gestão de documentos de arquivo – Requisitos 
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Armadilhas Potenciais



Fonte: PAS 55-1:2008

Ativos

Físicos

Ativos

Intangíveis

Ativos 

Informacionais

Ativos 

Humanos

Ativos

Financeiros

Reputação, imagem, moral, 

restrições, impacto social.

Custo do ciclo de 

vida, critérios para 

investimento de 

capital, custo da 

operação.

Motivação, 

comunicação, 

competências, 

conhecimento, 

experiência, liderança 

e trabalho em equipe.

Objetivos dos 

acionistas, 

requisitos de 

desempenho, 

ROI

Condição, 

desempenho, 

atividades, custos 

& oportunidades.

Investimentos 

em Máquinas, 

Equipamentos

, Tecnologia 

Fonte: PAS 55-1:2008
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Intervalo de tempo que inicia-se pela identificação da necessidade pelo

ativo e termina com o seu descomissionamento. (PAS 55-1:2008)
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Como estamos?

22 entrevistas com 

gestores (26h+)

17 Reuniões de 

Consenso (30h+)
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Documentação analisada por cada Cláusula da norma ABNT NBR ISO 
55.001:2014
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Rumo à Excelência em Gestão de Ativos

Ações 2021 Q1 Q2 Q3 Q4

Entrevistas com gestores para avaliar maturidade da GA

Avaliaçao de Consenso

Revisão da Política de GA e KPIs

Formação do Comitê Estratégico e Tático de GA

Definição dos Objetivos/Indicadores Estratégicos com base na Politica de GA 

Aprovação dos Objetivos/Indicadores Estratégicos

Finalização do SAMP

Publicação do Guia de GA da MPSA

Conscientização/Comunicação Política e Objetivos da GA

Revisão da Documentação

Treinamento Auditores Internos  ABNT NBR ISO 55.001:2014

Conscientização/Comunicação Política e Objetivos da GA

Revisão da Documentação / Ajuste do Plano

Conscientização/Comunicação Política e Objetivos da GA

Auditoria Interna

Pré Auditoria com Orgão Certificador 

Revisão da Documentação com base na Pré Auditoria

Auditoria Final Orgão Certificador

Fechamento dos Gaps identificados na auditoria
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Aprovada e publicada no INOSA e website da Hydro

• Nova política será divulgada para 
cada empregado próprio e 
contratado pela modalidade e-
learning de treinamento;

• Essa tarefa será coordenada pela 
equipe do BABS MPSA;

• Política revisada foi publicada pela 
equipe de comunicação no site da 
Hydro:

• https://www.hydro.com/globalassets/
politica-sistema-de-gestao-
integradada-hydro-paragominas-
2022.pdf

https://www.hydro.com/globalassets/politica-sistema-de-gestao-integradada-hydro-paragominas-2022.pdf
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• September early all the managers were aligned 
about the ISO 55.001 MPSA approach;

• In total was 10 meeting to be prepared the 
managers in each department;

• Over 60 hours in total of training including each 
department in MPSA;

• Every senior management A3 reviewed.

92

A3 Senior Management review

https://hydro.workplace.com/groups/2419208495030778/?multi_permalinks=3013660338918921&n
otif_id=1631127932479381&notif_t=work_feedback_reaction_generic&ref=notif
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The all areas from Mineral Research up to Pipeline dewatering were 
evaluated.
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Banners about the 5 Assets and 

Asset Management Policy were 

distributed in whole MPSA





Por área e grupos de entrevista

•
•
•
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Manutenção Orientada à CORRETIVA

Manutenção Orientada à DISPONIBILIDADE

Manutenção Orientada à CONFIABILIDADE
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Kick Off

Diagnóstico do 

Modelo de Auditoria 

Da MPSA

Elaboração 11 checklist 

de Manutenção

Workshop presencial

de Validação dos 

11 checklists

28-30/Junho

Aplicação 11 Checklists 

De auditoria em campo

Elaborar Modelo de Gestão 

das Auditorias

Treinamento na norma 

ISO 19.011 e ISO 17021

Auditorias 

Coordenadas pelo BABS

Resultado diagnóstico 

com recomendações



FASE II:

Elaboração e 

validação do 

roadmap dos 11 

processos da 

Manutenção

PROCESSOS DE MANUTENÇÃO MPSA

Fazer 

Manutenção
Engenharia 

Manutenção
Automação

Manutenção 

Preventiva
Manutenção 

Preditiva

Manutenção 

Autônoma

Lubrificação e 

Controle de 

Contaminação

Sistema 

Informatizado de 

Manutenção

Oficinas

Rádio 

Proteção

Gestão 

Suprimentos e 

Almoxarifado



Sistema de Gestão da Manutenção de Excelência. 

Nos dias 28-30 Junho de 2022, demos um importante passo para implementação do diagnóstico do Sistema de Gestão de Manutenção tanto 
na Mina quanto na Industria.

O Workshop contou com a presença de Herbert Viana (professor e pesquisador) e da liderança de ambas manutenções da MPSA e validamos 
juntos 186 quesitos nos 11 checklists que juntos formam o nosso Roadmap do Sistema de Gestão da Manutenção.

Próximo passo agora é aplicação dos 11 checklists já validados no diagnóstico que iniciará em agosto e finalizará em outubro. 102
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