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Resumo 

 

O objetivo desse artigo é apresentar uma solução para o gerenciamento, contingência de 

impactos, contenção e análises de riscos gerados ao meio ambiente, comunidades e instituições 

pela exploração de recursos naturais de grandes mineradoras no território brasileiro e mundial. 

A solução proposta é um sistema progressivo com funcionamento online e offline, que utiliza 

a metodologia PWA (Progressive Web Applications), que atue como uma comunicação 

simples, clara e eficaz entre a área de gestão social e segurança empresarial das mineradoras 

com as comunidades e/ou instituições com potenciais para exploração de recursos naturais e 

segurança de seus empreendimentos. O sistema irá possibilitar às mineradoras terem uma visão 

melhorada sobre os dados de seus empreendimentos lhes dando base para tomadas de decisões 

e planejamento de metas que possam reduzir seus impactos negativos, além de aumentar a 

produtividade da atuação das áreas atuantes. 
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Abstract 

 

The objective of this article is to present a solution for the management, impact contingency, 

containment and risk analysis generated to the environment, communities and institutions by 

the exploration of natural resources of mining companies in Brazil and worldwide. The 

proposed solution is a progressive system that works online and offline, utilizing the PWA 

(Progressive Web Applications) methodology, which acts as a simple, clear and effective 

communication between the social management and corporate security area of the mining 

companies with the communities and / or institutions with potential for exploitation of natural 

resources and security of their enterprises. The system will enable miners to gain insight into 

their enterprise data by providing them with the basis for decision making and goal planning 

that can reduce their negative impacts, as well as increase the productivity of their operating 

areas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Motivação 

 

Apesar do assunto sobre os impactos às comunidades e ao meio ambiente por causa da 

exploração de recursos naturais ser um tópico bastante conhecido e de longa data, alguns 

acontecimentos recentes no Brasil, infelizmente de caráter catastróficos como: Mariana e 

Brumadinho, voltaram as atenções do mundo para este tópico. 

Em 5 de novembro de 2015, ocorreu o rompimento da barragem de Fundão em 

Mariana/MG. O estouro da barragem acarretou uma avalanche contendo milhões de toneladas 

de rejeitos de mineração que foram despejadas sobre o Rio Doce e impactando diretamente 

centenas de comunidades ribeirinhas, muitas das quais abastecem sua população com a água 

do rio. Além dos intangíveis danos ao meio ambiente, o desastre provocou a morte de 19 

pessoas além de centenas que ficaram desabrigados por terem suas residências destruídas. O 

que torna essa catástrofe mais agravante é o fato dela não ter sido uma “fatalidade” já que 

segundo a perícia responsável pela análise científica do crime, danos estruturais na barragem 

impediram que ela suportasse a pressão dos rejeitos, fazendo com que a barragem ruísse. Além 

disso, também foi apurado que tais danos já seriam de pleno conhecimento dos técnicos e 

gestores da mineradora responsável pela segurança da estrutura desde 2008. Isso demonstra o 

descaso com o meio ambiente e vidas humanas. 

Em 25 de janeiro de 2019, mais um colapso ambiental choca o Brasil. Uma barragem 

se rompe em Brumadinho/MG, destruindo casas da região e áreas administrativas da empresa 

responsável pela exploração. Após 3 dias de busca por sobreviventes, foram contabilizados 

centenas de mortes e milhares de atingidos. Na época, um dos autores do relatório sobre 

barragem de minério intitulado Mine Tailing Storage: Safety is no Accident, publicado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), o geólogo Alex Cardoso Bastos, afirmou que "a 

tragédia em Brumadinho estará, certamente, no topo dos maiores desastres com rompimento 

de barragem de minério do mundo. Infelizmente, é possível que ultrapasse Stava3, que foi a 

maior tragédia do tipo nos últimos 34 anos".  

                                                
3 O rompimento da barragem em Val di Stava foi um desastre ambiental que ocorreu em 19 de julho de 1985, 

quando se romperam duas barragens de rejeitos de mineração controladas pela Prealpi Mineraria acima do 

vilarejo de Stava no norte da Itália. Esse desastre resultou em um dos piores desastres na história da Itália, 

matando 268 pessoas, destruindo 63 prédios e demolindo oito pontes. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desastre_ambiental
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia


3 

 

Além dos fatores de impactos ambientais já exemplificados dos desastres relatados 

anteriormente, temos os impactos socioculturais dos moradores da região que tem potencial 

para exploração. Famílias, municípios e sociedades indígenas têm suas vidas modificadas 

devido a realocação geográfica e abandono de áreas com valores étnicos, sociais, culturais e 

econômicos. Dessa forma, a partir da visão da mineradora, pode ser melhorado seu 

gerenciamento e visibilidade da exploração. 

 

1.2 Produto 

 

A solução apresentada por esse artigo tem como base a criação de um sistema em que 

as comunidades e municípios possam ter um representante que defenda seus interesses 

econômicos, meio-ambientais e socioculturais. Através desse sistema será possível criar 

requisições, informações ou solicitações para que as grandes mineradoras utilizem esses dados 

durante todo o projeto de exploração, desde sua concepção até a pós-exploração. Também será 

possível a criação de ocorrências, que são cadastros de incidentes que ocorreram nas áreas onde 

os empreendimentos atuam, e o cadastro de análises de vulnerabilidades (AVUs), onde a 

organização deve fazer o possível para mitigar as áreas com esses riscos detectados. O sistema 

busca dar visibilidade às mineradoras em relação a situação de cada comunidade e áreas em 

que atuam, além das questões legais e uma visão mais humana dos impactos que a exploração 

possa estar produzindo. Logo, podendo prevenir desastres ambientais, socioeconômicos e 

humanitários. 

O nome escolhido para o sistema foi Manifest, traduzido para o português como 

Manifesto. De acordo com o dicionário Michaelis, a palavra manifesto tem o seguinte 

significado: “Declaração pública para diversas finalidades”. Usando como base o nome do 

sistema, temos os dados registrados como declarações com finalidades distintas em cada 

módulo, mas que irão convergir para o objetivo de minimizar os impactos negativos que a 

atuação de uma mineradora pode ocasionar e direcioná-la a ter uma boa conduta sem deixar de 

ser produtiva.  

 

2. Sistema 

 

2.1 Escopo do Sistema 
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O Manifest é um portal web Single Page Application (SPA) desenvolvido com 

metodologia Progressive Web App (PWA) responsável pelo gerenciamento de comunidades na 

área de Gestão Social e pelo gerenciamento de ocorrências e análises de vulnerabilidades na 

área de Segurança Empresarial. Ele foi construído para atender a área de Gestão Social e a área 

de Segurança da Informação de mineradoras que atuam em regiões ocupadas por comunidades. 

Atualmente existem seis módulos principais de uso do sistema, sendo eles divididos em 

dois escopos, Social (Manifest Social) e Segurança (Manifest Security). Além dos módulos 

principais, existe o módulo de administrador que é acessado somente por usuários 

administradores do sistema. Nesse módulo de administrador, o usuário poderá cadastrar as 

entidades básicas e essenciais para o funcionamento do sistema. 

 

Figura 1 - Módulos principais presentes no sistema. 

 

Fonte: Manifest 
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Os principais benefícios da utilização do sistema são os seguintes:  

● Usabilidade prática e intuitiva para os usuários do sistema; 

● O sistema permite o uso offline e/ou de redes com baixa qualidade; 

● Rápida navegabilidade; 

● Fácil visibilidade de suas tarefas e extração de relatórios; 

● Cada usuário tem acesso a diferentes módulos com diferentes perfis com 

autenticação via Facebook ou Google; 

● Funciona como uma central de soluções para os analistas de relacionamento 

com comunidades das mineradoras; 

● O sistema é totalmente responsivo às telas de dispositivos mobile. 

 

 

2.2 Arquitetura 

 

O Manifest deverá rodar em um servidor de aplicação .NET4 (IIS Express), tendo como 

servidor Node.js5 rodando no lado cliente sobre uma aplicação Angular6 7. Ao acessar o 

sistema, eles realizam a autenticação através do protocolo Oauth 2.07, e ao se autenticarem eles 

são automaticamente registrados no banco de dados da aplicação.  O banco de dados utilizado 

é o MySQL8. Além do banco de dados é utilizado um Storage Container9 para armazenar os 

arquivos que são anexados nos registros de AVUs e Ocorrências.  

O código-fonte do sistema está no repositório do GitHub10 gerenciado pelo sistema de 

controle de versões Git.  

Toda a infraestrutura do sistema deverá estar localizada em uma plataforma destinada 

à execução de aplicativos e serviços, baseada nos conceitos da computação em nuvem, como 

                                                
4 O .NET Framework é uma iniciativa da empresa Microsoft, que visa uma plataforma única para desenvolvimento 

e execução de sistemas e aplicações. 
5  Node.js é um interpretador de JavaScript assíncrono com código aberto orientado a eventos. 
6 Angular é uma plataforma de aplicações web de código-fonte aberto e front-end baseado em TypeScript liderado 

pela Google. 
7 O OAuth 2 é uma estrutura de autorização que permite que os aplicativos tenham acesso limitado às contas de 

usuários em um serviço HTTP. 
8 MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), que utiliza a linguagem SQL (Linguagem 

de Consulta Estruturada, do inglês Structured Query Language) como interface 
9 Servidores de armazenamento em nuvem. 
10 GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte com controle de versão usando o Git. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Interpretador_de_JavaScript
https://pt.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://pt.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_aberto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa%C3%A7%C3%A3o_orientada_a_eventos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gerenciamento_de_banco_de_dados
https://pt.wikipedia.org/wiki/SGBD
https://pt.wikipedia.org/wiki/SQL
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
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Azure ou AWS.  Na computação em nuvem, os recursos de TI são fornecidos como um serviço, 

permitindo aos usuários acessarem os serviços sem a necessidade de conhecimento sobre a 

tecnologia utilizada (SOUZA, MOREIRA e MACHADO, 2009). 

 

 

Figura 2 - Arquitetura ideal do Sistema 

 

 Fonte: Compilação do autor11 

 

O modelo de arquitetura de desenvolvimento usado no Manifest foi a metodologia 

MVC (Model-View-Controller). A programação MVC, em português Modelo-Visão-

Controlador, é a aplicação desse fator de três vias, em que objetos de diferentes classes 

assumem as operações relacionadas ao domínio do aplicativo (o modelo), a exibição do estado 

do aplicativo (a visualização) e a interação do usuário com o modelo e a vista (o controlador) 

(KRASNER e POPE, 1988). 

  

                                                
11 Montagem a partir do desenho lógico da organização física da infraestrutura do sistema 
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Figura 3 - Arquitetura de desenvolvimento MVC 

 

 Fonte: www.guj.com.br 

 

2.3 Desenvolvimento 

 

2.3.1 Progressive Web Apps 

 

A estratégia utilizada para o desenvolvimento da aplicação, foi um modelo conhecido 

como PWA (Progressive Web Application) que já está sendo adotado por grandes companhias 

de tecnologia como Microsoft e Google12. A ideia dessa solução consiste em desenvolver uma 

aplicação web que possa ser utilizada em várias plataformas e aparelhos diferentes. Dessa 

forma o mesmo site que um usuário visualize no navegador de um desktop é o mesmo que é 

renderizada por um aparelho móvel com a mesma user experience13 de um aplicativo nativo. 

A opção antiga dos desenvolvedores era criar aplicativos separados para Windows, macOS, 

Linux, iOS e Android. A nova opção permite criar PWAs e atender a todas as plataformas, 

incluindo Chromebooks, com uma única implementação. E esse mesmo trabalho pode facilitar 

o acesso a PWAs de televisores inteligentes e outros dispositivos IoT14. 

Outro fator interesse para o uso desse modelo é que as tecnologias utilizadas para a 

criação de uma página web são consideradas universais e de rápida curva de aprendizagem por 

parte dos desenvolvedores. Assim, o projeto tem um custo bastante reduzido já que não é 

                                                
12 https://computerworld.com.br/2018/10/22/pwa-por-que-microsoft-e-google-estao-apostando-em-progressive-

web-app/ 
13 É o conjunto de elementos e fatores relativos à interação do usuário com um determinado produto, sistema ou 

serviço cujo resultado gera uma percepção positiva ou negativa. 
14 O termo "Internet das Coisas", a "Internet of Things (IoT)", descreve o grande e cada vez maior conjunto de 

dispositivos digitais que operam entre redes de escala potencialmente global. 

https://computerworld.com.br/2018/10/22/pwa-por-que-microsoft-e-google-estao-apostando-em-progressive-web-app/
https://computerworld.com.br/2018/10/22/pwa-por-que-microsoft-e-google-estao-apostando-em-progressive-web-app/
https://www.hpe.com/br/pt/solutions/internet-of-things.html
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necessário o uso de uma tecnologia que concentre um nicho de mercado específico de 

desenvolvedores. Como os PWAs ignoram as lojas de aplicativos, eles ajudam a resolver o 

problema da fadiga de aplicativos, em que os usuários resistem a entrar em uma loja de 

aplicativos para encontrar outro aplicativo que eles tentarão uma vez e esquecerão. Quando os 

usuários visitam seu site, você pode oferecer a instalação do PWA no local e iniciá-la a partir 

desse site a cada visita. 

Mais um fator positivo é os PWAs também são relativamente seguros. Na instalação, 

eles têm acesso zero ao hardware dos sistemas. Esse acesso deve ser concedido caso a caso - 

uma base de recurso por recurso - após a permissão explícita ser concedida pelo usuário. 

Levando em consideração a usabilidade do usuário, o acesso limitado ao hardware do 

dispositivo é uma desvantagem geral da tecnologia em relação às aplicações nativas. Outras 

desvantagens são: na questão da monetização, onde as lojas de aplicativos já são plataformas 

de pagamento integradas e o usuário não tem trabalho algum para comprar aplicativos e 

assinaturas, e também por se tratar de uma tecnologia relativamente nova, encontramos pouco 

conteúdo e uma comunidade muito pequena para suporte. Contudo, pela natureza do software, 

essa desvantagem não é aplicada. 

Segue na tabela abaixo um comparativo do uso de PWA com o desenvolvimento nativo 

mobile por funcionalidades: 

 

Tabela 1 - Pesquisa de Vantagens e Desvantagens PWA 

 

Fonte: Compilação do autor15 

 

* Estará disponível no Market do Windows 10 

** Disponível em alguns navegadores 

 

                                                
15 Tabela criada a partir das informações das vantagens e desvantagens de cada estratégia de 
desenvolvimento 
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2.3.2 Framework de Frontend 

 

 Como falado anteriormente no artigo, o framework de desenvolvimento do frontend 

escolhido foi o Angular com a versão 7.  

 Angular é uma plataforma e estrutura para a criação de aplicativos clientes em HTML 

e TypeScript16. É escrito em TypeScript e implementa as funcionalidades principais como um 

conjunto de bibliotecas TypeScript importadas para seus aplicativos. Tanto os componentes 

quanto os serviços são simplesmente classes, com decoradores que marcam seu tipo e fornece 

metadados que informam ao Angular como usá-los (ANGULAR). 

Os componentes de um aplicativo geralmente definem muitas visualizações, 

organizadas hierarquicamente com sua navegabilidade gerenciada através do Router Service17. 

Toda aplicação Angular possui pelo menos um componente, o componente raiz que conecta 

uma hierarquia de componentes ao modelo de objeto de documento de página (DOM). Cada 

componente define uma classe que contém dados e lógica do aplicativo e está associada a um 

modelo HTML que define uma visualização a ser exibida em um ambiente de destino. 

Escolhemos utilizar o Angular por facilitar o rápido desenvolvimento, utilizando a 

criação de componentes genéricos que padronizam a criação dos módulos, além de ter um 

gerenciador de pacotes, NPM, muito simplificado e o serviço de rota. Outro motivo da escolha 

foi o prévio conhecimento da equipe de desenvolvimento. 

 

2.3.3 Framework ORM 

 

 De acordo com o conceito da plataforma DevMedia: ORM ou Object Relational 

Mapping é uma técnica de mapeamento objeto relacional que visa criar uma camada de 

mapeamento entre nosso modelo de objetos (aplicação) e nosso modelo relacional (banco de 

dados) de forma a abstrair o acesso ao mesmo (DEVMEDIA). E para aplicarmos essa técnica 

utilizando .Net, resolvemos utilizar o Entity Framework Core. 

 O Entity Framework Core é uma versão leve, extensível, de software livre e 

multiplataforma da popular tecnologia de acesso a dados do Entity Framework 

(MICROSOFT). 

                                                
16 TypeScript é um superconjunto de JavaScript desenvolvido pela Microsoft que adiciona tipagem e alguns 

outros recursos a linguagem. 
17 Um serviço do sistema que fornece recursos de navegação e manipulação de URL. 

https://github.com/aspnet/EntityFrameworkCore
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 Com o Entity Framework Core, o acesso a dados é executado usando um modelo que 

é composto por classes de entidade e um objeto de contexto que representa uma sessão com o 

banco de dados. Pode gerar um modelo de um banco de dados existente, codificar manualmente 

um modelo para coincidir com o banco de dados ou usar migrações da classe Entity Framework 

para criar um banco de dados do modelo e, em seguida, desenvolvê-lo à medida que o modelo 

for alterado com o tempo. Usando esse framework podemos consultar, inserir e alterar dados 

facilmente sem a necessidade de grande parte do código de acesso aos dados que eles 

geralmente são necessários escrever.  

 

2.4 Funcionalidades 

 

2.4.1 Login 

 

Para acessar o Manifest é necessário se autenticar através do protocolo OAuth 2.0, que 

fornece fluxos de autorização específicos para aplicativos da Web, aplicativos de desktop, 

telefones celulares e outros dispositivos. Os aplicativos escolhidos para se autenticarem foram 

Facebook e/ou Google. Os perfis de acesso são gerenciados pelo sistema, logo, o usuário que 

não possui cadastro no Facebook ou Google não tem acesso permitido no sistema. Também há 

a possibilidade da autenticação por meio de um serviço provido pela própria mineradora. 

    

Figura 4 - Tela de login Manifest 

 

Fonte: Manifest 

 

O uso do sistema é particular de cada perfil de acesso, tendo como base os grupos 

cadastrados no Banco de Dados. No Manifest existem três níveis de perfis, sendo eles: 

https://docs.microsoft.com/pt-br/ef/core/managing-schemas/migrations/index
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1. Administrador: Usuários com permissão total no sistema e acesso aos cadastros básicos 

(Leitura, escrita e exclusão).  

2. Analista: Usuários com permissão de visualização, criação e edição dentro de seu 

escopo regional de atuação (Leitura e escrita).  

3. Visualização: Usuários com permissão de visualização dentro de seu escopo regional 

de atuação. (Apenas leitura) 

 

O usuário poderá ter um ou mais grupos no Manifest, podendo ser de níveis de perfis 

diferentes. 

 

2.4.2 Sincronização 

 

Sincronização é a funcionalidade chave do sistema para o funcionamento offline. O 

usuário com o perfil para uso da área Social e para uso mobile terá, necessariamente, que 

realizar o processo de sincronização para usar o sistema. Esse processo deve ser feito antes e 

após qualquer operação de registro, alteração e exclusão. 

O processo de sincronização do sistema consiste em salvar todos os registros que possui 

acesso de acordo com seu perfil no banco de dados hospedado na nuvem e adicioná-los ao 

banco local do navegador denominado Indexed DB18. Detalhamos o processo através da figura 

abaixo e dos tópicos seguidos: 

 

    Figura 5 - Processo de sincronização padrão detalhado 

 

Fonte: Compilação do autor19 

 

                                                
18 IndexedDB é uma API para armazenamento client-side de quantidades significantes de informações e buscas 

com alta performance por índices. 
19 Montagem explicativa do processo de sincronização 
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1. O frontend20 envia para o backend21 quais informações que ele possui no banco local 

(Indexed DB); 

2. O backend verifica que o frontent enviou uma requisição e em seguida envia/solicita ao 

banco as alterações conforme requisição do frontend; 

3. O banco recebe essas informações, realiza as transações de acordo com a solicitação, e 

então retorna o estado atual do banco ao backend; 

4. O backend recebe os dados do banco e então envia um JSON22 com esses dados para o 

frontend e o mesmo armazena no banco local. 

 

No Manifest Social todas as consultas, cadastros e edições são realizadas primeiramente 

no banco local, com isso, permitindo o uso offline do sistema. E quando o usuário tiver uma 

conexão estável com a internet, o mesmo deverá realizar a sincronização para toda a alteração 

realizada por ele ser salva no banco de dados na nuvem. 

 A opção de sincronizar o sistema está localizada no header, e ao lado direito encontra-

se a data da última sincronização realizada pelo usuário, caso tenha. Na visão mobile, a opção 

de sincronizar está localizada no menu lateral retrátil. 

 

Figura 6 - Menu lateral com a opção para sincronizar. 

 

Fonte: Manifest 

                                                
20 É a interface e os elementos visuais em que o usuário interage dentro de um sistema 

21 É o painel administrativo que o usuário não “vê”, que vai gerenciar o conteúdo.  
22 JavaScript Object Notation, no português Notação de Objetos JavaScript, é uma formatação leve de troca de 

dados. Para seres humanos é fácil de ler e escrever e para máquinas é fácil de interpretar e gerar. 
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2.4.3 Tradução 

 

 O Manifest foi construído para diversos países, logo, por necessidade o mesmo foi 

desenvolvido em três idiomas diferentes, sendo eles: Português, Inglês e Espanhol. 

 Todos os labels do sistema são armazenados dentro de um arquivo JSON no diretório 

do sistema (pt-br.json, en.json e es.json), e os dados de listas buscadas de tabela são registrados 

no banco de dados com as três opções de idiomas disponíveis. É possível o usuário alterar o 

idioma do sistema através da opção “Idioma” localizada em “Configurações” no header do 

sistema na versão web e no menu lateral retrátil na versão mobile. 

 

2.4.4 Limpar Dados 

 

 Funcionalidade que permite ao usuário limpar facilmente o banco local (Indexed DB), 

local storage do navegador e fazer o logout para reconstruir o banco local. Essa funcionalidade 

é necessária caso haja alguma modificação no sistema que impacte diretamente em uma tabela 

local do navegador.  

 

2.5 Módulos 

 

Como dito anteriormente, o Manifest é dividido em dois escopos, e em cada escopo há 

módulos específicos. Dentro de cada um desses módulos existe uma separação entre cadastro 

e pesquisa, sendo o primeiro um formulário específico de registro da entidade e no segundo o 

usuário poderá extrair (relatórios), visualizar e editar os registros que ele pesquisou dentro 

desse módulo.  

No escopo Social (Manifest Social) temos os módulos: Stakeholders, Manifestações, 

Planos de Relacionamento e Questões Críticas. 
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Figura 7 - Módulos do Manifest Social 

  

Fonte: Manifest 

 

2.5.1 Manifest Social 

 

2.5.1.1 Stakeholders 

 

 O módulo de stakeholders é onde o usuário pode cadastrar entidades secundárias do 

sistema com bastante relevância nos módulos posteriores. Dentro desse módulo existem três 

submódulos de cadastro e pesquisa, são eles: 
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Figura 8 - Tipos de Stakeholders 

 

Fonte: Manifest 

 

2.5.1.1.1 Pontos Focais 

 

Sub-módulo responsável pelo cadastro e pesquisa de pontos focais das comunidades ou 

instituições que foram previamente cadastradas no sistema. Esses pontos focais são as pessoas 

que serão diretamente acionadas para tomada de alguma decisão, execução de ação ou 

comunicação da mineradora com as comunidades e/ou instituições; 

 

2.5.1.1.2 Instituições 

 

Sub-módulo responsável pelo cadastro e pesquisa de instituições que são afetadas ou atuam 

sobre os empreendimentos da mineradora; 

 

2.5.1.1.3 Comunidades 

 

Sub-módulo responsável pelo cadastro e pesquisa de comunidades que são impactadas 

pelos empreendimentos da mineradora. 

 

2.5.1.2 Manifestações 
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Módulo onde possui cadastro e pesquisa de Manifestações do sistema. As entidades 

denominadas Manifestações são registros de uma denúncia, elogio, reclamação, solicitação, 

sugestão ou informação realizada por um ponto focal registradas pelos analistas de 

relacionamento da área de gestão social.  

Esses registros podem gerar demandas para os analistas e através deles os analistas 

podem cadastrar planos de ações vinculados para solucioná-las dentro de um prazo acordado 

com o ponto focal. 

 

2.5.1.3 Planos de Relacionamento 

 

Módulo de cadastro e pesquisa das entidades de Planos de Relacionamento do sistema. 

Essa entidade representa as informações do planejamento que o analista responsável pelo 

registro deseja estabelecer para poder se relacionar com uma determinada comunidade ou 

instituição afetada pelo empreendimento.  

Essa entidade também permite ao analista vincular planos de ação para conseguir 

atingir a meta de relacionamento com a comunidade ou instituição. 

 

2.5.1.4 Questões Críticas 

 

Cadastro e pesquisa de questões que impactam diretamente as ações da mineradora em 

termos financeiros, reputacionais, entre outros. Nesse módulo os analistas de relacionamento 

cadastram as questões mais críticas que a mineradora enfrenta em suas atuações, levantando os 

riscos, impactos e também podendo relacionar os planos de ações para concluir em um prazo 

determinado. 

 

2.5.1.5 Planos de Ação 

 

 Os Planos de Ação são entidades que são cadastrados internamente nos módulos de 

Manifestação, Plano de Relacionamento e Questão Crítica. Através dessa entidade os analistas 

registram as informações de responsável, custo, nome e as tarefas que serão desempenhadas 

para concluir o plano. 

 

2.5.1.6 Tarefas 
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 As Tarefas são entidades menores que estão presentes nos Planos de Ação. As tarefas 

são responsáveis pelos registros de ações que um analista responsável deverá realizar sobre um 

prazo, podendo ser caracterizada como uma interação ou outra ação. 

 

2.5.1.7 Minhas Tarefas 

 

Módulo criado para agrupar todas as tarefas por plano de ações de um usuários do 

sistema. Tendo uma visão simplificada de quais tarefas o mesmo deve priorizar e qual plano 

de ação cada tarefa pertence. Sendo representada por uma parte inicial com grandes números 

significativos seguidos dos planos de ações agrupando as tarefas. 

Neste módulo o analista de relacionamento poderá gerenciar suas tarefas tendo uma 

visão separada por plano de ação que ajudará a cumprí-las dentro do prazo especificado. 

            

Figura 9 - Painel de Minhas Tarefas 

 

Fonte: Manifest 

 

2.5.2 Manifest Security 

 

No escopo de Segurança (Manifest Security) temos os módulos: Ocorrências e AVUs 

como mostra a Figura 10. 

 

    Figura 10 - Módulos do Manifest Security 

 

Fonte: Manifest 
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2.5.2.1 AVUs 

 

 Cadastro e pesquisa de análises de vulnerabilidade realizadas pelos analistas nos 

empreendimentos da mineradora.  

Essas entidades são responsáveis por conter as informações de registros que evidenciam 

o local, a gerência responsável, pessoas envolvidas, materiais presentes, custos, gradação, 

impactos, além de ter a informação de quais ações recomendadas de segurança e prevenção 

que deverão ser feitas à uma análise de vulnerabilidade sobre um empreendimento da 

mineradora. Podem ser vinculados arquivos a essas entidades para comprovação visual do 

registro. 

 

2.5.2.2 Ocorrências 

 

 Cadastro e pesquisa de ocorrências registradas nos empreendimentos da mineradora, 

podendo ser adicionadas a localização geográfica e também anexar arquivos a estes eventos. 

 Essas entidades evidenciam os incidentes registrados nos empreendimentos, contendo 

as informações de localidade pontuais com coordenadas geográficas, horário do evento, áreas 

de negócio afetadas, gerência responsável, pessoas, veículos e empresas envolvidas, análise de 

vulnerabilidade vinculada, projeto afetado e qual tratativa realizada, caso tenha. Nessa entidade 

também podem ser anexados arquivos para evidenciar o incidente cadastrado. 

 

2.5.3 Administrador 

 

 No escopo Administrador do Manifest, temos o módulo de “Cadastros Básicos”, que 

apenas os usuários administradores de cada escopo podem visualizar. 

 

2.5.3.1 Cadastros Básicos 

 

Os administradores possuem acesso total ao sistema, podendo cadastrar entidades 

básicas no sistema ao acessar o menu “Administrador” localizado no header do sistema, 

conforme figura abaixo: 
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Figura 11 - Opções no header do sistema 

 

Fonte: Manifest 

 

O menu administrador direciona para o módulo de “Cadastros Básicos” que possibilita 

o usuário administrador a cadastrar entidades básicas e extremamente importantes para o 

funcionamento do sistema. 

       

Figura 12 - Menu dos cadastros básicos 

 

Fonte: Manifest 

 

Neste módulo é possível cadastrar as seguintes entidades abaixo e ao lado estão os 

escopos a que são pertencentes: 

 Localizações - Todos 

o Países 

o Estados 

o Municípios 



20 

 

 Diretorias - Social 

 Empreendimentos - Social 

 Povos Indígenas - Social 

 Territórios Indígenas - Social 

 PICT (Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais) - Social 

o Tipos de Plano de Ação 

o Tipos de Plano de Relacionamento 

 Controle de Áreas de Negócio - Security 

 Gerência de Área - Security 

 Emitentes - Security 

 Objetos furtados - Security 

 Projetos - Security 

 Tecnologias Associadas - Security 

 Tipo de Ameaça - Security 

 Tipo de Ocorrência - Security 

 Tipo de Risco - Security 

 Local - Security 

 

2.6 Estrutura do código 

 

 O Manifest foi desenvolvido em duas linguagens, divididas em backend e frontend.  

No backend a tecnologia utilizada é C# baseado no ambiente .Net da Microsoft 

utilizando o EntityFramework como o framework ORM (mapeador relacional de objeto), que 

permite o Manifest gerenciar o banco de dados através de classes que representam as tabelas 

no sistema.  

No frontend o desenvolvimento é construído com framework Angular 7 baseado em 

Typescript utilizando também a metodologia PWA, que permite que o sistema WEB seja uma 

Aplicação Progressiva e que também tenha funcionalidade offline. 

 

   Figura 13 - Estrutura de pastas da raiz do projeto 

 

Fonte: Manifest 
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2.6.1 Backend 

 

 A estrutura do backend é basicamente construída nessas pastas: 

 

 AcessoDados: Pasta que contém todas as classes que correspondem ao modelo, regras 

de negócio (classes repository) e as interfaces. 

 Authentication: Pasta que contém as classes responsáveis pelo gerenciamento do token 

para o controle de requisições feitas para o back. No sistema, utilizamos o método JSON 

Web Token (JWT) que é o Token que acompanha o Bearer. Ele é um padrão aberto, 

definido pela RFC 7519. Estabelece uma maneira compactada para transmitir um objeto 

JSON, garante a segurança das informações e é utilizado para trafegar dados de 

autenticação entre dois clientes. 

 Controllers: Pasta que contém as classes controllers do sistema que são responsáveis 

pela mediação das requisições do frontend para a camada lógica do sistema. 

 DTOs: Classe que estrutura o modelo de dado que o frontend deve enviar para a lógica 

do sincronizador. 

 Migrations: Pasta que possui o histórico de migrations realizadas pelo 

EntityFramework nas primeiras versões do sistema. 

 Views: Pasta que contém a view do sistema que é sobrescrita pela pasta wwwroot. 

 wwwroot: Pasta que contém o projeto gerado pelo frontend para executar em um 

servidor único. 

 

Figura 14 - Estrutura de pastas do backend 

 

Fonte: Manifest 

 

https://tools.ietf.org/html/rfc7519
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2.6.2 Frontend 

 

 O frontend é construído usando o Angular, que é uma plataforma de aplicações web de 

código-fonte aberto baseado em TypeScript, que tem como principal conceito arquitetônico a 

hierarquia de componentes. A construção do Manifest no frontend segue o modelo abaixo, 

lembrando que essas pastas estão localizadas no source do frontend: 

 

 app: Pasta responsável por agrupar lógicas dos componentes por módulos específicos 

do sistema. 

o components: Pasta que contém as lógicas de todos os componentes que possuem 

em cada módulo. Cada componente é construído com três arquivos, sendo eles: 

arquivo html (responsável pela construção visual), arquivo ts (lógica de 

negócio) e arquivo scss (responsável pelos estilos). Esses componentes podem 

ser páginas web ou elementos específicos de uma página web. 

o models: Pasta que contém as classes que estruturam os modelos das entidades 

usadas no sistema. Essas classes podem ser: entidades simples, enums ou 

constantes. 

o services: Pasta que contém as classes responsáveis por realizar as requisições 

para as APIs do sistema. 

 assets: Nessa pasta estão localizadas as artes utilizadas no sistema, como imagens, 

ícones, entre outros. Além de conter os arquivos JSON responsáveis pela 

internacionalização do sistema. 

 styles: Pasta que possui os estilos básicos do sistema que são responsáveis por dar a 

característica visual do sistema. 

 

Figura 15 - Estrutura de pastas do frontend 

 

Fonte: Manifest 
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2.6.3 Unit-Tests 

 

Esta pasta possui as classes responsáveis pelos testes unitários do sincronizador padrão. 

Nele podemos verificar se o JSON transmitido para o backend está correto, além de verificar 

se a lógica do sincronizador está condizente com as regras de prioridade e perfil de acesso. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O sistema Manifest atualmente se caracteriza como um container que organiza os dados 

que podem ser extraídos para serem transformados em informações e com isso ser tomada uma 

decisão. Vivemos hoje na era da informação, os dados são gerados e compartilhados por todos 

os sistemas de informação em uma velocidade muito acelerada, nos forçando a buscar 

evoluções e a desenvolver a capacidade de reação de forma imediata a esses dados. Pensando 

nisso, consideramos que o Manifest tem de crescer visando a inteligência de dados, saindo do 

escopo das ferramentas que geram relatórios para uma plataforma que crie soluções. 

 Buscando essa evolução no sistema gostaríamos de impactar diretamente nos resultados 

do negócio agrupando de forma coerente esses dados e fazendo com que o sistema tenha a 

habilidade para tomar as decisões. Gostaríamos de estar implementando o conceito de Machine 

Learning, algoritmos de aprendizado de máquina que é composto por três componentes 

principais. Representação, avaliação e otimização (DOMINGOS, 2016), que seria a técnica 

responsável por coletar e analisar os dados cadastrados e em seguida aplicar outro conceito que 

seria a Inteligência Artificial, que é um campo de conhecimento que oferece modelos de apoio 

à decisão e ao controle com base em fatos reais e conhecimentos empíricos e teóricos, mesmo 

que apoiados em dados incompletos (SELLITTO), para executar a ação levando em 

consideração toda a análise feita anteriormente. 

 Acreditamos que o Manifest pode crescer muito mais com um objetivo de se tornar um 

sistema referência para as áreas de Gestão Social e Segurança Empresarial de qualquer empresa 

e a inteligência de dados seria o pilar principal para alcança-lo. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 O presente artigo tem o objetivo alcançado pois por meio do Manifest é possível uma 

visão mais clara das necessidades e dos prováveis impactos ambientais e socioculturais dos 

municípios que serão explorados sob a ótica da mineradora. Utilizando o gerenciamento das 
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análises de vulnerabilidade podemos diagnosticar com antecedência ameaças desde danos 

estruturais em barragens até impactos socioeconômicos na vida dos moradores da região 

através das manifestações.  

 O Manifest tem como premissa a criação de um plano de relacionamento único para 

cada stakeholder, assim torna-se possível o desenho de uma solução mais eficaz e customizada 

para a exploração e seus impactos.  

 Outro fator preponderante no Manifest é o sistema de uso offline da ferramenta. Que 

através da funcionalidade de sincronização podemos armazenar os dados do banco de dados 

online na base de dados do navegador, e então utilizar a ferramenta sem a necessidade de acesso 

à internet. Através da tecnologia das aplicações web progressivas unidas com o service 

workers, toda a navegabilidade do sistema torna-se offline, tornando o sistema mais fluído e 

com uma excelente performance, dessa forma, tornando a usabilidade mais prática e eficaz 

podendo alcançar áreas de difícil acesso. 

 Como trabalhos futuro, sugerimos a melhora do tema pós implementação do Manifest 

e que sua ideia central de aproximação entre os stakeholders e as mineradoras de exploração 

possa ser expandida a outras áreas de atuação de grandes corporações ou organizações, sejam 

elas estatais ou privadas.   
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