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1. INTRODUÇÃO
O presente projeto visa expor as ações para a realização do XXVI Encontro Nacional de Tratamento
de Minérios e Metalurgia Extrativa (ENTMME), organizado pela Universidade Federal de Alfenas
(Unifal-MG), campus avançado de Poços de Caldas, na forma do curso de Engenharia de Minas, a
ser realizado de 18 a 22 de outubro de 2015, em Poços de Caldas/MG.
O Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa alcança a sua 26ª edição
comemorando em 2015 quarenta e dois anos de realização, constituindo-se no encontro mais
importante da classe em âmbito nacional.
É importante ressaltar que não existe nenhuma associação profissional ou entidade de classe que
reúna os profissionais das áreas de tratamento de minérios e metalurgia extrativa. Este encontro,
organizado a cada edição por uma universidade ou instituto de pesquisa, cumpre esta importantíssima
função associativa, de difusão cultural e de atualização do conhecimento.
O ENTMME é direcionado a pesquisadores, profissionais, gestores, professores e estudantes das
instituições de ensino e pesquisa dos setores mineral, metalúrgico, ambiental e de recursos hídricos.
O evento também se dirige a empresas de serviços, consultoria e demais profissionais das áreas de
mineração, metalurgia e meio ambiente. O encontro é composto por um grande fórum de debates e
visa, a cada edição, aprimorar e qualificar suas atividades, buscando apresentar de forma privilegiada
uma maior divulgação da atividade mineral e metalúrgica, assim como proporcionar a duplicação de
contatos, juntamente com o fortalecimento profissional, sendo esperada a participação de
pesquisadores e profissionais de todo Brasil.
A escolha de Poços de Caldas como sede do XXVI ENTMME foi realizada por meio de votação
realizada na assembleia de encerramento do XXV ENTMME (Goiânia/GO) e deve-se ao fato do
estado de Minas Gerais ser um grande produtor mineral, apresentando uma enorme variedade de
minerais e rochas industriais, tais como Minério de Ferro, Nióbio, Ouro, Zinco, Fosfato e Alumínio.
Destaca-se também a produção de água mineral, pedras preciosas e rochas ornamentais. Neste
contexto, Poços de Caldas é um dos municípios com significativa produção mineral no estado, onde
a Unifal-MG mantém o curso de Engenharia de Minas.
A cidade é conhecida pela sua excelente localização, próxima dos grandes centros do Brasil, e pela
sua significativa produção mineral e industrial. É um dos principais polos turísticos do sul de Minas
Gerais, devido a seu clima agradável e fontes de águas sulfurosas.
A realização do XXVI ENTMME será um acontecimento de grande importância para o setor mineral
brasileiro, para o estado de Minas Gerais, e especialmente para a Universidade Federal de Alfenas,
campus Poços de Caldas e curso de Engenharia de Minas, devido à projeção que os mesmos terão no
cenário minerário e metalúrgico nacional. Trata-se dum curso emergente e que desta forma se tornará
mais visível dentro do cenário brasileiro.

1.1. Local de realização do evento
O XXVI ENTMME será realizado em Poços de Caldas, no Palace Casino (Parque José Afonso
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Junqueiras, s/n, Centro). Construído na década de 1930, ele foi um luxuoso casino por um longo
período e atualmente é um patrimônio histórico e arquitetônico. O local foi recentemente reformado
e adequado para receber eventos de grande porte.
Atualmente o centro de eventos ocupa uma área de mais de 3.000 m2 e destina-se a convenções,
exposições e conferências, divididos em amplos e modernos espaços:
- um auditório com capacidade para seiscentas pessoas com cinco data shows, três telas de projeção,
microfones e mesa de som;
- duas salas com capacidade para 300 pessoas;
- área para exposições;
- área para apresentação de pôsteres com cavaletes para os mesmos;
- área para montagem de estandes;
- cinco banheiros (dois masculinos e três femininos);
- gerador de energia elétrica para cobrir eventuais problemas de fornecimento da rede elétrica;
- espaço para tradução simultânea das apresentações de inglês para português (e vice-versa);
A fachada externa (a) e uma vista interna do anfiteatro do Palace Casino (b) são apresentados na
Figura 1.

Figura 1: (a) fachada externa e (b) vista interna do anfiteatro Palace Casino de Poços de Caldas,
onde será realizado o XXVI ENTMME-2015.

1.2. Sobre a cidade de Poços de Caldas
Poços de Caldas reúne todas as qualidades necessárias para a realização de um grande evento. Sua
localização privilegiada permite o fácil acesso a partir de grandes capitais e centros urbanos, como
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, entre outros. A cidade situa-se no sul de Minas
Gerais, região serrana, que lhe proporciona agradável clima ao longo de todo o ano e lhe presenteia
com belas paisagens. A cidade possui infraestrutura, rede hoteleira, pontos turísticos e cultura que
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encantarão visitantes, expositores e palestrantes.
Poços de Caldas localiza-se a sudeste do estado de Minas Gerais, bem próxima à divisa entre os
Estados de Minas e São Paulo. A cidade ocupa posição geográfica altamente estratégica, em função
da proximidade com São Paulo (243Km), Belo Horizonte (460Km) e Rio de Janeiro (470Km), cujas
ligações se processam por rodovias asfaltadas e por estar integrada às rotas das estâncias
hidrominerais paulistas de Serra Negra, Águas de Lindóia, Socorro, Monte Alegre do Sul e Águas da
Prata, e também com as estâncias mineiras de Caldas (Pocinhos do Rio Verde), Cambuquira, Lambari,
Caxambu e São Lourenço. Além desses fatores, Poços de Caldas possui proximidade com as regiões
mais desenvolvidas do interior do Estado de São Paulo, como Ribeirão Preto (175Km), Campinas
(163Km) e São José dos Campos (315Km).
Três eixos viários possibilitam o acesso a Poços de Caldas:
SP 342: seguindo da Rod. Adhemar Pereira de Barros (SP340) – ligação com São Paulo através da
Região de Campinas.
BR 267: iniciando na Fernão Dias (BR381) – ligação com a capital Belo Horizonte.
BR 459: vindo pela Presidente Dutra (BR116) – ligação com a região de São José dos Campos (SP)
e Rio de Janeiro. A BR 459, também chamada de Rota Tecnológica, serve um dos maiores centros de
pesquisas e empresas que desenvolvem a tecnologia brasileira, entre as quais estão as cidades de
Poços de Caldas, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, Lorena, entre outras.

1.3. Objetivos
Citam-se os seguintes objetivos para a realização do XXVI ENTMME:
- Promover a difusão de conhecimentos e tecnologia na área de tratamento de minérios e metalurgia
extrativa;
- proporcionar o intercâmbio de conhecimentos e experiências, teóricas e práticas, entre os
profissionais da área;
- promover um intercâmbio científico entre os alunos de nível técnico, graduação e pós-graduação
com profissionais da área de tratamento de minérios e metalurgia extrativa;
- fortalecer o intercâmbio técnico e científico entre universidades, centros de pesquisa e empresas do
setor mineral;
- permitir a divulgação, o encontro e a consolidação dos grupos de pesquisa da área de tratamento de
minérios e metalurgia extrativa de Minas Gerais e do Brasil;
- Divulgar a região de Poços de Caldas como um importante polo minerador brasileiro, bem como
atuante no cenário internacional de pesquisas científicas;
- Divulgar o curso de Engenharia de Minas do Campus Avançado de Poços de Caldas da Universidade
Federal de Alfenas.

1.4. Justificativa da realização do evento
A reunião de renomados palestrantes e pesquisadores, nacionais e internacionais, permite uma
integração entre a comunidade acadêmica e profissional, ampliando o interesse na pesquisa, no
compartilhamento de informações e das práticas operacionais utilizadas. Desta forma, justifica-se a
realização do XXVI ENTMME como um instrumento de agregação entre os profissionais e
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estudantes da área minero-metalúrgica, de modo a difundir as inovações científicas e tecnológicas
que permeiam tal setor.

1.5. Histórico do evento
O ENTMME é o principal evento técnico e científico da área de Tratamento de Minérios e Metalurgia
Extrativa, sendo realizado desde 1973, estando atualmente em sua XXVI edição. Na Tabela 1 estão
apresentados os dados históricos das realizações do Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e
Metalurgia Extrativa.
Tabela 1 – Dados históricos do Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa
Edição
Local
Ano
Organização
Número de trabalhos técnicos
apresentados
1
Rio de Janeiro
1973 COPPE-UFRJ
22
2
Rio de Janeiro
1974 COPPE-UFRJ
19
3
Belo Horizonte
1975 UFMG/CETEC/VALE
28
4
São José dos
1976 CTA
19
Campos
5
Salvador
1978 CBPM
9
6
Rio de Janeiro
1979 COPPE-UFRJ
12
7
Recife
1980 ABM
13
8
Porto Alegre
1981 UFRGS
31
9
Rio de Janeiro
1982 CAPES
121
10
Belo Horizonte
1984 CETEC
65
11
Natal
1985 CERN
56
12
Rio de Janeiro
1987 COPPE/UFRJ/FINEP
87
13
São Paulo
1988 ABM/EPUSP
73
14
Salvador
1990 ABM/UFBA
77
15
São Lourenço
1992 UFMG/ABTM
166
16
Rio de Janeiro
1995 COPPE/UFRJ /
96
CETEM/PUC-Rio
17
Águas de São
1998 ABM/EPUSP
88
Pedro
18
Rio de Janeiro
2001 COPPE/UFRJ /
245
CETEM/PUC-Rio
19
Recife
2002 UFPE
156
20
Florianópolis
2004 UNESC
163
21
Natal
2005 UFRN/CEFET-RN
171
22
Ouro Preto
2007 UFOP
216
23
Gramado
2009 UFRGS
192
24
Salvador
2011 UFBA/IFBA
192
25
Goiânia
2013 UFG
195
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2. CRONOGRAMA DO EVENTO
A seguir são apresentadas as datas mais importantes para a realização do XXVI ENTMME.
- Evento: 18 a 22 de outubro de 2015;
- Credenciamento: 18/10/15, das 16h às 18h no local do evento;
- Solenidade de abertura: 18/10/15, às 18h no auditório do Palace Casino;
- Coquetel de abertura: 18/10/15, às 20h30 no hall de entrada do Palace Casino. Traje esporte fino;
- Jantar: 20/10/15, às 20h00 (local a definir). Traje esporte fino;
- Assembleia do ENTMME: 21/10/15, às 16h no auditório do Palace Casino;
- Solenidade de encerramento: 21/10/15, no auditório do Palace Casino;
- Vistas técnicas: serão realizadas três visitas técnicas, por adesão, a três empresas de mineração da
região de Poços de Caldas, a Mineração Curimbaba, a mina desativada de Caldas das Indústrias
Nucleares Brasileiras (incluindo visita aos laboratórios da Comissão Nacional de Energia Nuclear) e
a Alcoa, após o encerramento do evento, no dia 22/10/15, com saída às 08h e retorno às 16h (local a
definir). Será realizada ainda uma visita aos pontos de interesse geológico da região. O meio de
transporte até as empresas será ônibus fretado, sendo o custo do frete do ônibus repassado aos
inscritos no evento que desejarem participar da visita.
- Contribuições técnicas: no que tange à submissão de artigos científicos para apresentação e
publicação nos anais do evento o cronograma a ser seguido será:
- Submissão de resumos: de 01/09/2014 a 15/12/2014 (prorrogada até 02/02/2015),
realizada diretamente pelo website do evento (http://www.entmme.org);
- Divulgação dos resumos aceitos: 01/02/15 (prorrogado até 02/03/2015), por e-mail e
website do evento (http://www.entmme.org);
- Envio dos artigos completos: até 01/03/15 (prorrogado até 02/04/2015), no website do
evento (http://www.entmme.org);
- Retorno dos pareceres dos artigos para os autores: até 15/04/15, por e-mail e website do
evento (http://www.entmme.org);
- Envio da versão final revisada dos artigos: até 15/05/15, com divulgação da listagem dos
trabalhos aprovados e programação do XXVI ENTMME no website do evento
(http://www.entmme.org).
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2.1. Programação preliminar do evento
2.1.1. Sessões plenárias (keynote speakers)
Durante a realização do XXVI ENTMME serão realizadas, no mínimo, seis sessões plenárias com
convidados nacionais e internacionais de grande renome na área.

2.1.2. Áreas temáticas
As áreas temáticas do XXVI ENTMME são:
1. Aglomeração e pelotização
2. Amostragem
3. Beneficiamento de gemas
4. Beneficiamento de minerais e rochas industriais
5. Beneficiamento de rochas ornamentais
6. Bio-hidrometalurgia
7. Caracterização
8. Classificação
9. Cominuição
10. Controle e instrumentação
11. Economia mineral
12. Eletrometalurgia
13. Extração de óleo de xisto e de areias betuminosas
14. Flotação
15. Geometalurgia
16. Hidrometalurgia
17. Métodos físicos de concentração
18. Modelagem e simulação
19. Pirometalurgia
20. Prática operacional em plantas de tratamento de minérios e metalurgia extrativa
21. Projetos de usinas de beneficiamento mineral
22. Separação sólido-líquido
23. Tratamento de efluentes e reciclagem

2.1.3. Sessões temáticas
As sessões temáticas ocorrerão em dois formatos: oral e pôster. Nas apresentações orais o tempo será
de vinte (20) minutos para cada trabalho, sendo que todos os autores/apresentadores deverão obedecer
rigorosamente o tempo determinado para sua explanação. Estará disponível na sala um projetor.
Assim, as apresentações devem ser montadas usando-se o Microsoft Power Point ou similar, sendo o
sistema operacional usado nas máquinas o Microsoft Windows. As apresentações orais ocorrerão nas
quatro salas do evento simultaneamente, agrupadas de acordo com as áreas temáticas do evento. Dos
20 minutos, 5 serão reservados a debates com ao auditório.
Os pôsteres deverão ser fixados às 08:30 e retirados às 17:30 do dia de sua apresentação. Os autores
estarão a disposição para dúvidas das 16:00 às 16:30. Os pôsteres deverão vir prontos e com suporte
9
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para serem pendurados nos ganchos disponíveis nos painéis ou serem fixados nos mesmos através de
adesivos a critério do expositor. A medida do pôster deverá ser de, no máximo, 96 cm (horizontal) x
120 cm (vertical).

2.1.4. Curso de abertura do encontro
Como atividade de abertura do evento serão realizados ao menos quatro cursos com especialistas da
área. Até o momento os seguintes cursos já estão confirmados:
- Caracterização Tecnológica de Minérios – Dr. Luiz Carlos Bertolino
- Biohidrometalurgia – Dr. Luis Gonzaga S. Sobral - CETEM
- Modelagem e simulação de circuitos minerais – Prof. Dr. Rodrigo Magalhães de Carvalho e Prof.
Dr. Luis Marcelo Tavares – UFRJ
- Agrominerais: Técnicas de Caracterização e Novas Tecnologias – Dr. João Alves Sampaio - CETEM

3. PARCEIROS
O setor minero-metalúrgico tornou-se base de sustentação para diversas economias mundiais, sendo
que o Brasil é um dos países com maior produção mineral. O XXVI Encontro Nacional de Tratamento
de Minérios e Metalurgia Extrativa é uma grande oportunidade para as empresas participantes
apresentarem e debaterem, juntamente com profissionais e a comunidade técnico-científica da área
de Tecnologia Mineral e Metalurgia Extrativa, as experiências do setor no Brasil e no mundo, além
de discutir o papel da indústria da mineração rumo à especialização e dinamização da atividade.
Seja como apoiadora, expositor ou patrocinador, a empresa parceira do evento consolidará alianças e
participará ativamente das inovações tecnológicas em benefício do setor, além de estar em um
ambiente propício à realização de negócios em nível nacional e internacional, fomentando assim uma
grande troca de conhecimentos e competências voltadas ao tratamento de minérios e metalurgia
extrativa.

3.1. Patrocinadores do evento
Serão disponibilizadas quatro modalidades de patrocínio do XXVI ENTMME:
- Patrocinador oficial: será disponibilizada uma cota nesta modalidade, sendo o valor do patrocínio
de R$ 90.000,00. O retorno comercial desta modalidade será a disponibilização em destaque da
logomarca do patrocinador no website do evento (http://www.entmme.org), nas malas diretas, nos email marketings, cartazes, sinalização no local do evento, pasta, crachá, programação oficial e anais
do evento. O patrocinador que optar por esta modalidade terá direito a vinte credenciais no evento,
colocação de material informativo na pasta dos participantes, fixação de banner nos diferentes
espaços onde ocorrerá o evento, exposição do logo na tela de apresentação dos artigos no intervalo
das mesmas, apresentação de 20 minutos na cerimônia de abertura, apresentação de dois trabalhos
10
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em seções plenárias (plenary speaker) e de três trabalhos na abertura das seções temáticas, bem como
um estande de 25 m2 na entrada da feira de produtos que ocorrerá em paralelo ao evento;
- Diamante: serão disponibilizadas quatro cotas nesta modalidade, sendo o valor do patrocínio de
R$ 60.000,00. O retorno comercial desta modalidade será a disponibilização da logomarca do
patrocinador no website do evento (http://www.entmme.org), nas malas diretas, nos e-mail
marketings, cartazes, sinalização no local do evento, pasta, crachá, programação oficial e anais do
evento. O patrocinador que optar por esta modalidade terá direito a dez credenciais no evento,
colocação de material informativo na pasta dos participantes, fixação de banner nos diferentes
espaços onde ocorrerá o evento, apresentação de um trabalho em seção plenária (plenary speaker) e
de um trabalho na abertura de uma seção temática, bem como um stand de 16 m2 junto à feira de
produtos que ocorrerá em paralelo ao evento;
- Ouro: serão disponibilizadas quatro cotas nesta modalidade, sendo o valor do patrocínio de R$
42.000,00. O retorno comercial desta modalidade será a disponibilização da logomarca do
patrocinador no website do evento (http://www.entmme.org), nas malas diretas, nos e-mail
marketings, cartazes, sinalização no local do evento, pasta, programa oficial e anais do evento. O
patrocinador que optar por esta modalidade terá direito a seis credenciais no evento e colocação de
material informativo na pasta dos participantes, bem como um stand de 12 m2 junto à feira de produtos
que ocorrerá em paralelo ao evento;
- Prata: O valor do patrocínio é de R$ 24.000,00. O retorno comercial desta modalidade será a
disponibilização da logomarca do patrocinador no website do evento (http://www.entmme.org), nas
malas diretas, cartazes, sinalização no local do evento, programa oficial e anais do evento. O
patrocinador que optar por esta modalidade terá direito a três credenciais no evento, bem como um
stand de 8 m2 junto à feira de produtos que ocorrerá em paralelo ao evento.
A Tabela 2 resume os níveis de patrocínios e os benefícios de cada um deles.
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Exposição da marca

Tabela 2 – Níveis de patrocínios e os benefícios de cada um deles
Nível do patrocínio
Oficial
Diamante
Ouro
Stand (m2)
Credenciais
Site
Mala direta
Correio eletrônico
Cartazes
Sinalização evento
Pasta
Crachá
Programação
Anais
Marca nos banners de
sinalização no evento
Material na pasta dos
congressistas

Prata

25 em posição de destaque
20
Em destaque
Em destaque
Em destaque
Em destaque
Em destaque
Em destaque
Em destaque
Em destaque
Em destaque

16
10
x
x
x
x
x
x
x
x
x

12
6
x
x
x
x
x
x
x
x

8
3
x
x
x
x
x
x

Em destaque

x

-

-

3 unidades

2 unidades 1 unidade

-

Logo em exposição nas telas do
projetor antes das apresentações

x

-

-

-

Apresentação na cerimônia de
abertura - 20 minutos

x

-

-

-

2

1

-

-

3

1

-

-

1
90.000

4
60.000

4
42.000

24.000

Palestra em seção plenária
(plenary speaker)
Palestra de abertura em seção
temática
Quantidade de quotas
disponíveis
Valor da quota (R$)

Além das modalidades de patrocínio acima listadas, as seguintes oportunidades de patrocínios
dirigidos estão disponíveis:
- Coffe-break: serão disponibilizadas seis cotas nesta modalidade, sendo o valor do patrocínio de R$
4.000,00. O retorno comercial desta modalidade será a disponibilização da logomarca do patrocinador
no website do evento (http://www.entmme.org) e sinalização no local do coffe-break, além da
possibilidade de distribuição de material promocional durante o mesmo. O patrocinador que optar por
esta modalidade terá direito a três credenciais no evento e colocação de material informativo na pasta
dos participantes;
- Coquetel: será disponibilizada uma cota nesta modalidade, sendo o valor do patrocínio de R$
6.000,00. O retorno comercial desta modalidade será a disponibilização da logomarca do patrocinador
no website do evento (http://www.entmme.org) e sinalização no local do coquetel, além da
possibilidade de distribuição de material promocional durante o mesmo. O patrocinador que optar por
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esta modalidade terá direito a quatro credenciais no evento e colocação de material informativo na
pasta dos participantes;
- Jantar: será disponibilizada uma cota nesta modalidade, sendo o valor do patrocínio de R$ 8.000,00.
O retorno comercial desta modalidade será a disponibilização da logomarca do patrocinador no
website do evento (http://www.entmme.org) e sinalização no local do jantar, além da possibilidade de
distribuição de material promocional durante o mesmo. O patrocinador que optar por esta modalidade
terá direito a seis credenciais no evento e colocação de material informativo na pasta dos
participantes;
- Almoço: serão disponibilizadas três cotas nesta modalidade, sendo o valor do patrocínio de R$
5.000,00. O retorno comercial desta modalidade será a disponibilização da logomarca do patrocinador
no website do evento (http://www.entmme.org) e sinalização no local do almoço, além da
possibilidade de distribuição de material promocional durante o mesmo. O patrocinador que optar por
esta modalidade terá direito a três credenciais no evento e colocação de material informativo na pasta
dos participantes;
- Anais do evento: será disponibilizada uma cota nesta modalidade, sendo o valor do patrocínio de
R$ 10.000,00. O retorno comercial desta modalidade será a disponibilização da logomarca do
patrocinador no website do evento (http://www.entmme.org) e no pen drive que conterá os anais do
evento. O patrocinador que optar por esta modalidade terá direito a três credenciais no evento e
colocação de material informativo na pasta dos participantes;

3.2. Apoio à realização do evento
Empresas e instituições ligadas ao setor mineral podem apoiar o evento com valores financeiros
menores que a quota prata ou com a troca de serviços. As seguintes instituições já firmaram convênio
para apoio à realização do evento:
- Universidade Federal de Goiás (UFG) campus Catalão;
- Universidade de São Paulo;
- Universidade Federal de Alfenas;
- Prefeitura de Poços de Caldas;
- Poços de Caldas Convention & Visitors Berau;
- Interfusão;
- Ausenco.
Além das instituições e empresas citadas acima, o evento já firmou parcerias de divulgação com as
revistas e instituições do setor listadas abaixo. Os parceiros de mídia irão divulgar o evento em suas
revistas, sites e listas de notícias, garantindo assim uma ampla divulgação do evento e das marcas que
estão apoiando e patrocinando o mesmo.
- Centro de Tecnologia Mineral (CETEM);
- Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA);
- Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM);
- Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM);
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- Revista In the Mine;
- Mei conferences;
- Notícias de Mineração Brasil;
- Revista Brasil Mineral;
- Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais;
- Mope Processos Minerais;
- Ampersand World;
- Revista Mineração e Sustentabilidade.

3.3. Expositores
Será reservada uma área de aproximadamente quatrocentos metros quadrados para a montagem de
vinte stands para expositores. Serão disponibilizados 10 estandes de 6 m2, 6 estandes de 8m2, 2
estandes de 12 m2, 4 estandes de 16 m2 e 1 estande de 25 m2. A Figura 2 ilustra a distribuição dos
estandes.

Figura 2: Área principal de exposição (direita) e uma das áreas laterais de exposição (esquerda) do
Palace Casino de Poços de Caldas, onde será realizado o XXVI ENTMME-2015 (Imagens:
Proporsom. Todos os direitos reservados).
Os estandes de 8, 12, 16 e 25 m2 são exclusivos para os patrocinadores do evento. Os estandes de 6
m2 serão locados pelo valor de R$ 6.000,00. Cada expositor terá direito a quatro credenciais para
acesso a todas as atividades do evento: congresso, feira e atividades sociais.
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Para maiores informações a respeito da locação dos stands e reservas, favor entrar em contato com a
comissão organizadora.

4. COMISSÕES
4.1. Comissão organizadora
O XXVI ENTMME será organizado pela Universidade Federal de Alfenas, campus de Poços de
Caldas, tendo como presidente da comissão organizadora a Profa. Dr.a Daniela Gomes Horta e como
vice-presidente o Prof. Dr. Maurício Guimarães Bergerman. Segue-se a listagem completa da
comissão organizadora do evento até o momento.
Profa. Dr.a Daniela Gomes Horta (presidente) – Unifal-MG
Prof. Dr. Maurício Guimarães Bergerman (vice-presidente) – USP
Profa. Dr.aAna Olívia Barufi Franco de Magalhães – Unifal-MG
Profa. Dr.aCarolina Del Roveri – Unifal-MG
Prof. Dr. Fabiano Cabañas Navarro – Unifal-MG
Profa. Dr. Renata Piacentini Rodriguez – Unifal-MG
Prof. Msc. Tiago Antônio Magalhães Filho – Unifal-MG
Prof. Dr. André Carlos Silva - UFG
Prof. Dr. Arthur Pinto Chaves – USP
Profa. Dra. Elenice Maria Schons Silva - UFG
Prof. Dr. Homero Delboni Jr. - USP
Eng. Dr. Roberto Mattioli Silva – Tecplan Consultoria & Planejamento
Enga. Dra. Vania Andrade - Consultora

4.2. Comissão técnica
A comissão técnica do XXVI ENTMME será composta por pesquisadores de universidades e
empresas, convidados pelo mérito técnico-científico de seus trabalhos, bem como a contribuições
prestadas em outras edições do evento.
Todas as universidades que possuem o curso de graduação em engenharia de minas e metalúrgica e
as empresas com significativos investimentos em P&D serão convidadas a ter representantes na
referida comissão. Desta forma, espera-se conseguir a ampla divulgação do evento nas universidades,
empresas, cursos de graduação e pós-graduação e grupos de pesquisa da área de tratamento de
minérios e metalurgia extrativa. Os membros confirmados da comissão técnica até o momento são
os seguintes:
Achilles Junqueira B. Dutra - UFRJ
Adão Benvindo da Luz - CETEM
Alaine Moreira Imbelloni - CEFET-Araxá
15

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG
Campus Avançado de Poços de Caldas
Rodovia José Aurélio Vilela, nº 11.999 - Cidade Universitária
CEP: 37715-400- Poços de Caldas/MG

Ana Claudia Queiroz Ladeira - CDTN
André Carlos Silva – UFG
Andrea Camardella de Lima Rizzo - CETEM
Andreia Carolina Rosa - Samarco
Antônio Eduardo Clark Peres - UFMG
Arthur Pinto Chaves – USP
Artur Ângelo de Alcântara Assis - UFPE
Áureo Octavio D. Machado - UFPE
Carlos Adolpho M. Baltar - UFPE
Carlos Alberto Ikeda Oba - Multigeo
Carlos Alberto Pereira - UFOP
Carlos Hoffmann Sampaio - UFRGS
Célio Vitor Marques - Anglo American
Denilson da Silva Costa - UFPA
Denise Bevilaqua - Unesp-Araraquara
Denise Crocce Romano Espinosa - USP
Douglas Batista Mazzinghy - Anglo American
Edmo Cunha – Unifal-MG
Eduardo de A. Brocchi - PUC-RJ
Elbert Valdiviezo Viera - UFCG
Elenice Maria Schons Silva - UFG
Eliana Satiko Mano - USP
Elves Matiolo - CETEM
Elvira Gabriela Dias - Multigeo
Ênio Leandro Machado - UNISC
Érica Linhares Reis – UFOP
Fabio de São José - UFOP
Flávia Dutra Mendes - AngloGold Ashanti
Francielle Câmara Nogueira - UFOP
Francisco Gregianin Testa – Vale
Gabriel Kamilo Pantoja Barrios - UFRJ
George Eduardo S. Valadão - UFMG
Getulio Gomes de Oliveira Junior - Kinross
Henrique Kahn - USP
Henrique Turrer - Anglo American
Homero Delboni Junior - USP
Irineu Antônio S. de Brum - UFRGS
Ivo André H. Schneider - UFRGS
Jader Martins - Hidroclean
Jaime Henrique B. da Costa - IFPA
James Varela - ThyssenKrupp
João Alves Sampaio - CETEM
João Bosco de A. Paulo - UFRN
José Aurélio M. da Luz - UFOP
José Francisco Cabello Russo - Anglo American
José Yvan Pereira Leite - IFRN
Juliana Araújo da Matta Machado Esper - Kinross
Liliane Dolores Fagundes - Unifal-MG
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Luiz Alberto C. Teixeira – PUC RJ
Luís Alberto D. Barbosa - IFBA
Luiz Carlos Bertolino - CETEM
Luis Claudio - UFMG
Luis Cláuzio de Rennó Machado - Vale
Luis Gonzaga S. Sobral - CETEM
Luis Marcelo M. Tavares - UFRJ
Luiz Rogério P. de A. Lima - UFBA
Marcello Mariz da Veiga - UBC
Marcello Rodrigues Cruz - Metso
Marcos de Paiva Bueno - Ausenco
Maria José Gazzi Salum - UFMG
Marisa Bezerra de M. Monte - CETEM
Marisa Nascimento - CETEM
Marisa Martins - ITV/Vale
Matheus Fernando Ancelmo – Unifal-MG
Maurício Leonardo Torem - PUC-RJ
Michelly dos Santos Oliveira - CEFET
Monica Speck Cassola - Clariant
Neymayer Pereira Lima - VALE
Nilce Alves – Eriez
Odair Alves de Lima - AkzoNobel
Otávia Martins Silva Rodrigues - UFOP
Paulo Fernando A. Braga - CETEM
Pedro Luiz Guzzo - UFPE
Rafael Teixeira Rodrigues - UFRGS
Raquel Franco de Souza - UFRN
Reginaldo Sabóia de Paiva - UFPA
Roberto Galéry - UFMG
Rodrigo Magalhães de Carvalho - UFRJ
Rosa Malena F. Lima - UFOP
Ruy A. Proença - Multigeo
Sandro Marino - Interfusão
Silvio Bispo do Vale - UFPA
Sylma Carvalho Maestreli - UNIFAL-MG
Tiago César de Souza Pinto - ITV/Vale
Versiani Albis Leão - UFOP
Virgínia S. T. Ciminelli - UFMG
Vladmir Kronemberger Alves - Vale
Wendel Johnson Rodrigues – Clariant
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5. CONTATO
Para mais informações sobre o XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia
Extrativa, por favor, entre em contato com:
www.entmme.org
Profa. Dra. Daniela Gomes Horta
daniela.horta@unifal-mg.edu.br
Tel./FAX: +55(35) 3697-4713
Celular: +55(35) 9718-7262
Universidade Federal de Alfenas
Campus Avançado de Poços de Caldas
Rodovia José Aurélio Vilela, 11999, Cidade Universitária
Poços de Caldas - MG CEP: 37.715-400
Prof. Dr. Maurício Guimarães Bergerman
mbergerman@usp.br
Tel./FAX: +55(11) 3091-5353
Celular: +55(11) 9.4631-5541
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