
 

 

 

 

12 de Setembro de 2018 
O conteúdo das matérias é de inteira responsabilidade dos meios de origem 

A missão da ADIMB é a de promover o desenvolvimento técnico-científico e a 

capacitação de recursos humanos para a Indústria Mineral Brasileira 

 

MME APRESENTA RESULTADOS DE PROJETO DE MINERAÇÃO EM 

PEQUENA ESCALA 
Com o objetivo de apresentar os resultados do projeto de mineração em média e pequena 

escala desenvolvido em parceria com o Banco Mundial, o Ministério de Minas e Energia (MME) promoveu, 
nesta quarta-feira (28/8), o seminário “Diagnóstico socioeconômico e ambiental da Mineração em 
Pequena Escala”. 

O diagnóstico faz parte do Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral – 
Projeto META, com foco na ampliação e consolidação dos avanços dos setores energético e mineral 
brasileiros, dando apoio à competitividade e ao crescimento econômico e sustentável do País. 

Para obter dados e analisar o contexto da mineração de pequena e média escala foram 
visitadas mais de 445 minas e aplicados mais de 13 mil questionários. Os dados da consultoria servirão de 
base para a construção de políticas públicas na área. 

A mesa de abertura contou com a participação do Secretário Executivo-Adjunto do MME, 
Edvaldo Luís Risso, do secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Vicente Lôbo, do 
Diretor Geral da Agência Nacional de Mineração, Victor Bicca, e da Representante do Banco Mundial 
DoniaPetrescu. Eles enfatizaram não só a importância do projeto, como também a divulgação dele. O 
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Antônio Carlos Bacelar, 
também compareceu ao evento para acompanhar os dados do projeto. 

A Coordenadora Técnica do projeto e Diretora do Departamento de Desenvolvimento 
Sustentável na Mineração, Maria José Gazzi Salum, afirmou que a consultoria trouxe os desafios e as 
oportunidades da área, abrindo inúmeras portas que podem ser utilizadas por outros projetos. 

“O que estamos disponibilizando para a sociedade são informações detalhadas e condensadas 
em um banco de dados que permite não apenas a sua atualização, mas, principalmente, a sua utilização 
por diferentes atores interessados na mineração em pequena escala. Entendemos o projeto Diagnóstico 
Socioeconômico e Ambiental da Mineração em Pequena Escala como um ponto de partida, uma referência 
para inúmeros outros projetos que virão dele”, salientou Salum. 
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ELEITA NOVA DIRETORIA DA COMISSÃO BRASILEIRA DE RECURSOS E 

RESERVAS 
Felipe Holzhacker Alves passa a presidência do Conselho Diretor para Marcos André Gonçalves. 

Ele exercerá o mandato de vice-presidente neste próximo exercício 
A Comissão Brasileira de Recursos e Reservas (CBRR), formada por meio de ação conjunta da 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral (ABPM), da Agência para o Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira (ADIMB) e do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), 
empossou os novos integrantes do Conselho Diretor da entidade neste mês (16.8). 

Marcos André Gonçalves, Presidente Codelco Brasil, é o novo presidente da CBRR em 
substituição a Felipe Holzhacker Alves, sócio fundador da FronteraMinerals. “Entrego nosso primeiro 
mandato de gestão da CBRR com a sensação de dever cumprido, honrado pelas conquistas que tantos 
companheiros contribuíram e sabendo dos desafios e importância da expansão que a CBRR traz ao nosso 
setor mineral. Agradeço a todos os membros do conselho diretivo, comitês e secretaria executiva que ao 
meu lado serviram com dedicação e competência nestes quase três anos inicias de nossa entidade”, afirma 
Felipe. 

O novo Conselho inicia o novo período de dois anos com o desafio de ampliar sua atuação e 
estruturação no Brasil, com aumento da representatividade junto aos profissionais da área da mineração. 
“Internacionalmente esta gestão dará continuidade à assinatura dos acordos de reciprocidade, 
principalmente com Canadá (CIM) e Austrália (JORC) ”, afirma o novo presidente da CBRR. Para Marcos 
Gonçalves, a entidade terá um papel relevante neste novo cenário da mineração brasileira, que conta com 
um Código de Mineração mais alinhado aos melhores padrões de governança globais, e que contemplou 
mudanças importantes na questão de declaração de recursos e reservas. 

Neste novo contexto, Marcos pretende dar maior atenção a divulgação da comissão para os 
profissionais do setor mineral brasileiro, de uma forma que esclareça o papel e os benefícios de se 
registrar junto à CBRR, e consequentemente aumente o número de profissionais qualificados registrados. 
“Outra ação que será importante, é continuar opinando e colaborando para viabilizar mecanismos de 
financiamento competitivos, no Brasil, alinhado ao que já se conhece em outros países”, analisa Marcos 
André Gonçalves. 

Pelas regras da CBRR, a presidência é exercida de forma rotativa entre os indicados pelas 
Instituições Constituidoras da CBRR – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral (ABPM), da 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral (ADIMB) e o Instituto Brasileiro de 
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Mineração (IBRAM) – de modo que a cada dois anos o presidente seja um representante de uma 
instituição diferente. Na sequência, conforme a prática já adotada pelos membros CRIRSCO, o presidente 
da gestão anterior, passa a exercer o cargo de vice-presidente da nova gestão. 

Confira abaixo o novo conselho diretor eleito constituído por 6 integrantes: 

 Presidente: Marcos André Gonçalves (Presidente Codelco Brasil) 

 Vice-Presidente: Felipe Holzhacker Alves (Presidente Grupo FronteraMinerals) 

 Edson Ribeiro (Diretor Exploração Vale) 

 Miguel Antonio Cedraz Nery (Diretor ABDI) 

 Rinaldo Mancin (Diretor Assuntos Ambientais IBRAM) 

 Marcelo Ribeiro Tunes (Diretor Assuntos Minerários IBRAM) 
Sobre a CBRR 

A CBRR (www.cbrr.org.br) constitui-se como uma organização privada sem fins lucrativos, com 
foco no estabelecimento, promoção e gerenciamento de esforços para fomentar e desenvolver o setor 
mineral brasileiro. Suas iniciativas incluem: difusão de melhores práticas globais de engenharia e geologia, 
diretrizes para declaração de Resultados de Exploração, Recursos e Reservas Minerais de acordo com os 
padrões estabelecidos pelo CRIRSCO, gestão do processo de certificação e registro de geocientistas, 
geólogos e engenheiros atuando no Setor Mineral como Profissionais Qualificados no Brasil. 
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‘POLÍTICA DE DIVIDENDOS POLPUDOS NA VALE VEIO PARA FICAR’, 
DIZ SCHVARTSMAN 

Segundo o presidente da mineradora, Vale prometeu demais e entregou de menos no passado, 
por conta das crises, e é preciso dar previsibilidade a quem compra as ações 

Depois de um desembolso bilionário de quase US$ 15 bilhões para erguer o maior projeto de 
mineração integrado com ferrovia do mundo, a Vale, líder global do setor, vai adotar uma estratégia 
menos agressiva de investimentos no curto prazo. O foco principal agora é tratar bem o mercado 
financeiro, remunerando melhor os acionistas, disse Fabio Schvartsman, presidente da companhia, ao 
Estadão/Broadcast. 

Afetada pela pior crise de sua história – o rompimento das barragens da Samarco, em Mariana 
(MG), no fim de 2015 –, a gigante brasileira, sócia na empresa com a australiana BHP, tenta retomar a 
operação no local. Schvartsman afirmou que tudo vai ser reconstruído.  

 
Quais são os planos de expansão da Vale? 
A Vale vive um momento especial, que é a combinação de um cenário global excelente do 

minério de ferro e uma oportunidade futura para desenvolver a área de metais básicos. A volatilidade dos 
preços do minério diminuiu. A Vale já está bem posicionada em matéria-prima de alta qualidade, com o 
projeto de Carajás (S11D). 

Diante desse cenário, quais serão os futuros investimentos?  
Antes de responder a esta questão, temos de lembrar que a Vale concluiu um grande 

investimento. Vamos limitar a nossa produção anual a 400 milhões de toneladas de minério. Nossa 

www.cbrr.org.br


capacidade é de 450 milhões. Essa reserva será usada se os preços do minério voltarem a subir. A Vale 
viveu o superciclo. Mas, no fim do dia, foi um desastre para as empresas.  

A Vale cogitou a aquisição da Xtrata durante o superciclo... 
Não só a (anglo-suíça) Xtrata, mas a (canadense) Alcan. Fizemos a aquisição da Inco, de níquel 

e cobre (no Canadá). A Vale entrou sem se dar conta de que não entendia nada do assunto. Minério de 
ferro é um negócio de logística. Escala é importante.  

Mas a Vale ainda sofre pressão para comprar ativos? 
Mudanças a gente faz logo que entra. A principal que fiz (o executivo assumiu em maio de 

2017) não foi só a do prédio (da sede da Vale), mas de governança. A única maneira de conseguir tornar a 
empresa melhor é que ela não esteja sujeita a pressões inadequadas. 

Quais seus planos para a Vale, considerando as dificuldades de obter licenças? 
Acreditamos que, neste momento, é muito importante tratar bem o mercado acionário. Vamos 

pagar dividendos polpudos a partir de uma política agressiva que já rendeu US$ 2 bilhões aos acionistas (já 
aprovada), que veio para ficar. Além disso, separamos US$ 1 bilhão para recomprar ações da Vale.  

Por que esse movimento? 
Queremos dar segurança e previsibilidade para quem comprar as ações. A Vale tem de ser mais 

previsível.  
Mas não era assim antes? 
A Vale prometeu demais e entregou de menos. Essa é a diferença. Temos de ser transparentes 

e a governança é importante. Sem a figura de um controlador (que deixou de existir com a reestruturação 
societária em 2017), a influência de um terceiro fica muito menor. Aqui não tem mais controlador. Quem 
decide é um conjunto de acionistas. 

O que a empresa tinha prometido e não entregou, por exemplo? 
A Vale teve um período de euforia com o superciclo, quando todos os minérios atingiram 

preços estratosféricos. Só que depois da euforia veio a depressão (dos preços). A Vale tentou prometer 
que iria entregar resultado, mas como o cenário continuou ruim, não entregou. Tem de prometer em cima 
de fatos. 

Como se faz isso? 
Criando valor ao negócio, como fizemos. Temos um tipo de minério, que já é referência, 

baseado na mistura de matéria-prima de baixa qualidade com a de alta qualidade. Já produzimos cerca de 
100 milhões de toneladas desse minério, de um total de 400 milhões de toneladas da nossa produção. 

As vendas de ativos foram concluídas? 
Sim. Depois da governança, foi um dos nossos melhores programas. Ajudou a reduzir a dívida 

pela metade nos últimos 12 meses, de cerca de US$ 22 bilhões para US$ 11 bilhões. Resultado de uma 
combinação de desinvestimento e melhoria das operações. 

E os novos investimentos? 
A estimativa é de US$ 8 bilhões entre 2019 e 2020. A Vale só fará investimentos onde tiver 

retorno. Não iremos diversificar no curto prazo. Agora é fazer crescimento orgânico e pequenas aquisições 
que façam sentido aos nossos projetos. Vamos desenvolver projetos em níquel e cobre, por exemplo. 

Fora do País? 
Não. Nossas reservas estão basicamente no Brasil, que é o grande mercado da Vale.  
Por isso voltou a fazer campanha de marketing?  
A Vale é uma empresa extremamente importante para o Brasil. E o Brasil extremamente 

importante para a Vale, especialmente em Minas Gerais, Pará, Espírito Santo e Maranhão, onde está o 
grosso das nossas operações. A diretoria da Vale entende que é obrigação da companhia cuidar bem das 
comunidades do entorno. A Vale sempre fez bem o que ela se comprometeu a fazer. Só que queremos ir 
além.  



Mas há uma crise de imagem após o acidente da Samarco... 
A Fundação Renova (Samarco, Vale e BHP) tem feito um trabalho excelente. (A Renova) abriu 

mão do direito de defesa. Foi um desastre. Ninguém fez isso de caso pensado. Um acordo (com Ministério 
Público Federal e outras autoridades) foi fechado, mas o processo é lento. Temos o compromisso de 
reparar tudo.  

Será o seu legado recuperar essa imagem? 
Prefiro dizer que quero que a Vale se torne referência de sustentabilidade no Brasil e no 

mundo. Que haja claríssima recuperação de valor na companhia. Quanto mais valiosa a Vale, melhor para 
seus acionistas e empregados e para o País.  

As incertezas eleitorais preocupam a Vale?  
Em primeiro lugar, a Vale vai ter de trabalhar com qualquer governo, independentemente de 

quem for eleito. Tudo o que a Vale faz depende de concessões. Portanto, tem relação com o governo. Não 
há a menor dúvida. E tem de ser uma relação natural.  
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DEPOIS DA RECESSÃO, ALUMINA DÁ SINAIS DE RECUPERAÇÃO 
Após três anos de recessão começam a aparecer sinais de uma gradativa recuperação do 

segmento de alumina (óxido de alumínio), produto extraído da bauxita por processo químico. Segundo 
Luiz Jorge Pinheiro Leal Nunes, diretor do negócio de produtos primários da Companhia Brasileira de 
Alumínio (CBA) - ligada ao grupo Votorantim -, em 2018 houve um pequeno aumento de demanda por 
alumina nos segmentos de tratamento de água, de abrasivos, cerâmicas e vidro. "Em relação à bauxita, 
mantivemos a destinação para consumo próprio." 

O Brasil possui uma das maiores reservas de bauxita do mundo. E, diferentemente de outras 
cadeias minerais metálicas, a maior parte da produção - algo como 75% - é destinada à transformação para 
consumo doméstico de alumina, alumínio primário, produtos semimanufaturados e manufaturados. 
Nunes afirma que para 2018 a previsão de produção própria de alumina na CBA é de 700 mil toneladas e 
1,2 milhão de toneladas de bauxita - além da aquisição de outras 660 mil toneladas do minério. Ele explica 
que a bauxita processada na fábrica integrada da companhia no município de Alumínio (SP) é proveniente 
de três unidades próprias de mineração, localizadas em Minas Gerais, e de uma mina fornecedora de Barro 
Alto (GO). "Também em Barro Alto possuímos uma mina própria em processo de licenciamento", diz, 
acrescentando que na planta paulista a CBA produz tanto a alumina quanto o alumínio líquido. 

Os novos investimentos da CBA na área de alumina e mineração de bauxita para os próximos 
cinco anos devem alcançar R$ 600 milhões em iniciativas de eficiência e preservação ambiental. É o caso 
do Projeto Filtro Prensa, cujo objetivo é evitar a construção de uma nova barragem na fábrica paulista por 
meio da disposição de resíduos a seco. "Como consequência, recuperamos água e soda cáustica para o 
processo produtivo", afirma o executivo. 

De seu lado, John Thuestad, vice-presidente executivo da NorskHydro, revela que no segmento 
de mineração de bauxita e no de alumina, a companhia está investindo mais de R$ 10 bilhões no país e 
gerando compras anuais dos fornecedores da ordem de R$ 920 milhões. A norueguesa Hydro é uma 
empresa global de alumínio com produção, vendas e atividades comerciais em toda a cadeia produtiva, 



desde a lavra de bauxita, refino de alumina, geração de energia até a produção de alumínio primário, 
produtos laminados, extrudados e reciclagem. 

Maior parte da produção de bauxita é destinada à transformação para consumo doméstico. 
No Estado do Pará a partir de 2011 a companhia se tornou majoritária nas operações da mina 

de bauxita da Hydro Paragominas - considerada a maior refinaria de alumina do mundo -, da Hydro 
Alunorte, e também da Albras (fábrica de alumínio primário), ambas localizadas em Barcarena. No caso da 
bauxita e da alumina, Thuestad comenta que a Hydro investiu primordialmente em segurança das 
operações e melhoria da produtividade. Ao lado disso, a multinacional vem investindo mais de R$ 1,5 
bilhão em novas tecnologias consideradas estado da arte de depósitos de rejeito sólido, tanto em 
Paragominas quanto na Alunorte, aumentando o nível de segurança dos mesmos. "Também estamos 
reduzindo a área necessária para armazenamento e, consequentemente, a pegada ambiental." 

Thuestad afirma que os segmentos de bauxita e alumina são bastante relevantes para a Hydro 
já que representam o início de toda a cadeia de alumínio. "Por isso, a média de investimentos do grupo 
Hydro como um todo tende a crescer nos próximos anos, especialmente no desenvolvimento dessas duas 
áreas no Brasil." 

A americana Alcoa, por sua vez, atua no Brasil desde 1965 em toda a cadeia produtiva do 
metal, desde a mineração da bauxita até a produção de pó de alumínio e químicos. Em 2017 a companhia, 
que mantém operações produtivas em Minas Gerais, Maranhão e Pará, produziu 8,5 milhões de toneladas 
de bauxita e 2,12 milhões de toneladas de alumina. 

Sobre a debatida questão regulatória, a diretora de relações governamentais da Alcoa, Janaina 
Donas, entende que muitas das mudanças promovidas no novo Código de Mineração - bem como a 
criação da Agência Nacional de Mineração (ANM) - são positivas, uma vez que se buscou a atualização de 
uma legislação editada há mais de 50 anos, e que carecia de adequação à nova realidade econômica e 
social do país. 

"Mas ainda é preciso endereçar soluções para temas que são fundamentais à manutenção da 
competitividade do setor, como a necessidade de um tratamento que não penalize aquelas empresas que 
investiram na área de transformação", diz ela. 

Janaina salienta ainda que no ano passado a Alcoa realizou um processo de revisão de seus 
objetivos estratégicos, com destaque para a questão da sustentabilidade. Segundo ela, as principais 
premissas que norteiam as ações são a geração de valor compartilhado para comunidades onde a empresa 
está presente e a redução dos impactos das operações. "Estamos buscando diálogo transparente e regular 
com as comunidades, governos, mídias e outras partes interessadas para assegurar uma compreensão 
mútua das questões e oportunidades em cada região onde atuamos." 
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SERABI ENCONTRA EXTENSÃO DA MINA DE OURO PALITO 
A Serabi Gold disse que os resultados do programa de exploração em andamento em suas 

operações no Tapajós apresentaram teores de até 64 gramas de ouro por tonelada perto da mina de ouro 
Palito, que está em operação. A mineradora realiza um programa sistemático de sondagem ao longo da 
tendência da mina 



"A sondagem está focada em uma série de furos espaçados ao sul de Palito em direção ao 
prospecto Currutela. A sondagem até hoje retornou vários cruzamentos de ouro de alto teor em áreas 
enriquecidas [payshoot, em inglês] recém-descoberta, no veio G3, localizado a 200 metros ao sul dos 
atuais trabalhos de mina", disse a mineradora em nota. 

As interseções de alto teor recém-identificadas incluem: 2 metros @ 29,82 gramas por 
tonelada (g/t) de ouro (Au), a partir de 337,85 metros, incluindo 1,3 metro @ 44,75 g/t Au; 1,5 metro com 
8,08 g/t Au, a partir de 371,7 metros, incluindo 0,89 metro com 12,88 g/t Au; 0,65 metro com 3,87 g/t Au a 
partir de 290,83 metros; 2 metros com 33,76 g/t Au, a partir de 76,75 metros, incluindo 1 metro com 64,63 
g/t Au. 

Segundo a mineradora, os resultados continuam a sugerir que Palito tem o potencial de se 
estender para o sul até o prospecto Currutela, que abriria um corpo mineralizado de três quilômetros na 
direção sul. 

"Os resultados, que incluem múltiplas interseções de ouro de alto teor recém-identificadas na 
zona de minério do G3, indicam continuidade deste veio. O veio está agora estabelecido ao longo de um 
quilômetro e meio de extensão, e essa sondagem indica que o veio permanece aberto para o sul e reforça 
nossa crença de que Palito, em última análise, se estenderá e será contínuo com o prospecto Currutela", 
declarou Mike Hodgson, CEO da Serabi, em nota. 

Segundo ele, o sucesso dessa sondagem de exploração ajudou a identificar o potencial de 
produção a longo prazo do Complexo Palito. "No furo [da mina] de São Chico, nos concentramos em 
sondar as anomalias geofísicas identificadas em 2016, e cruzamos as classes e larguras de mineração, o 
que sugere uma zona de minério paralela. A sondagem continua lá", disse. 

Hodgson diz que os programas de sondagem em andamento em torno de Palito e São Chico 
estão focados em encontrar extensões da camada mineralizada dos principais veios e são projetados para 
proporcionar à companhia oportunidades de crescimento orgânico. A Serabi também realiza atividades de 
exploração regionais mais amplas, incluindo levantamentos geofísicos aéreos e terrestres e amostragem 
geoquímica do solo. 
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COPPER DEAL DAY HITS WITH A FLURRY OF M&A FOR THE 

HOTTEST METAL 
“Everyone loves copper and everyone wants to buy it” has been this year’s mining mantra. 

Todaytheballstarted rolling. 
China’s Zijin Mining Group Co. swooped on a huge undeveloped copper mine in Serbia, acting 

as a white knight to beat out an earlier hostile bid from a Canadian rival. At thesame time, BHP Billiton 
Ltd., the biggest miner, snapped up a stake in one of the world’s biggest undeveloped assets. Glencore Plc 
also increased its exposure to the metal with a new offtake deal. 

The world’s biggest miners have all spoken openly about their ambitions to increase exposure 
to the copper, even as prices slid into a bear market. They’retakingthelong-term view that the increasing 
electrification of transport and cities will lead to growing demand, while new supplies of the metal are 
constrained. Bloomberg Intelligence sees the market in tight balance for the next two years and probably 
moving into deficit around 2020. 



Still, while there is desire to add more copper, there haven’t been many deals until now and 
the transactions today are relatively small. Manyassetseitheraren’t up for sale or are in unattractive 
locations, said Liberum Capital Markets analyst Richard Knights. “Almost every large undeveloped copper 
body comes with very specific issues, from jurisdiction, being privately owned or already held by a major,” 
he said. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The biggest deal of the day was Zijin’s pact to buy Nevsun Resources Ltd. for $1.41 billion. 

Nevsunsolicitedinterestfollowing its rejection of a hostile takeover by Lundin Mining Corp., which had 
made repeated overtures. Nevsun, once a target for banker-turned-mining-fund-boss Lloyd Pengilly, 
controls the Timok copper-and-gold project in Serbia and the Bisha mine in Eritrea. 

Earlier today, BHP said it had bought a 6.1 percent in SolGold Plc for about $35 million. The 
minerhasbeen pursuing SolGold for two years, but an earlier offer was rejected in favor of an investment 
by Newcrest Mining Ltd. SolGold is planning to develop the Cascabel project, which could become one of 
the world’s major copper mines, and has exploration ground across Ecuador. 

Also Wednesday, Glencore announced a $100 million offtake deal with Brazilian copper 
producer Paranapanema SA. 

It’s not just deals moving forward, but new mine developments too. Anglo American Plcgave 
the green light in July to start building its $5 billion Quellaveco copper mine in Peru. Smaller rival KAZ 
Minerals Plc has also recently unveiled plans for a new copper mine, paying $900 million for a deposit in 
Russia that could cost about $5.5 billion to build. 

Rio Tinto Group, perhaps the miner with the strongest balance sheet in the sector, has also 
openly talked about expanding in copper, although Chief Executive Officer Jean-Sebastien Jacques told 
investors last month that the miner had to be patient to avoid overpaying. 

“Everybody knows which asset I would love to have in the portfolio,” Jacques said, referring to 
the Collahuasi copper mine owned by Anglo and Glencore which Rio previously tried to buy. 
“Butwe’renotgoing to do anything stupid, absolutely not. Wekeepthewatchingbrief.” 

 

Fonte: Bloomberg 
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CPRM LANÇA NOVOS PRODUTOS DE CARTOGRAFIA GEOLÓGICA DOS 

ESTADOS DE GOIÁS E TOCANTINS 
Em uma região rica em ocorrências e depósitos minerais, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) 

vai disponibilizar a partir do dia 13, em Goiânia, mapas geológicos e de recursos minerais que abrangem 
uma área de 135 mil Km2, executados nos estados de Goiás e Tocantins. Os estudos indicam novos indícios 
e ocorrências de minerais. Na mesma região, a CPRM vai leiloar em dezembro, por meio de cessão de 
direitos minerários, sua titularidade da área de Palmeirópolis (TO) na qual se encontra depósito 
polimetálico (Cu-Pb-Zn) já avaliado e pronto para a exploração. O evento ocorre no CREA de Goiânia, com 
início às 14h. Os produtos estarão disponíveis no Portal da CPRM. 

Dentre os produtos a serem lançados, destacam-se os mapas do projeto Oeste de Goiás que 
totaliza 14 folhas em escala 1:100.000, além dos mapas e notas explicativas das folhas Mata Azul, 
Bonópolis e Novo Planalto (GO). Também serão lançados os mapas geológicos acompanhados de notas 
explicativas do projeto Geologia da Região de Palmas, que incluem as folhas Porto Nacional, Miracema do 
Norte e Santa Terezinha, na escala 1:250.000, a folha Alvorada, além de 4 folhas 1:100.000 do projeto 
Faixa Brasília, no estado do Tocantins e porção norte do estado de Goiás. No total, foram mapeados cerca 
de 45 municípios. Em Goiás, 51 mil Km2 e no Tocantins, 84 mil Km2. 

Nos estudos, foram identificados novos indícios e ocorrências de Fe, Mn, Cu, W, P, rocha 
ornamental, brita e argila para cerâmica. Em relação a depósitos já existentes, foram realizados 
cadastramento e consistência de depósitos. A região tem importantes ocorrências e depósitos de minerais 
polimetálicos (Au, Cu, Pb e Zn), metais ferrosos (Cr, Ni, Co, Fe e Mn), não metálicos (ETR, fosfato, 
feldspato, calcário, grafita, vermiculita), rochas e minerais industriais (rocha ornamental, areia, argila, 
brita), pedras preciosas e semipreciosas (esmeralda, água marinha, diamante, quartzo, sodalita, zirconita). 

Os produtos descrevem as características geológicas da região, que em sua maior parte, está 
inserida no contexto geotectônico da Província Tocantins (Almeida et al.,1977; Almeida 1981), 
representada dominantemente por rochas Neoproterozoicas do Orógeno Araguaia e pela porção 
setentrional do Orógeno Brasília, incluindo parte do Arco Magmático de Goiás, além de núcleos ou 
fragmentos de embasamento Arqueano-Paleoproterozoico. Cobertura sedimentar Fanerozoica 
representada pelas rochas da Bacia do Parnaíba recobrem as rochas da Província Tocantins na sua porção 
nordeste. 

De acordo com o superintendente regional da CPRM de Goiânia, Gilmar Rizzotto, o avanço do 
conhecimento geológico da região constitui um instrumento indispensável para o planejamento e a 
implementação da atividade mineral, das políticas públicas voltadas para o aproveitamento sustentável 
dos recursos minerais, recursos hídricos superficiais e subterrâneos e, simultaneamente, fonte de dados 
imprescindível para o conhecimento do meio físico tendo em vista a execução de políticas de zoneamento 
ecológico-econômico e de gestão ambiental da região. “A pesquisa geológica retratada nos mapas 
geológicos e notas explicativas visam fornecer informações e dados capazes fomentar e acelerar a 
retomada da atividade mineral, atrair investidores e criar um ambiente favorável à mineração nos estados 
de Goiás e Tocantins”, avaliou. 
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ARRECADAÇÃO DA CFEM NO BRASIL CRESCE 97% EM AGOSTO 
Aumento foi na comparação com o mesmo período do ano passado. Valor alcança R$ 

1,842 bi no acumulado do ano. 

A arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) no mês de agosto, 
em todo o Brasil, cresceu 97% em relação ao mesmo mês do ano passado. O volume alcançado foi de mais 
de R$ 271 milhões, conforme levantamento da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais 
(AMIG). O estudo mostra um panorama da atividade mineral no estado e no país e foi divulgado nesta 
quinta-feira (6). 

Conforme a pesquisa, a arrecadação de toda a CFEM entre janeiro e agosto corresponde a 
cerca de R$ 1,842 bilhão, já ultrapassando todo o montante arrecadado em 2017, que foi de R$ 1,837 
bilhão. 

Só em Minas Gerais, a arrecadação teve crescimento de quase 54% em comparação com o 
mesmo período de 2017. O montante acumulado nos primeiros oito meses do ano foram de cerca de R$ 
805 milhões e já ultrapassam o total arrecadado em todo o ano de 2017, de R$ 777 milhões. 

De acordo com a economista da Amig e responsável pelo estudo, Luciana Mourão, o 
crescimento registrado na arrecadação da CFEM está relacionado às mudanças no cálculo e na alíquota 
dos royalties da mineração. 

Segundo a Amig, historicamente, Minas é o maior produtor mineral e o maior recolhedor da 
CFEM do país. Embora o Estado ocupe o 1º lugar no ranking da CFEM em 2018, o Pará superou os 
recolhimentos da CFEM entre maio e agosto. 

Enquanto o Estado nortista arrecadou R$ 121 milhões no oitavo mês do ano, Minas Gerais 
arrecadou quase R$ 1140 milhões. “Os resultados na arrecadação dos últimos meses são reflexos do 
segundo trimestre de 2018, onde a Vale apresentou recorde de produção e das vendas de minério de ferro 
e pelotas. Houve um aumento das atividades no maior completo minerador da Vale, o S11D no Pará”, 
destacou a economista. 

 

Mudanças na CFEM 

Os critérios de distribuição da CFEM mudaram no ano passado. Agora, 60% será destinado para 
os municípios produtores, 15% para o Estado, 10% para a União e 15% aos municípios impactados e 
afetados pela atividade de mineração. O total a ser entregue para as cidades que se enquadram nesta 
última situação, acumula R$ 113,5 milhões. 

Porém, os valores ainda não foram distribuídos porque a Agência Nacional de Mineração ainda 
não apresentou a relação dos que serão contemplados. 

Os critérios para inclusão são os municípios cortados por minerodutos ou ferrovias que 
transportem substâncias minerais; os que possuem operações portuárias, ou onde se localizem pilhas de 
estéril, barragem de rejeitos ou instalações de beneficiamento. 

“A AMIG espera que a ANM estabeleça, o mais urgente possível, os procedimentos para 
definição de como será a distribuição e então, os municípios possam receber os recursos, ainda mais em 
uma fase tão difícil como esta que os municípios estão enfrentando”, destacou Mourão. 
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VALE VÊ MUDANÇA ESTRUTURAL NO MERCADO DE MINÉRIO 
Apesar da relativa estabilidade nos preços do minério de ferro este ano,a Vale – maiorprodutor 

mundial deste insumo siderúrgico - entende que omercado global do produto está passando por uma 
transformação. Para amineradora brasileira, a cotação do minério de ferronão é definidaapenas pelo custo 
de produção, mas cada vez mais por prêmios e descontospraticados em relação ao preço de referência do 
mercado. 

Esses descontos são determinados pelos chamados "contaminantes" dominério de ferro, como 
a alumina, a sílica e o fósforo, que pioram aqualidade do aço nos altos fornos das siderúrgicas. Esses 
elementos,além do teor de ferro propriamente dito, jogam na atualidade um papelfundamental na 
definição dos preços de mercado do minério. Os bancostrabalham com uma projeção média na casa dos 
US$ 65 por tonelada paraeste ano para o minério com 62% de teor de ferro vendido no mercado àvista da 
China, o principal consumidor mundial da commodity. 

A Vale vem conseguindo receber prêmios crescentes em relação ao preço dereferência como 
resultado de uma política de produção que privilegioumargens ao invés de volumes, com cortes de 
produção em minas maispobres, e também com a entrada de novas minas mais ricas em teor deferro, em 
Carajás, no Pará. Como resultado dessa estratégia, o prêmiomédio realizado pela Vale em 2018 deve 
situar-se entre US$ 7 e US$ 7,5por tonelada, o dobro em relação a 2017. Essa política vai gerar até US$3 
bilhões em 2018, segundo dados da companhia. No mercado, existemperspectivas otimistas para os 
prêmios do minério de ferro, mas a dúvidaé saber qual será o nível desses prêmios no futuro. 

Na véspera do feriado de 7 de setembro, a Vale levou representantes de45 investidores 
brasileiros e estrangeiros para Belo Horizonte, para umavisita ao Centro Tecnológico de Ferrosos (CTF) da 
companhia e ao Centrode Operações Integradas (COI), responsável pela gestão da cadeialogística da 
mineradora. A cadeia logística da Vale inclui sistemascompostos por minas, ferrovias e portos, unidades 
pelotizadoras, além,do centro de distribuição na Malásia e 16 portos na China. O portfóliode produtos é 
variado, o que leva a Vale, inclusive, a refutar a ideiade que o minério de ferro é uma commodity. 

"O minério de ferro deixou de ser commodity", afirmaram executivos damineradora na visita 
dos investidores a Belo Horizonte. No encontro,alguns dos principais diretores da companhia 
apresentaram a visão daVale sobre a mudança estrutural pela qual passa o mercado global deminério. Em 
comentário aos clientes, o CreditSuisse expôs atransformação. "A administração [da Vale] enfatizou 
mudançasfundamentais no mercado de minério de ferro, que estão elevando osprêmios de qualidade [do 
minério] a níveis inesperados". 

O banco afirmou que os prêmios para finos de minério de ferro, oprincipal produto da Vale, 
estão em níveis "saudáveis" e continuamsubindo. Antes mesmo da viagem dos investidores, a corretoria 
Itaú BBAhavia divulgado um relatório afirmando que a Vale é a maior beneficiada,entre as grandes 
mineradoras mundiais, pela alta dos prêmios pagos porqualidade no minério de ferro. A corretora disse 
que o BrazilianBlendFines (BRBF), da Vale, com 62% de teor de ferro, se beneficia pelo seubaixo conteúdo 
de alumina. No fim de agosto, o "Metal Bulletin" lançounovo indicador de preços para o minério com 62% 
de teor de ferro e baixoíndice de alumina. No entendimento da Vale, esse novo índice captamelhor o valor 
"intrínseco" do BRBF, que já é vendido em mais de dezpaíses na Ásia. 

A discussão sobre prêmios e descontos no mercado deminério de ferro serelaciona com a 
situação econômica das siderúrgicas e com os controlesde poluição na China. Quanto maiores forem as 
margens das siderúrgicas,maiores são os prêmios pagos. As restrições ambientais impostas pelaChina, 
sobretudo no inverno, exigem que as usinas de produção de açoaumentem a eficiência dos altos fornos, o 



que melhora as perspectivas dedemanda para o minério de alta qualidade. Esse tipo de minério 
contribuipara reduzir as emissões de gases na atmosfera. O minério mais ricotambém reduz o uso de 
coque nos altos fornos, insumo cujos preçossuperam os US$ 300 por tonelada. 
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MINERADORA QUER INICIAR PROSPECÇÃO DE LÍTIO EM MINAS 

GERAIS ATÉ SETEMBRO 
A mineradora Elektro Lithium Mining deve iniciar, até a segunda quinzena de setembro deste 

ano, trabalhos de prospecção de lítio na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. O projeto tem 
coordenação do geólogo João Carlos Cavalcanti, responsável pela descoberta da nova Província Mineral da 
Bahia 

Em entrevista por e-mail ao Notícias de Mineração Brasil (NMB), o geólogo Mauro Vinícius 
Lessa Fróes, que faz parte da equipe de Cavalcanti, disse que objetivo do projeto é prospectar as cúpulas 
dos corpos graníticos (matriz) que deram origem aos corpos pegmatofilos, também conhecidos como 
"filhos dos granitos", e não as mineralizações associadas a corpos pegmatíticos. 

"Trata-se de um projeto inovador, em termos de tecnologia geológica de prospecção. Hoje os 
depósitos de lítio são explorados em jazidas do tipo pegmatítico com baixa produtividade em fácies da 
irregularidade dos mesmos em termos de geometria e teor", disse 

Cavalcanti, principal acionista da Word Mineral Resources (WMR), empresa criada em 2010, se 
associou a um fundo de investimento para criar a Elektro Lithium. Segundo o website Jazida.com, a 
mineradora tem 30 processos minerários junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), todos para 
minério de lítio na região do Vale do Jequitionha e no Estado da Bahia. Entre os processos, atualmente, 
existem requerimentos e autorizações de pesquisa. 

A região do Vale do Jequitionha abriga também o projeto de lítio da Sigma 
Mineração,subsidiária da canadense Sigma Resources. No ano passado, Calvyn Gardner, diretor-executivo 
da empresa, disse que a mineradora deve investir aproximadamente US$ 500 milhões em lavra e 
beneficiamento de lítio, a partir de espodumênio, nas cidades de Araçuaí e Itinga. Entre as diversas 
autorizações de pesquisa da Elektro Lithium, há oito delas também no município de Itinga. 

 
João Carlos Cavalcanti 

Nos últimos 14 anos, Cavalcanti e sua equipe técnica, composta por geólogos e engenheiros de 
Minas, identificou diversos projetos minerais em Estados como Minas Gerais, Bahia, Piauí, Tocantins e 
Mato Grosso do Sul, além da descoberta da nova Província Mineral da Bahia. 

O projeto Pedra de Ferro, da Bahia Mineração (Bamin), no município de Caetité (BA), é uma 
das descobertas do geólogo. As reservas do local são estimadas entre 600 milhões e 1,2 bilhão de 
toneladas de minério de ferro. 

Outras áreas identificadas por Cavalcanti foram de minério de ferro nos municípios de Rio 
Pardo de Minas e Salinas, ambos em Minas Gerais, que possui reservas de 2,6 bilhões de toneladas, e no 
Estado do Piauí com mais de 1 bilhão de toneladas do minério, controlada pelo grupo Opportunity. 



O geólogo também é responsável pela descoberta de uma reserva de níquel do tipo laterítico 
com mais de 80 milhões de toneladas localizadas no Estado do Tocantins; reservas de rochas fosfatadas no 
Mato Grosso do Sul, hoje controlada pelo Grupo Opportunity; e reservas de rochas dolomíticas de alto 
teor de magnésio, similar as reservas de Bozano na Itália e Ohio nos EUA, estimadas em mais de 500 
milhões de toneladas associados a minério de fluorita e de terras-raras (neodímio), no Estado da Bahia. 
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ANGLOGOLD INVESTE EM DISPOSIÇÃO A SECO 
A AngloGold Ashanti investirá R$ 400 milhões em um projeto de disposição de rejeitos a seco 

nas suas operações no complexo Cuiabá-Lamego, localizado em Sabará (MG). A expectativa é que o 
projeto seja concluído em 2022, sendo que 35% dos rejeitos do ativo de Cuiabá já são dispostos usando 
esse método.  

 Segundo o presidente da companhia no Brasil, Camilo Farace, o projeto segue as novas 
tendências sustentáveis do setor na atualidade. “O investimento está em fase de desenvolvimento dos 
projetos e deve ser finalizado e entrar em operação em 2022”, reforçou.  

A AngloGold Ashanti registrou também a chegada da mina de Lamego ao município de Caeté 
pelo subterrâneo. Em operação desde 2009, a mina compõe a Unidade de Negócios Cuiabá-Lamego, 
responsável por 50% da produção nacional da empresa e por empregar mais de 3.300 pessoas, entre 
diretos e indiretos, dos quais 1,2 mil residem em Caeté. “Por ser um munícipio vizinho às nossas 
operações, já tínhamos presença em Caeté há vários anos, contribuindo com o desenvolvimento local do 
munícipio, por meio da geração de empregos, de compras com fornecedores locais e investimento social. 
Agora, este marco representa um novo momento em nossa história que, sem dúvida alguma, estreita 
nossas relações”, ressalta Camilo Farace. 

 Em 2017, a companhia promoveu R$ 3,7 milhões em compras locais com empresas do 
município e R$ 293 mil de investimento social na cidade. “A AngloGold Ashanti já participa ativamente da 
vida do cidadão caeteense, com projetos de responsabilidade ambiental, social e cultural. A cada dia, a 
união entre a empresa e o município se torna mais forte”, afirma Lucas Coelho, prefeito de Caeté.  

 A chegada da mina a Caeté é uma operação importante para o grupo. “O que produzimos 
nesta mina contribui para alcançarmos nossa meta de produção nacional de cerca de 17 toneladas ao ano, 
o que representa 15% da produção da AngloGold Ashanti no mundo”, destaca. A companhia investiu no 
que há de mais moderno em inovação e tecnologia para alcançar excelência operacional na mina.   
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COMPLEXO MINERO-INDUSTRIAL SERÁ INSTALADO NA PROVÍNCIA 

MINERAL DA BAHIA 
A Companhia Vale do Paramirim (CVP), responsável pela descoberta da nova Província Mineral 

da Bahia, pretende implantar um complexo Minero-Industrial-Metalúrgico no Distrito Ferrífero-Cupífero-
Fosfatado. Os pesquisadores têm uma expectativa de recurso superiores a 600 milhões de toneladas de 
minério de ferro, com teores de Fe entre 35 e 65%, para o local 

O Distrito Ferrífero-Cupífero-Fosfatado, um dos quatro novos descobertos na nova Província 
Mineral da Bahia, possui ainda reservas de 50 milhões de toneladas de cobre, com teores variando entre 
0,15 a 1 %. Os geólogos também descobriram 10 milhões de toneladas de minério fosfatado, com 
presença de apatita, serpentina e magnetita. 

Segundo nota enviada ao Notícias de Mineração Brasil (NMB), para o escoamento da produção 
futura, tanto para o concentrado de minério de ferro (pellet feed), quanto para o concentrado de cobre e 
de fosfato, deverão ser utilizados correias transportadoras de forma modular até os pátios de estocagem 
da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), em Lagoa Real (BA). 

"Daí em diante o concentrado do minério de ferro será transportado por vagões ferroviário via 
Fiol até o porto de Ilhéus. Os futuros concentrados de cobre e zinco poderão utilizar a logística FCA que 
passa por Brumado atendendo o polo metalúrgico de Camaçari - Caraíba Metais, bem como, poderão ser 
exportados para China e países Asiáticos pelo Porto Sul", disse Mauro Vinícius Lessa Fróes, geólogo chefe 
do Projeto Vale do Paramirim, em entrevista ao NMB. 

Na próxima semana, o grupo de pesquisadores irá a Brasília para uma audiência com o diretor-
geral do Agência Nacional de Mineração (ANM), Victor Hugo Bicca, para apresentar a Nova Província 
Mineral Brasileira - Vale do Paramirim, para toda sua diretoria e corpo técnico. 

Na segunda-feira (13), houve uma audiência com o presidente Michel Temer (MDB) para 
apresentar o projeto. A reunião contou com a participação do deputado federal José Rocha (PR-BA), do 
prefeito de Caetité (BA), Aldo Gondim, além do geólogo João Carlos Cavalcanti, responsável pela 
descoberta. 

"A CVP vem recebendo apoio da Presidência da República, através do seu presidente Michel 
Temer que já encaminhou, em primeira mão, o projeto para os ministérios de Minas e Energia e dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil por meio dos ofícios n° 2435/2018/GP-DGI e n° 2437/2018/GP-DGI", 
disse a nota da empresa. 

Fróes disse que a descoberta da nova Província Mineral Brasileira é tão importante quanto a 
Província de Carajás, como também a do Pré-Sal. "No caso da Nova Província Mineral Brasileira 
denominada Vale do Paramirim, diferencia-se da Província Mineral de Carajás pela maior diversidade de 
minério", afirma o geólogo. 

De acordo com ele, essa província é constituída por oito distritos mineiros, sendo três com 
atividades de lavra, sendo um de urânio, pertencente ao Indústrias Nucleares do Brasil (INB); outro de 
magnesita; e o terceiro de minério de ferro, pertencente a Bahia Mineração (Bamin). Há também um 
distrito com uma mina desativada em Boquira, onde foram explorados minério de zinco, chumbo e prata 
dos anos 50 até a década de 70. 

Além dos distritos conhecidos, a CVP, com uma equipe de 10 geólogos, um engenheiro e 
quatro técnicos em mineração, descobriu mais quatro: Distrito Ferrífero-Cupífero Fosfatado; Distrito 
Ferrífero-Cupífero-Zincífero de Ibipitanga; Distrito Cobre-Aurífero de Paramirim - Ibitiara; e Distrito Filito-
Grafitoso da Formação Santo Onofre. 



No Distrito Ferrífero-Cupífero-Zincífero de Ibipitanga, Fróes afirmou que "identificou-se um 
corpo de 27 quilômetros, descontínuo, com espessura variando de 50 a 80 metros e teores de Fe entre 45 
e 65%, nos magnetititos, com estimativas de recursos minerais na ordem de 1,2 bilhão de toneladas, 
depósito similar ao de Kiruna na Suécia". 

A CVP encontrou no Distrito Cobre-Aurífero de Paramirim - Ibitiara presença de cobre e ouro 
ao longo de mais de 130 quilômetros de extensão. Entre os municípios de Ibitiara e Ibiajara tem-se 
depósitos inseridos na classe de modelo Iron Oxide Cooper Gold (IOCG). Esse distrito encontra-se em fase 
de reconhecimento, tendo um potencial para lítio. 

Por fim, no Distrito Filito-Grafitoso da Formação Santo Onofre, entre as cidades de Caetité e 
Igaporã, "foi constatado no corte da estrada e no piso do acostamento, expressivo afloramento de 
filitografitoso (carbonoso), sendo os níveis carbonosos com textura Amorfa e espessura superior a 50 
metros e com direção concordante (N 010 W) com a estruturação regional do Grupo Espinhaço". 

"O fácies carbonoso se estende por 36 quilômetros. A expectativa de recursos é de 500 
milhões de toneladas de rocha grafitosa com teores de até 12% de Carbono Fixo, assim como apresentado 
no trabalho de Schobbenhaus (1993) sobre a redefinição do Grupo Santo Onofre. Esse minério tem vasta 
aplicação na indústria automobilística, química e eletrônica. Sem dúvida, esta unidade geológica será 
objeto de maiores detalhes do ponto de vista geológico por parte da equipe técnica CVP", disse Fróes. 

 

Fonte: Notícias de Mineração 
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COMO O SETOR DE MINERAÇÃO PODE SE PREPARAR PARA OS 

PRÓXIMOS ANOS? 
Diante do cenário da indústria nos últimos anos, mudanças serão necessárias para as 

empresas permanecerem relevantes 

A recente reforma na indústria de mineração – com a alteração do regime da Compensação 
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) e a substituição do Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM) pela Agência Nacional de Mineração (ANM) – tem gerado discursos de 
esperança entre os players do setor. Quanto mais a proposta de valor da indústria é questionada, mais as 
empresas enxergam que só poderão ter sucesso no futuro se mudarem a maneira como operam. 

Depois de altas e baixas históricas nos preços das commodities, as empresas de mineração 
realizaram aquisições e consolidações significativas, com mudanças operacionais e foco na 4ª revolução 
industrial que atingiu todos os setores ao redor do mundo. Para essa indústria, considerada séria e 
conservadora, as transformações foram surpreendentes e prometem reestabelecer a confiança dos 
stakeholders, garantindo bons resultados em um futuro não tão distante. 

Nos últimos anos, acompanhamos empresas adotando práticas transformadoras. Para a 
próxima década, veremos a continuação da rápida mudança na indústria em um cenário de declínio da 
oferta de minério de ferro, diminuindo a disponibilidade de ativos de primeira linha e foco contínuo nos 
retornos aos acionistas. 

 



Ao abrir novos caminhos para o futuro, o objetivo agora é mudar para impulsionar 
investimentos contínuos em inovação e digitalização, voltados à força de trabalho do futuro, manifestando 
seu compromisso de fortalecer as relações com governo e comunidade e orientando seus esforços para 
reparar sua imagem pública. Em uma análise criteriosa sobre o assunto, a Deloitte, que conta com 
especialistas globais em mineração, elaborou o relatório Tracking The Trends 2018, no qual 
compartilhamos experiências com o objetivo de identificar as estratégias que as organizações pretendem 
adotar para se manterem competitivas. 

Com base no estudo, comento sobre as 10 principais tendências para o setor de mineração. 
1.Trazer o digital para o uso diário - Usar insights orientados por dados que, além de gerar 

valor, estimulam novos modelos de negócios, permitem a criação de estratégias e práticas para 
transformar os principais processos de mineração, aumentam o fluxo de informações e facilitam o apoio a 
métodos de back office. 

2.Superar as barreiras para inovar - Traçar um caminho para a maturidade em inovação é 
necessário para a indústria se transformar. Inovações tecnológicas, adoção de mais abordagens inovadoras 
envolvendo os stakeholders e identificação da demanda de mercado futura são alguns fatores que podem 
ser alcançados. 

3.Futuro do trabalho – Com a automação transformando o mercado de trabalho e com a 
digitalização das minas e dos processos, a gestão de pessoas no setor de mineração muda drasticamente. 
Novos processos corporativos surgirão com o uso de robôs e estes passarão a apoiar a força de trabalho. 
Outro fator interessante será a facilidade de trabalhar de locais remotos, além da contratação de 
funcionários em tempo parcial e de pessoas com deficiências físicas. 

4.A imagem do setor - Mudar as percepções de imagem do público, funcionários e clientes, 
não parece ser um trabalho fácil, diante das ocorrências de danos ao meio ambiente e impactos na 
sociedade, mas o setor de mineração tem apresentado uma significativa contribuição para a economia 
mundial, o que deverá tornar esse trabalho menos complicado frente a um cenário histórico negativo. 

5.Transformar o relacionamento com os stakeholders – Para expandir as oportunidades de 
emprego local, melhorar a arrecadação e atender aos pedidos de melhor infraestrutura e menor impacto 
ao meio ambiente, os governos de países ricos em recursos naturais pressionam cada vez mais a indústria 
de mineração. Para alcançar resultados sociais mensuráveis, é necessário trabalhar novas formas de 
abordagem e relacionamento com os stakeholders e todas as outras partes interessadas. 

6.Gerenciamento da água - Encontrar soluções sustentáveis para essa questão é um dos 
desafios mais urgentes. A água tornou-se um dos recursos mais críticos para o setor de mineração. Cada 
vez mais relevante para garantir um bom nível de minério. E essa demanda se torna delicada, pois a 
escassez de água, segundo a ONU, já afeta grande parte da população global. 

7.Atender às novas expectativas dos acionistas - Investidores exigem maior responsabilidade 
e retorno de valor da indústria. Durante décadas, esses fatores dependiam mais das realidades do 
mercado. Hoje, essa expectativa é maior e mais exigente, com pedidos de crescimento de fortuna 
corporativa em forma de aumento de dividendos, recompra de ações e maior retorno total para os 
acionistas. 

8.Encontrar um equilíbrio entre cautela e coragem – Graças ao intenso corte de custos, foco 
nos fundamentos e o compromisso com a simplificação do portfólio, as fortunas de muitas empresas de 
mineração estão em recuperação. No entanto, esta tentativa de reviravolta não pode remediar as 
restrições de oferta que atualmente assolam a indústria. Nos 10 anos anteriores a 2016, a quantidade de 
ouro descoberta diminuiu 85%, portanto é necessário encontrar um equilíbrio entre as medidas de 
redução de gastos e o investimento na busca de novas reservas. 

9.Realinhar sua Governança - Novas habilidades são necessárias para ajudar a impulsionar a 
transformação. De olho nisso, as empresas precisarão garantir que a sua Governança tenha a diversidade 



de skills necessários para abraçar as mudanças, ganhar a aprovação das autoridades e da sociedade, 
investidores e outros stakeholders, assim como reparar imagens negativas. 

10.Prever as commodities do futuro – Para avaliar em quais commodities investir e/ou 
desinvestir, as empresas precisam manter o foco nas demandas flutuantes do consumidor global, nas 
mudanças demográficas e econômicas, nos efeitos das mudanças climáticas e na adoção de novas 
tecnologias pelo mercado. 

Na última década, a indústria de mineração se transformou radicalmente. Por conta da crise 
global e mudanças locais, muitas empresas sentiram a necessidade de conter custos, rever a estratégia e 
gerenciar riscos. De agora em diante, acredito que o objetivo é criar culturas organizacionais mais 
robustas, melhorar a eficiência e manter-se firme na implementação dessas medidas para melhorar a 
imagem e as práticas do setor, garantindo assim bons resultados para as organizações, governo e 
sociedade. 
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QUESTÕES AMBIENTAIS E SOCIAL MOLDAM A PRODUÇÃO DE OURO 
Estudos apontam que questões ambientais, sociais e de governança desempenharão um papel 

cada vez mais importante na alteração dos métodos de produção na mineração de ouro. Esse é um dos 
temas do Simpósio do Ouro e Metais Nobres em Minas Gerais que ocorre em Belo Horizonte (MG) nos dias 
8 e 9 de novembro. 

Estudos do Conselho Mundial do Ouro (WGC, na sigla em inglês) afirmam que a expansão da 
classe média na China e na Índia, combinada ao crescimento econômico mais amplo terá um impacto 
significativo sobre a demanda do ouro. Em função disso, a indústria mineral deverá se reinventar para 
manter o volume de produção nos próximos 30 anos. 

E é nesse contexto que a SBG-MG promoverá uma série de debates relacionados ao assunto, 
abordando temas como a importância do ouro como fator de desenvolvimento econômico da Europa e 
sua importância para a arte barroca, incluindo os 200 anos de Aleijadinho. Entre os principais aspectos 
econômicos que serão apresentados está o questionamento do uso do metal como reserva de valor. 

Marcelo Ribeiro Tunes, diretor de Assuntos Minerários do Instituto Brasileiro de Mineração 
(Ibram), diz que estimativas do instituto apontam que em 2017 foram produzidas no país 86 toneladas do 
metal. "O ouro é estratégico para a balança mineral brasileira e o consumo tende a crescer nos próximos 
anos. Estudar e estar atento a esse mercado é fundamental para os profissionais e estudantes ligados ao 
setor", declara, em nota. 

No evento, entidades e empresas dos setores geológico e mineral, como o Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM), AngloGold Ashanti, Jaguar Mining e Kinross Gold mostrarão suas minas de ouro, assim 
como as novas fronteiras com seus aspectos geológicos, de lavra e de beneficiamento. Também estará em 
pauta a indústria de joalheria, o licenciamento ambiental, a prospecção e a pesquisa, além dos avanços 
nos métodos geofísicos e químicos. 

O evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) e conta com o apoio do 
Ibram. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. 
Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 03/09/2018 



 

EVOLUÇÃO DAS RESERVAS DE OURO NO BRASIL: 2006 A 2016 
Este artigo tem como objetivo mostrar a evolução das reservas de ouro no Brasil. Dessa forma, 

ressaltamos a importância de estimular a atividade de pesquisa mineral para repor a extração e a 
manutenção dos níveis produtivos, garantindo a geração de emprego, renda e divisas. A elevação das 
reservas minerais brasileiras impacta positivamente na atração de investimentos e no desenvolvimento de 
novos polos econômicos no interior. Apenas para exemplificar, desde 1997, foram gerados cerca de US$ 
27 bilhões em exportações de semimanufaturados de ouro, principalmente barras e fios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução das reservas de ouro 

Entre 2006 e 2016, a DIFIS-DNPM (Diretoria de Fiscalização da Atividade Minerária 
doDepartamento Nacional da Produção Mineral) aprovou 219 relatórios finais de pesquisa e reavaliação 
de jazidas acarretando um crescimento de reservas de ouro da ordem de 5.094 t entre recursos medidos, 
indicados e inferidos. Considerando somente os recursos medidos, 2.179 t. Neste mesmo período a 
produção industrial de ouro primário foi da ordem de 630 t, garantindo um cenário confortável de 
reposição de reservas.  

Nas tabelas a seguir temos um maior detalhamento quantitativo e qualitativo das novas 
reservas, com destaque para os estados de Minas Gerais (MG), Pará (PA), Mato Grosso (MT), Goiás (GO) e 
Bahia (BA). Gostaria de destacar o brilhante trabalho desenvolvido pela Kinross na sua mina de ouro, em 
Paracatu (MG), praticamente triplicando sua produção e elevando sua vida útil. Um robusto trabalho de 
reavaliação de suas reservas viabilizou todo o redimensionamento do projeto. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Produção e projetos de ouro no Brasil 
Entre 1997 e 2017, a produção industrial de ouro foi da ordem de 1.025 t e mostrou 

consistente crescimento a partir de 2013, conforme tabela abaixo. Em 2017, essa produção industrial 
sofreu uma redução da ordem de 4 t devido aos efeitos da seca registrada naquele ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atualmente, diversos projetos no Brasil estão sendo readequados visando seu retorno 

operacional. Também podemos ressaltar uma elevação das operações de fusões e aquisições no país. 
Projetos como Tocantizinho/PA (Eldorado Gold, ExBrazauro), Borborema/RN e Juruena/MT (Crusader), 
Belo Sun/PA e Mara Rosa/GO (Amarillo), C1Santa Luz (Brio Gold), Aurizona/MA (Luna Gold, atual Equinox), 
Ernesto/Pau a Pique e Gurupi/MA (Avanco), quando implementados, podem agregar cerca de 25 a 30 
t/ano à produção brasileira, sem considerar ainda os demais projetos de menor porte e/ou em fase de 
análise inicial de viabilidade/pré-viabilidade. Atualmente as maiores produtoras de ouro no país são a 
AngloGold Ashanti, Kinross, Yamana/Briogold, Vale, Beadell e Jaguar Mining. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusão 

A atividade de pesquisa mineral e mapeamento geológico realizada pelas empresas privadas e 
pelas estatais CPRM (Serviço Geológico do Brasil) e CBPM (Cia. Baiana de Pesquisa Mineral) tem um forte 
papel estratégico na indústria mineral brasileira. Países como o Canadá desenvolveram eficientes políticas 
de incentivo à pesquisa mineral, descobrindo novas reservas e implementando novos projetos. O Brasil 
com sua geodiversidade atrai o interesse mundial, mas deve avaliar a importância e necessidade de 
implementar novas políticas semelhantes às do Canadá. A atividade mineral assume cada vez mais 
protagonismo em nossa pauta de exportações e como base da competitividade de diversas cadeias 
produtivas, trazendo ganhos que precisam ser maximizados diante do quadro fiscal e econômico. Um 
projeto de desenvolvimento do Brasil passa obrigatoriamente pela mineração, atraindo investimentos e 
buscando novos patamares de atuação, de forma a maximizar os benefícios para toda a sociedade. 
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