
 

 

 

 

  01 de Outubro 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 

 

 

VALE FAZ ESTUDO PRELIMINAR PARA AMPLIAR MINA EM CARAJÁS 
 
A Vale está fazendo estudos preliminares para uma possível expansão da mina S11D, na Serra Sul 

de Carajás, no Pará, segundo confirmou o Valor com fontes com conhecimento do assunto. A análise sobre uma 
possível expansão do S11D se enquadra dentro do planejamento estratégico que está sendo preparado pela 
companhia, mas os estudos ainda estão em fase inicial e não há um detalhamento. 

A informação de que a empresa avalia expandir o S11D foi tornada pública ontem, em uma 
conferência na China, pelo diretor-executivo de ferrosos da mineradora, Peter Poppinga, segundo noticiou a 
agência Reuters. Segundo a agência, Poppinga disse que a Vale estuda expandir o S11D mesmo sem ainda ter 
alcançado a plena capacidade. Foi inaugurada no fim de 2016. Ele não divulgou números. 

A expectativa, disse o executivo, é que a produção do S11D fique próxima de 90 milhões de 
toneladas em 2019. Hoje são 60 milhões de toneladas. Na avaliação de fontes do setor, faz todo sentido para a 
Vale examinar a viabilidade de expansão em um momento em que existe demanda crescente da China, maior 
consumidor mundial, por minério de ferro de alta qualidade, como o de Carajás. 

Poppinga afirmou, segundo a agência, que a Vale pretende manter a produção total em cerca de 
400 milhões de toneladas, substituindo minério de ferro de menor qualidade pelo material de alto teor. Além 
disso, o executivo disse que espera que quase 90% da capacidade chinesa de produção de aço esteja de acordo 
com novos padrões para emissões até 2025. 

Como já publicado pelo Valor, a Vale entende que está havendo uma mudança estrutural no 
mercado de minério de ferro com a cotação do produto sendo definida não somente pelo custo de produção, 
mas cada vez mais por prêmios e descontos que são praticados em relação aos preços de referência do produto. 
O minério do S11D, além de maior teor de ferro, tem baixos contaminantes, como alumina, sílica e fósforo, o 
que ajuda na produtividade dos altos fornos das siderúrgicas e reduz a emissão de gases poluentes. 

Por isso, recebe prêmios (pagamentos adicionais) em relação ao produto com 62% de teor de ferro, 
que serve como referência de mercado. O S11D foi o maior projeto já executado pela Vale até hoje na área de 

CLIPPING 



minério de ferro e tem capacidade nominal de 90 milhões de toneladas ao ano. Foi um projeto que teve que 
criar uma série de soluções, do ponto de vista operacional, para restringir os impactos ambientais na região, 
como correias transportadoras no lugar de caminhões na mina. Até inaugurar o S11D, a Vale enfrentou muitos 
desafios em expansões em Carajás. 

A dificuldade em expandir minas na região se deve ao fato de as reservas de minério de ferro e de 
outros minerais estarem situadas na Floresta Nacional de Carajás (Flona), um dos poucos remanescente de 
Floresta Amazônica no Sudeste do Pará. As exigências ambientais e pressões sociais envolvendo qualquer 
expansão na região tem processos demorados.  
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ROYALTIES DA MINERAÇÃO SERÃO RECORDE ESTE ANO 
Com mudança na legislação, pagamento feito pelas mineradoras à União, Estados e 

municípios devem chegar à casa dos R$ 3 bilhões 

A arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), uma 
espécie de royalty pago pelas mineradoras, deve alcançar R$ 3 bilhões esse ano. Um número recorde, mesmo 
quando comparado ao superciclo do minério de ferro vivido pelo setor na última década – foi de R$ 2,4 bilhões 
em 2013. Até agosto, União, Estados e municípios já receberam R$ 1,85 bilhão em receita, cifra que supera toda 
a receita obtida ao longo de 2017. 

De acordo com a gerente de Pesquisa e Desenvolvimento do Instituto Brasileiro de Mineração 
(Ibram), Cinthia Rodrigues, o aumento é resultado das mudanças na legislação do setor, que ampliou alíquotas, 
mudou a base de cálculo e o número de municípios beneficiados. No caso do minério, que responde por mais 
da metade da produção mineral brasileira, a alíquota passou de 1,5% da receita para 3% do faturamento bruto. 
O ouro, que pagava 1%, agora arrecada 1,5%. 

O aumento da produção, com a entrada em operação de novas minas, como a S11D, da Vale, maior 
mina de minério de ferro do mundo, também puxou a arrecadação. O movimento compensou a desvalorização 
nos preços de várias commodities no ano e também da estabilidade no preço médio do minério de ferro, 
cotação diferente da praticada pela Vale para seu produto de melhor qualidade. “Desde janeiro, o ouro se 
desvalorizou 10%, o cobre, 15%, e o minério de ferro ficou estável”, diz Cinthia. 

Com a produção de S11D, o município de Canaã dos Carajás, no Pará, arrecadou até agosto R$ 177 
milhões, R$ 100 milhões a mais do que em todo o ano de 2017. Passou de sexto maior arrecadador para a 
segunda posição. Superou a mineira Nova Lima (MG) e está atrás apenas de Parauapebas (PA), onde fica a mina 
de Carajás, que já recebeu R$ 400 milhões este ano. 

“Canaã vai ultrapassar Parauapebas”, diz George Tomas, diretor da Organização Não 
Governamental (ONG) Extensão Amazônia, de Marabá, responsável por um estudo de desenvolvimento da 
cidade. “A cidade não tem infraestrutura, não tem mão de obra capacitada. Tem de aprender a lidar com esses 
recursos, que só duram enquanto houver a mineração. ” 

O secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, Jurandir dos Santos, diz que a mina S11D 
tem potencial para produzir por 50 anos. Mesmo assim, garante que está investindo em infraestrutura para 
atrair outras indústrias. “Fui ao Rio em busca de empresas para investir aqui e a primeira coisa que me 



perguntaram foi se tinha energia”, diz o secretário, que está implantando um distrito industrial em uma área 
da Vale que serviu de área de montagem para S11D e foi doada ao município. “Lá, temos toda a infraestrutura, 
incluindo energia. ” 

De acordo com o diretor de procedimentos arrecadatórios da Agência Nacional de Mineração 
(ANM), Ricardo Eudes, uma das prioridades da nova agência, que ainda está se estruturando, é levantar a lista 
de municípios afetados pela atividade de mineração e que, pela nova regra, passarão a receber uma fatia dessa 
arrecadação. Sem essa lista, quase R$ 300 milhões estão retidos no Tesouro. 
 

Novos projetos para o dinheiro extra 

Em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o prefeito Vítor Penido faz planos para 
o dinheiro a mais que entrará na cidade com as mudanças na distribuição de royalties da mineração. Há projetos 
para construção de postos de saúde, creches e escolas, por exemplo. “É dinheiro que não se pode gastar, por 
exemplo, com pagamento de salários. É obrigatório que tudo seja investido. ” 

Nova Lima é a terceira cidade que mais recebe royalties de mineração no País. Penido projeta 
receber este ano mais de R$ 100 milhões (os números do DNPM apontam que essa meta já foi alcançada, com 
R$ 104 milhões até agosto). 

Os recursos arrecadados com a retirada de minério representam cerca de 20% da receita total do 
município. Com cerca de 90 mil habitantes, Nova Lima possui um grande número de condomínios, a maioria de 
classes média e alta. Pela proximidade com a capital, é grande o número de pessoas que moram na cidade, mas 
trabalham em Belo Horizonte. 

Por causa do trânsito intenso entre as duas cidades, um dos projetos previstos para serem realizados 
com os recursos a mais é o de reforma em trecho de seis quilômetros de rodovia que dá acesso à cidade. “Dá 
muito engarrafamento”, diz o prefeito. 

Até o momento, moradores afirmam não perceberem que o aumento da arrecadação já esteja 
sendo revertido em obras para a cidade. “Está tudo a mesma coisa. Acho que a tendência é que melhore. Hoje, 
praças construídas há pouco tempo já estão degradadas. Falta asfaltar ruas também”, diz o taxista Gabriel 
Marques, de 24 anos. 

Conforme o prefeito, o município está sendo colocado financeiramente em ordem, e por isso não é 
possível aumentar o número de obras imediatamente. Para outro morador da cidade, o comerciante Antonio 
Eustáquio Pedrosa, de 59 anos, que tem um depósito de material de construção na cidade, o fundamental a ser 
feito com os recursos são investimentos em educação. “É uma coisa que sempre precisa melhorar”, argumenta. 

Penido afirma que o mais importante para uma cidade que tem entre suas atividades principais a 
extração de minério é se preparar para sobreviver após exauridas as reservas. Uma das iniciativas nesse sentido 
é a atração de empresas do setor de serviços. Segundo o prefeito, cerca de 25% da receita da cidade é com a 
arrecadação de ICMS. 
 

Fonte: O Estado de S. Paulo/Estadão 
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INOVAR É PRECISO 
Apesar da vastidão e diversidade geológica do seu território, o Brasil ainda se caracteriza como um 

país onde a diversificação da cesta de produtos minerais é extremamente limitada. Analisando-se a produção 
mineral brasileira, verifica-se que, no que diz respeito ao valor, há uma grande predominância do minério de 
ferro, ouro e cobre. No caso do cobre, só no período mais recente o mesmo ganhou importância na cesta de 
produção mineral do País, por conta do início de produção das reservas de minério de cobre na região de 
Carajás, principalmente através dos projetos empreendidos pela Vale (Sossego e Salobo) e pela Avanco (Antas). 
Até então, a única produção de minério de cobre no País advinha da antiga CBC (Companhia Brasileira do 
Cobre), que explorava reservas em Camaquã, no Rio Grande do Sul, já desativada há muito tempo, e da Caraíba, 
que explora reservas na Bahia e que agora está em processo de recuperação e crescimento. Para o futuro, há 
expectativas de que o Brasil venha a ampliar sua produção de minério de cobre, com a descoberta dos depósitos 
de pórfiros na região de Alta Floresta, tidos como muito promissores.  

Outro produto mineral que tem importância na cesta do País é a bauxita, mineral do qual temos 
grandes reservas (nos colocamos em terceiro lugar no mundo em termos de reservas disponíveis) e por esta 
razão foram instalados em território brasileiro, nas décadas de 1970 e 1980, importantes empreendimentos 
para produção de alumina e alumínio, aproveitando a disponibilidade de energia hidrelétrica. No entanto, a 
indústria do alumínio foi reduzida e hoje a produção de bauxita é destinada majoritariamente para exportação.  

O Brasil é, ainda, importante produtor de manganês, no qual empresas brasileiras disputam com 
grandes players mundiais.  

Depois desses, o grande produto mineral brasileiro é o calcário, que em volume tem a maior 
produção (mais, inclusive, do que o minério de ferro), e que é destinado à indústria de construção, incluindo a 
fabricação de cimento, e à agricultura, onde é usado como corretivo agrícola. 

Mas em alguns bens minerais que serão destaque no futuro, em função da revolução tecnológica 
que está acontecendo no mundo, principalmente com o advento da digitalização e do carro elétrico, o Brasil 
não está bem posicionado, com exceção do nióbio, do qual tem as maiores reservas mundiais e abriga o maior 
produtor do mercado. Mas no caso do níquel, para o qual se prevê boas perspectivas com sua utilização em 
baterias para veículos elétricos, o País tem hoje apenas duas produções ativas: uma da Vale, no Pará, e outra 
da Anglo American, em Goiás. Existem ainda unidades que estão com produção suspensa, como é o caso da 
CBA, em Goiás, e Mirabela, na Bahia. Há, ainda, um projeto que deve iniciar implantação, o da Horizonte 
Minerals, no estado do Pará. No caso do lítio, que também tem boas perspectivas, ainda em função do veículo 
elétrico, o Brasil tem hoje dois produtores (CBL e AMG), que obtém o material a partir do processamento de 
pegmatitos, abundantes em regiões pobres do País como o Jequitinhonha, em Minas Gerais, e boa parte do 
Nordeste. Porém, o Brasil compete com grandes detentores de reservas de lítio, como Chile, China, Austrália e 
Argentina. Mesmo assim, o aproveitamento dos pegmatitos (que não têm apenas lítio) não deixa de ser uma 
possibilidade.  

Talvez a pouca diversificação da produção mineral brasileira decorra do fato do conhecimento ainda 
incipiente que temos das potencialidades dos ambientes geológicos do território. Mesmo regiões onde se 
exerce a extração mineral há tempo não são devidamente conhecidas, principalmente levando-se em conta as 
ferramentas tecnológicas que hoje existem para se fazer exploração mineral. As descobertas recentes na região 



de Alta Floresta são uma prova cabal disso. A região de Carajás, onde a primeira descoberta ocorreu há mais de 
40 anos, ainda não tem o seu potencial devidamente quantificado.  

Assim, o primeiro passo a ser dado para se estimular a diversificação da cesta mineral é a 
intensificação dos programas de geologia de detalhe. É o investimento maciço em regiões onde se acredita 
haver potencial. O trabalho da Mineração Caraíba no Vale do Curaçá, na Bahia, vai nessa linha. O programa da 
CPRM em áreas de relevante interesse mineral, também. Outro passo importante seria o esforço em busca da 
inovação tecnológica, na linha do que está sendo feito pela Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e 
Inovação) e que está desenvolvendo projetos importantes.  

A pouca diversificação da produção mineral, com grande peso das commodities minerais, torna o 
setor mineral brasileiro por demais vulnerável às oscilações de mercado, que tendem a ser cada vez mais 
frequentes, com as consequências que já conhecemos bem. 

 

Fonte: Brasil Mineral 

Autor: Francisco Alves 
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CARAÍBA DESCOBRE NOVO CORPO MINERAL COM TEOR DE COBRE 

ACIMA DE 5% NA BAHIA 
A Ero Copper divulgou hoje (25) uma nova descoberta na mina de cobre Vermelhos, na Bahia, 

destacada pelo furo FVS-261, com uma interseção de 76,7 metros, com 2,20% de cobre, incluindo 15 metros 
com 3,06% de cobre e 10 metros com 5,74% de cobre. No Brasil, a Ero opera por meio da subsidiária Mineração 
Caraíba 

"Essa interceptação representa uma nova zona de mineralização localizada a leste e 
aproximadamente 140 metros abaixo de todos os recursos minerais previamente definidos, reservas e 
infraestrutura planejada na mina Vermelhos. Até o momento, a mineralização na nova zona foi interpretada 
como uma zona sub-vertical que se estende da superfície até aproximadamente 400 metros abaixo da 
superfície, a uma distância média de 100 metros a leste dos principais corpos minerais de Vermelhos", disse a 
mineradora em nota. 

De acordo com o comunicado, a zona foi interceptada em profundidade por seis furos em uma 
distância horizontal total de aproximadamente 350 metros. A zona permanece aberta em profundidade e ao 
longo do corpo mineral. A sondagem está em andamento para avaliar as relações geológicas entre a nova 
descoberta, os principais corpos minerais de Vermelhos e o recém-anunciado depósito dos Vermelhos Oeste, 
localizado a aproximadamente 1,1 quilômetro a norte-nordeste da nova descoberta. 

Dentre dos principais furos da mina dos Vermelhos, a Ero destaca o furo FVS-254 que cruzou 19,3 
metros com 9,98% de cobre; FVS-275 que cruzou 6,9 metros com 10,74% de cobre e 5,3 metros com 2,21% de 
cobre; FVS-307 12,5 metros interceptados com 5,25% de cobre. A mineradora diz que esses resultados 
representam expansões, bem como extensões para o norte e sul, respectivamente, dos novos recursos minerais 
e modelos de reserva mineral da empresa. 



"O significado da nova descoberta no lado leste da mina Vermelhos, combinado com a expansão 
contínua e extensões ao norte e ao sul dos principais corpos de Vermelhos, é que os resultados alcançados até 
agora são baseados na primeira sondagem exploratória significativa realizada pela companhia, após a conclusão 
dos programas de sondagem durante o primeiro semestre de 2018", disse David Strang, presidente e CEO da 
Ero Copper, em nota. 

Segundo ele, essas novas descobertas em Vermelhos, combinadas com a recém-descoberta West 
Limb descoberta na mina de Pilar, reafirmam a crença no potencial de exploração dentro das operações de 
mineração em Pilar e Vermelhos. "Continuaremos a nos concentrar nessas descobertas próximas às minas, 
enquanto buscamos avançar as metas regionais de exploração de alta prioridade destacadas por nossa recém-
concluída pesquisa geofísica aérea em todo o Vale do Curaçá ", afirmou. 

 

Fonte: Notícias de Mineração 
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ESTABILIDADE LEVA À RECUPERAÇÃO 
Mudanças e atualizações regulatórias animam as perspectivas dos setores, cada vez mais 

integrados ao avanço do mercado interno 

Apesar da recuperação ainda tímida e instável da economia brasileira, os setores-base como os de 
petróleo, minério e cimento têm tido boas notícias quanto à estabilidade regulatória, segurança jurídica e 
estímulos à redução de custo de produção. O setor petroleiro, por exemplo, está vendo os principais 
fornecedores globais voltarem ao mercado nacional. “Vamos ser grandes agentes da retomada do crescimento 
estruturado da economia”, afirma Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE). 

O cenário é favorável porque o contexto global de alta do preço do barril incentiva a compra de 
mais campos de petróleo. E o País está sabendo aproveitar à medida que realiza leilões e consegue colocar mais 
empresas na exploração do óleo. Pires menciona o projeto de venda de 60% de quatro refinarias e a Lei de 
Cessão Onerosa (8.939/17), que, se aprovada no Congresso, vai autorizar o leilão de seis blocos na Bacia de 
Santos e, com isso, arrecadar R$ 100 bilhões ainda em novembro deste ano. 

A estimativa é que até 2022 a produção nacional de petróleo dobre e alcance 4 milhões de barris 
por dia. Isso só será possível com a chegada de novas empresas. “Precisamos nos acostumar com o fato de que 
a produção de petróleo não será realizada só pela Petrobrás”, adianta Pires. Mas ele pondera: “O único ponto 
contra o setor é o medo de nova intervenção do governo”. 

Responsável por 16,8% do PIB industrial do ano passado, a mineração respira bons ares. O Instituto 
Brasileiro de Mineração (Ibram) prevê investimentos de US$ 19,25 bilhões no setor nos próximos cinco anos. O 
número é 7% maior do que as projeções feitas em 2017. Segundo Cinthia Rodrigues, gerente de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Ibram, a revisão se deve às expectativas geradas pelas MPs 789/17, 790/17 e 791/17, que 
atualizaram as regulações do setor e criaram a Agência Nacional de Mineração. “O desafio agora é 
operacionalizar no formato de agência o que antes era feito pelo Departamento Nacional de Produção Mineral”, 
avalia Cinthia. Na opinião da gerente, com a nova regulação, o País está mais atrativo para investimentos, e isso 
anima as perspectivas para o próximo período. 

Já o setor de cimento enfrenta dificuldades. Depois de ampliar o potencial de produção para 100 
milhões de toneladas por ano, o parque fabril está encarando 47% de capacidade ociosa. O Sindicato Nacional 



da Indústria do Cimento (SNIC) previa crescimento de 2% em 2018, mas assistiu a uma retração de 1,5% só no 
primeiro semestre. Paulo Camilo Peña, presidente da entidade, estima queda de 2% no ano. “E então serão 
quatro anos de quedas consecutivas. ” 

Mas a pró atividade do setor segue forte. Com foco em sustentabilidade e redução de custo de 
produção, as empresas cimenteiras têm usado como energia térmica a biomassa e os resíduos sólidos 
industriais. Essas fontes de energia já alimentam 15% das indústrias do setor. Segundo o presidente do SNIC, 
um dos desafios é ampliar esse uso por meio de parcerias com Estados e municípios, a fim de contribuir com o 
Plano Nacional de Resíduo Sólido e também com a sustentabilidade da produção cimenteira.  

Quanto ao cenário de geração de energia e economia de base, Adriano Pires acredita que o País 
precisa regionalizar a política energética. “Não faz sentido transferir energia eólica do Nordeste para São Paulo 
se no Sudeste tem biomassa da cana-de-açúcar. ” A biomassa de babaçu e casca de arroz, entre outras, já 
representa 7% da energia térmica de toda a indústria cimenteira. 

 
Gestão e inteligência artificial estimulam a produção 

Em meio a avanços na regulação e retomada de leilões, empresas investem em gestão e tecnologia 
para aprimorar processos  

As empresas mais sólidas dos setores-base da economia estão conseguindo recuperar o ânimo. 
Além das vantagens naturais no País, o cenário agora inclui regras modernizadas e novos leilões nos setores de 
mineração, petróleo e cimento. Os efeitos desse cenário positivo são representados pelos resultados da Vale e 
da Salobo Metais, ocupantes, respectivamente, da primeira e segunda posições no levantamento Estadão 
Empresas Mais. “Estamos nos tornando cada vez mais previsíveis, flexíveis e oferecendo produtos premium em 
todas as linhas de negócio”, afirma a assessoria de comunicação do Grupo Vale, que responde pelas duas 
empresas. O objetivo é aumentar a estabilidade e a geração de caixa e, com isso, reduzir a dependência do 
preço das commodities, maior parte dos produtos das duas companhias. 

Ganhar na margem de lucro e não no volume vendido é a estratégia da Vale na produção e 
comercialização do ferro. Para isso, mistura diferentes teores do minério: os mais concentrados extraídos no 
complexo S11D, em Carajás, no sudeste do Pará, com os mais diluídos encontrados nas operações em Minas 
Gerais. A mistura ocorre em centros de distribuição próximos dos clientes, o que aumenta a valorização do 
produto e agiliza o atendimento da demanda. 

Uma das grandes produtoras de níquel, a companhia optou por reduzir a extração, produção e 
venda desse minério. Isso porque a maior parte da demanda vem da indústria de aço inox, segmento que não 
precisa de materiais de elevado grau de pureza, a principal produção da Vale. “O objetivo é proteger nossas 
reservas para nos dar a oportunidade de participar da revolução dos carros elétricos quando ela se tornar 
realidade”, informa a empresa. 

Nesse mercado, o cobre é outro minério que se destaca, e a Vale tem grande representatividade. A 
Salobo Metais, controlada pela mineradora, produz cerca de 200 mil toneladas do minério por ano. A tecnologia 
empregada na exploração permite menor consumo de energia e 98% de reaproveitamento de água. De acordo 
com a Vale, cobre e níquel têm se destacado. No segundo trimestre deste ano, o Ebitda de metais básicos da 
Vale representou 20% do total da companhia, ancorado em maiores volumes de níquel, cobre e subprodutos e 
nos maiores prêmios realizados de níquel. 

E no setor de petróleo, óleo e gás, a Petrogal Brasil viu suas operações no País crescerem 48% em 
2017. Neste ano, a produção diária já ultrapassa 100 mil barris e duas novas áreas de exploração foram 
adquiridas. A empresa está atenta às mudanças no setor e prepara seus produtos. “O portfólio deverá ser 
competitivo e rentável em cenários variados de preços e preparado para a redução das emissões associadas ao 



consumo energético global”, avalia Miguel Pereira, CEO da Petrogal Brasil. “A discussão da transição do modelo 
de energia já está interiorizada na direção estratégica da empresa”, complementa. 

Para aumentar a eficiência e expandir as operações, a Petrogal lançou um protótipo de assistente 
virtual capaz de otimizar a localização de novos poços petrolíferos e avaliar melhor os riscos das prospecções. 
O sistema é suportado em soluções de Inteligência Artificial, desenvolvidas pela Petrogal Brasil em parceria com 
a IBM Research Brasil. 

 

Fonte: O Estado de S. Paulo 

Data: 28/09/2018 

 

 

MINÉRIO DE FERRO DA VALE PERDE VANTAGEM PARA PRODUTO DA 

RIO TINTO 
Uma melhoria no teor de alumina no principal produto da Rio Tinto, um minério de ferro com 61% 

conhecido como Pilbara Blend Fines (PBF), reduziu seu desconto em relação ao produto Brazilian Blend (BRBF) 
da Vale, que tem 63% Fe, disseram fontes nesta quinta-feira (27) 

Fontes do mercado disseram que a tendência deve continuar, já que a redução das restrições à 
produção em Hebei está aumentando a demanda por minério australiano de alto teor. 

A S&P Global Platts estimou a diferença (spread, em inglês) teórica entre o BRBF e o PBF em US$ 
5,35 por tonelada métrica base seca (dmt, na sigla em inglês) nesta quinta-feira. Esse spread atingiu um pico 
recente em 19 de julho de US$ 6,95 por dmt. 

A melhoria da qualidade do PBF foi a principal razão para os usuários finais chineses comprarem 
mais minérios australianos como suas misturas de matérias-primas. 

Um trader de Cingapura disse que o teor de alumina era de 2,1% a 2,2% nos últimos embarques da 
Rio Tinto, enquanto outro grande trader chinês disse que o teor de alumina estava em torno de 2,3%, segundo 
uma análise do porto de carga em setembro. 

"É uma melhora significativa em comparação ao segundo trimestre deste ano", disse um trader 
chinês. 

Um comprador de Tangshan, na China, disse que, enquanto a alumina do PBF permanecesse igual 
ou inferior a 2,3%, ficaria feliz em usar mais. "Estou mais confiante em levar o PBF depois que a qualidade 
melhorou no terceiro trimestre", disse outra fonte de compras em Hebei. 

A diferença de preço para minérios com 60% e 63,5% de ferro, contendo respectivamente 1% e 2,5% 
de alumina foi avaliada em US$ 6,80 por dmt nesta quinta-feira. O maior valor deste ano foi de US$ 8,70 por 
dmt em 17 de julho. 

O controle ambiental na província de Hebei tem sido menor do que o esperado em setembro, o que 
aumentou a demanda por sinter feed, já que as siderúrgicas aumentaram o uso de minério de ferro devido à 
uma taxa de utilização mais alta nos altos-fornos. 

Um vendedor de Shandong informou que a tonelagem negociável de PBF nos principais portos da 
China está em queda há várias semanas. "Os vendedores estão mantendo ofertas firmes, independentemente 



dos movimentos no mercado futuro. A demanda por PBF era forte, apoiada pela recomposição de estoques de 
usinas siderúrgicas", disse o trader. 

A Platts estimou o PBF com 61% Fe a US$ 67,75 por dmt e o BRBF com 63% Fe a US$ 75,30 por dmt 
nesta quinta-feira.  

 

Fonte: S&P Global Platts (Traduzido) 

Autor: Han Lu 

Data: 27/09/2018 

 

 

MAXTECH AVALIA PROJETO DE MANGANÊS EM MINAS GERAIS 
A Maxtech assinou uma carta de intenção (LoI, em inglês), não exclusiva, em Minas Gerais, para 

formar uma joint venture com uma empresa sediada no Brasil, que detém direitos minerários em que a 
mineralização de manganês, comprovada pelo DNPM nº 830.839/2014. Esse processo está em nome da Dall 
Junior Mineração Comércio e Indústria, que tem como proprietário Daniel de Almeida Júnior 

A Dall Junior tem um requerimento para obter uma Guia de Utilização. O direito minerário tem 631 
hectares e fica em Santana de Pirapama (MG). "A Maxtech e seus parceiros no país estão avaliando o projeto", 
disse a mineradora, que tem os projetos de manganês Brasnorte, em nota. 

"Estamos satisfeitos em trazer aos nossos acionistas uma atualização sobre nossos principais ativos 
no Brasil. Manganês e vanádio são metais estratégicos globais de alto valor. Continuaremos a construir nossa 
base de ativos metálicos estratégicos no Brasil oportunidades surgem. Nossas atuais parcerias estão prontas 
para ajudar", disse Peter Wilson, CEO da Maxtech, em nota. 

 
Brasnorte 

O projeto da Brasnorte analisou os resultados de manganês de alta qualidade entre 51,4% e 55,9% 
em relação a quatro direitos minerários, totalizando 40.000 hectares, e continua sendo o foco da Companhia 
na área. 

"A MLB de Nogueira [Mineração], nossa equipe de gestão de ativos e exploração no país, viajará 
hoje para Cuiabá para se reunir com o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) para discutir as 
etapas finais da aprovação da licença experimental de mineração [Guia de Utilização] para obter as licenças 
ambientais e operacionais de que a empresa precisa para realizar suas iniciativas de exploração e produção 
experimental", disse a empresa. 

Segundo a Maxtech, a documentação da Guia detalha como a lavra de manganês nessas áreas será 
feita, usando retroescavadeiras, rippers, draglines e outros equipamentos. "Assim que a primeiro Guia for 
aprovado, a Maxtech coordenará o pedido das próximas Guias para os demais direitos, para que toda a área do 
projeto Brasnorte possa iniciar a produção", declarou. 

 

Vanádio 

O projeto de vanádio da Maxtech soma 3.500 hectares localizados no leste do Estado da Bahia perto 
da mina de vanádio Maracás Menchen, da Largo Resources, que foram obtidos em 20 de julho de 2018. O 



geólogo brasileiro e sua equipe experiente de vanádio viajarão para a Bahia, iniciando a próxima etapa de 
pesquisa nessa área. 

 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 26/09/2018 

 

 

AMM ATUA COM AGÊNCIA REGULADORA PARA CONTER SONEGAÇÃO 

FISCAL DA CFEM 
A Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais (Amig) está atuando em conjunto com a 

recém-criada Agência Nacional de Mineração (ANM) para minimizar o que a entidade considera sonegação 
fiscal da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem) pelas mineradoras. A ideia é 
implementar medidas para aumentar a arrecadação para os municípios mineradores e tornar a ANM efetiva na 
fiscalização e regulação da atividade. 

“Não estamos trabalhando em cima de um só assunto. A ANM precisa do suporte do governo federal 
para exercer seu papel com plenitude. A Agência, que ainda é o DNPM (Departamento Nacional de Produção 
Mineral), está sucateada há anos e os novos diretores ainda não foram sabatinados e não tomaram posse, o 
que impede a entidade de exercer suas funções de fiscalização ou mesmo de tomar decisões”, afirmou o diretor 
de Relações Institucionais da Amig, Waldir Salvador. 

Segundo ele, não se trata apenas de fiscalizar as atividades minerárias das empresas do setor, 
inclusive com vistas ao correto recolhimento da Cfem, mas de “destravar a mineração no País”. Salvador 
explicou que a nova legislação dos royalties da mineração impôs o recolhimento de 15% da Cfem para 
municípios impactados pela atividade, mas que “estes municípios estão esperando o pagamento da Cfem até 
hoje”.  

A Amig estima que os municípios impactados pela mineração já deixaram de arrecadar, apenas 
entre junho e agosto deste ano, R$ 113 milhões com a Cfem. Outra frente de atuação é a de aumentar a 
fiscalização para evitar a fuga de divisas através do preço de transferência. 

O preço de transferência é o valor cobrado por uma empresa na venda de um bem a outra empresa 
a ela relacionada, por um preço abaixo do preço de mercado, o que é facilmente aplicado, por exemplo, ao 
mercado de commodities, e, no caso do Brasil, ao minério de ferro e outros minerais, com cotação regulada 
pelo ambiente internacional. O problema é que isso pode implicar em elisão (sem ato ilícito) ou até mesmo em 
evasão (com ato ilícito) de divisas do País origem do bem ou produto.  

Conforme já divulgado pelo DIÁRIO DO COMÉRCIO, estudo intitulado de “Mensuração da Fuga de 
Capitais do Setor Mineral no Brasil”, da Rede Latino-Americana sobre Dívida, Desenvolvimento e Direitos 
(Latindadd), em conjunto com o Instituto Justiça Fiscal (IJF), mostrou que o subfaturamento nas exportações de 
minério de ferro a partir do Brasil gerou a fuga de US$ 39,1 bilhões entre 2009 e 2015, uma média de 
aproximadamente US$ 5,6 bilhões por ano. A este valor subfaturado está associada uma perda de receitas 
fiscais de US$ 13,3 bilhões no mesmo período. 

 
 

 



Ações 

Entre as medidas definidas pela Amig, está a capacitação de fiscais das prefeituras para a fiscalização 
das atividades de exploração mineral, o que vai dar autonomia aos municípios. O treinamento prevê que os 
fiscais municipais passem a atuar simultaneamente com a fiscalização da ANM. 

Outra importante iniciativa é a atribuição e vinculação de funcionário da empresa mineradora ao 
sistema de declaração dos valores da extração mineral e arrecadação da Cfem. Isso tudo somado com a 
modernização do sistema de tecnologia de informação (TI), com o propósito de aumentar a eficiência no 
recebimento e repasse de dados e informações. 

Segundo o diretor da Amig, essas medidas têm por objetivo evitar a divergência existente entre os 
valores de produção da Cfem e valores declarados, e principalmente, combater a sonegação fiscal. A entidade 
estima que o valor arrecadado com a Cfem triplique após a implantação destas ações. 

 
Fonte: Diário do Comércio 

Autor: Leonardo Francia 

Data: 29/09/2018 

 

 

EM SEMINÁRIO, SETOR MINERAL APRESENTA AÇÕES VOLTADAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Evento no MME trouxe estudos de caso de 14 empresas do setor, que promovem agenda 

estabelecida pela ONU 

O Ministério de Minas e Energia (MME) promoveu nesta quarta-feira (26) seminário para 
apresentação do primeiro produto do programa “Mapeando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) na Mineração Brasileira”. O evento contou com a participação de 14 empresas do setor, sendo sete de 
grande porte, seis de médio porte e uma cooperativa de pequenos produtores.  

Elas mostraram estudos de caso que contemplam 15 das 17 ODS estabelecidas pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) em 2015, quando chefes de estado e lideranças mundiais definiram uma agenda de 
cooperação. O documento “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável” trouxe diretrizes para a promoção econômica, social e ambiental. 

“Precisamos caminhar para o futuro e trabalhar as riquezas minerais do País de forma sustentável. 
Sempre fomos vistos por termos essas riquezas em abundância. Isso significa usá-las para beneficiar a 
sociedade, gerando empregos e qualidade de vida”, destacou o ministro interino, Márcio Félix, durante a 
abertura do seminário. 

Entre os estudos de caso, algumas empresas apresentaram iniciativas ligadas à educação. Uma 
delas, especializada na extração do metal nióbio, e que tem como uma das ações o desenvolvimento 
tecnológico de baterias para carros elétricos, implementa um programa de educação integral para os 
funcionários e seus filhos, do maternal à universidade. Outra empresa apoia um projeto que leva atendimento 
odontológico por meio de um barco para famílias em situação de vulnerabilidade social na Amazônia. 

O programa Mapeando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Mineração Brasileira 
foi lançado em 2017. A expectativa do MME é que ele incentive ações semelhantes de outros representantes 
do setor mineral. 



“Esse programa cria uma importante perspectiva para políticas públicas voltadas para a mineração. 
Eu conto com o setor mineral brasileiro para que nós possamos criar o entendimento das necessidades globais 
e do desenvolvimento humano no País, com interlocução social, ambiental e econômica”, afirmou o secretário 
de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do MME, Vicente Lôbo. 

 
Fonte: Ministério de Minas e Energia 

Data: 26/09/2018 

 

 

JANGADA QUER LEVANTAR R$ 11 MI PARA PROJETO DE PLATINA NO 

CEARÁ 
 

A mineradora Jangada Mines disse hoje (27) que vai fazer uma captação total de 2,1 milhões de 
libras, cerca de R$ 11 milhões, para avançar com o projeto Pedra Branca, que pesquisa metais do grupo da 
platina (MGP), no Ceará. O objetivo da captação é avançar com o estudo financeiro de viabilidade (BFS, na sigla 
em inglês) do projeto polimetálico e ter capital de giro geral 

O levantamento de capital de três partes, uma colocação de ações para arrecadar 1,05 milhão de 
libras, antes das despesas; um empréstimo não garantido de 12 meses com a Celtic Capital, administradora da 
Celtic Capital Trust, no valor de até US$ 1 milhão; e uma permuta com uma empresa de consultoria. 

A empresa prevê também um acordo com uma consultoria em processamento de minerais, a 
Consulmet. A consultoria aceitou receber ações, no valor aproximado de 310 mil libras, em vez de honorários 
para a conclusão do trabalho realizado no projeto, incluindo parte do projeto de plantas e metalurgia. 

"Pedra Branca é o maior projeto de MGP em desenvolvimento na América do Sul […] e estamos 
confiantes de que ainda há valor a ser realizado. O sucesso dessa colocação é uma prova do grande potencial 
econômico do projeto, confirmado tanto pelo estudo de escopo quanto pela avaliação econômica preliminar", 
disse o presidente do conselho da Jangada, Brian McMaster. 

O valor presente líquido do empreendimento em Pedra Branca (CE) foi estimado, neste ano, em US$ 
192 milhões, sendo que a taxa interna de retorno (TIR) foi estimada em 67% e o tempo de payback em 1,6 ano. 

"Os fundos arrecadados com a colocação nos permitirão concluir várias pesquisas futuras e avançar 
em um estudo de viabilidade robusto e confiável. Estamos confiantes de que este trabalho confirmará ainda 
mais o potencial do projeto para ser um projeto polimetálico de classe mundial", disse McMaster, em nota. 

O contrato de empréstimo com a Celtic Capital, dará à mineradora acesso a até US$ 1 milhão por 
um período de 12 meses a partir da celebração do contrato. A companhia poderá sacar em parcelas entre US$ 
10 mil e US$ 100 mil a qualquer momento, sujeito a dois dias úteis de aviso prévio.  

 
Fonte: Notícias de Mineração 
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BRASIL É DESTAQUE INTERNACIONAL 
 

Segundo o professor Peter van Straaten, da University of Guelph, no Canadá, o Brasil destaca-se 
como um dos principais países no desenvolvimento da agrogeologia - a ciência que estuda o conhecimento 
geológico aplicado à agricultura. Na agrogeologia a principal técnica de manejo de solo desenvolvida é a 
rochagem ou remineralização de solo, que consiste em abastecer com minerais que compõem certas rochas, 
na forma de "pó de rocha", outras áreas com baixo teor de nutrientes necessários para o desenvolvimento do 
plantio. 

 O professor afirma que novas descobertas e o uso de tecnologias inovadoras podem contribuir para 
o aumento da exploração de minérios alternativos como fontes de nitrogênio, fósforo e potássio (conhecidos 
pela sigla NPK), frequentemente usados na cadeia de fertilizantes para o agronegócio. Atualmente o Brasil é 
dependente da importação desses insumos. O País compra cerca de 90% do potássio usado internamente e 
passará a importar 100% se a Mosaic confirmar sua decisão de fechar a mina de Taquari-Vassouras (SE), 
adquirida da Vale e que estava em processo de exaustão. Para nitrogênio e fósforo, os índices de importação 
são de 70% e 50%, respectivamente. De acordo com van Straaten, o Brasil poderia conquistar tecnologias 
revolucionárias com esforços concentrados na inovação do beneficiamento dos vastos recursos nacionais de 
rochas silicáticas, no processamento de rejeitos de minas existentes e na descoberta de recursos de 
agrominerais alternativos. "O Brasil importa grandes quantidades de nutrientes NPK, que, assim, poderiam ser 
reduzidas", segundo van Straaten. 

 O ex-presidente do Ibama e coordenador do Grupo de Agricultura Sustentável (GAS), Eduardo 
Martins, comenta que a técnica de rochagem é aplicada em aproximadamente 1 milhão de hectares em diversos 
estados de forma experimental ou permanente. A técnica visa à melhoria do solo. "O agricultor brasileiro é 
esperto, vê que outros estão usando com bons resultados e começa a adotar a prática", disse. Martins afirmou 
ainda que, com o dólar em alta, a rochagem pode elevar a rentabilidade das atividades agrícolas no Brasil por 
reduzir a necessidade de importação de insumos. Ele explica, ainda, que a atividade resulta em melhoras para 
o ambiente, uma vez que o "pó de rocha" resulta em maior captura de carbono nas áreas onde é adotado. 

 Na última semana o professor van Straaten promoveu um curso sobre Agrogeologia para 
profissionais, organizado pela Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira 
(ADIMB), em Goiânia. O curso teve visitas de campo a depósitos e minas em atividade no estado de Goiás. 
Participaram do curso também especialistas da Embrapa e do Serviço Geológico do Brasil (CPRM). 

 O curso teve como objetivo identificar as necessidades e oportunidades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação e de capacitação de recursos humanos no setor mineral nacional, explica Roberto 
Xavier, diretor-executivo da ADIMB. "Estamos promovendo o intercâmbio do conhecimento nacional com o 
estrangeiro em um projeto comum que traz benefícios à exploração mineral e ao agronegócio brasileiro e 
internacional", disse Xavier. 

 
Fonte: Brasil Mineral 
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GREAT PANTHER ADQUIRE MINERADORA DE OURO NO BRASIL POR US 

$ 105 MILHÕES 
 

A Great Panther Silver adquiriu a mineradora brasileira de ouro Beadell Resource em um acordo de 
ações por US $ 105 milhões. 

A entidade combinada terá três minas produtoras em três jurisdições de mineração e um projeto 
de estágio avançado. 

A Great Panther, que espera produzir 4 milhões de onças equivalentes de prata em 2018, adicionará 
130.000 onças de ouro da produção esperada da Beadell em 2018. 

A aquisição não foi calorosamente recebida. O preço das ações da Great Panther caiu 5%, para US 
$ 1,16 por ação. 

O CEO das entidades combinadas elogiou o negócio. 
“Esta é uma transação transformadora para os acionistas da Great Panther and Beadell”, disse 

James Bannantine, presidente e CEO da Great Panther, em um comunicado. 
“A Great Panther tem crescido e otimizado suas operações no México, adquirido e avançado seu 

projeto Coricancha no Peru, e agora está posicionada para adicionar uma mina produtora considerável no Brasil 
com potencial de exploração excepcional. ” 

A Dra. Nicole Adshead-Bell, CEO e diretora administrativa da Beadell, se juntará ao Conselho de 
Administração da Great Panther após a conclusão da transação. 

A Beadell opera a Mina de Ouro Tucano, 100% do Estado do Amapá, no norte do Brasil. O Tucano 
faz parte de um terreno de aproximadamente 2.500 quilômetros quadrados localizado no terreno greenstone, 
pouco explorado na era birimiana. A Beadell continua no caminho para a conclusão de uma atualização da 
planta de Tucano até o início de novembro de 2018. 

 
Fonte: O Petróleo 
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DEZ MAIORES MINERADORAS DO MUNDO VALEM US$ 327 BILHÕES 
As dez maiores mineradoras do mundo somam US$ 326,8 bilhões em valor de mercado, uma 

pequena fração dos US$ 820 bilhões do valor de mercado do Google, segunda empresa mais valiosa do mundo. 
Nesse cenário, a brasileira Vale fica em sexto lugar, atrás de duas empresas que lavram carvão para produzir 
energia. A maior de todas continua a sendo a BHP 

Segundo levantamento da Mining Global, que considera o valor de mercado no fim de 2017, as dez 
maiores são, em ordem crescente: Fresnillo, Anglo American, Newmont Mining, Barrick Gold, Coal India, Vale, 
Glencore, China Shenhua Energy, Rio Tinto e BHP. 

Com uma capitalização de mercado de US$ 14,54 bilhões em 2017, a Fresnillo é a maior produtora 
primária de prata do mundo. A empresa também é a segunda maior produtora de ouro do México. Com sede 



na Cidade do México, a empresa de mineração de metais preciosos foi incorporada no Reino Unido. Opera três 
minas de prata e ouro no México: cada uma localizada nos três estados de Zacatecas, Sonora e Durango. 

Sediada em Londres, Reino Unido e Joanesburgo, na África do Sul, a Anglo American produz cerca 
de 40% da platina do mundo, tendo se tornado a maior empresa a fazê-lo. Com operações adicionais na América 
do Norte, África, América do Sul, Ásia, Europa e Australásia, a Anglo American também é uma grande produtora 
de materiais preciosos, como níquel, minério de ferro, diamantes, carvão e cobre. Sua capitalização de mercado 
foi de US$ 17,33 bilhões em 2017. 

A Newmont Mining, uma empresa de mineração com sede no Colorado, nos Estados Unidos, é a 
segunda maior produtora de ouro do mundo. Com US$ 17,51 bilhões em capitalização de mercado a partir de 
2017, a Newmont Mining possui minas de ouro ativas na Austrália, Peru, Nova Zelândia, Indonésia, Gana e 
Estados Unidos. A empresa também explora cobre e prata e mantém inúmeras relações de joint venture com 
outras entidades em todo o mundo. 

A Barrick Gold vendeu US$ 18,28 bilhões em 2017 em capitalização de mercado. Com sede em 
Toronto, no Canadá, a empresa mantém operações de mineração em todo o mundo, incluindo Canadá, Zâmbia, 
Papua Nova Guiné, Chile, Argentina, Arábia Saudita, Peru, Austrália e República Dominicana. É a maior empresa 
de mineração de ouro do mundo, com mais de 75% de sua produção de metais preciosos proveniente das 
Américas. 

Com uma capitalização de mercado de US$ 24,62 bilhões em 2017, a Coal India é uma empresa 
estatal com sede em Bengala Ocidental, na Índia. A empresa é a maior produtora mundial de carvão e contribui 
com cerca de 82% da produção total de carvão do país. Opera 81 áreas de mineração que abrangem oito estados 
da Índia. Neles encontra-se uma combinação de minas a céu aberto, subterrâneas e mistas. 

Sediada no Rio de Janeiro, a Vale é a maior produtora mundial de níquel e minério de ferro. Também 
produz caulim, cobre, potássio, cobalto, ferroligas e bauxita. A empresa possui uma capitalização de mercado 
de US$ 40,17 bilhões em 2017 e é uma das maiores operadoras de logística do país. Além de suas operações de 
mineração, a Vale também opera uma extensa rede de soluções logísticas composta por portos, ferrovias e 
navios para melhor transportar seus produtos. 

A Glencore Xstrata está sediada na Suíça e foi classificada como a décima maior empresa do mundo, 
de acordo com a lista Fortune Global 500. A Glencore Xstrata não é apenas a maior empresa do país, como é a 
maior empresa de comercialização de commodities do mundo. Mantém uma participação de 60% do zinco 
internacionalmente comercializável no mundo e 50% do seu cobre. A empresa também produz ferroligas e 
níquel. A Glencore Xstrata registrou uma capitalização de mercado de US$ 51,37 bilhões em 2017. 

A China Shenhua Energy é a maior mineradora estatal da China continental e a maior empresa de 
mineração de carvão do mundo. Além de produzir e vender carvão e energia elétrica, a China Shenhua Energy 
também opera minas de carvão e uma rede marítima e ferroviária integrada que utiliza para transportar carvão. 
Operando principalmente por meio de subsidiárias, a China Shenhua Energy tem minas que permitem a venda 
de milhões de toneladas de carvão por ano. Em 2017, a empresa registrou uma capitalização de mercado de 
US$ 62,4 bilhões. 

A Rio Tinto registrou uma capitalização de mercado de US$ 73,79 bilhões em 2017. Trata-se de uma 
empresa multinacional, com sede em Melbourne, na Austrália e em Londres. Embora apoie as operações em 
seis continentes, a maior parte de suas atividades está centrada no Canadá e na Austrália. A Rio Tinto dedica a 
maior parte de suas operações à extração de minerais como minério de ferro, urânio, cobre, alumínio, 
diamantes e carvão. A empresa também gasta recursos significativos para refinar minério de ferro e bauxita. 

Com sede em Melbourne, na Austrália, a BHP é a maior empresa de mineração do mundo com base 
em sua capitalização de mercado de US$ 87,86 bilhões em 2017. Além de potássio, carvão, cobre, minério de 



ferro, níquel e urânio, a BHP também vende e comercializa gás natural e petróleo. Possui minas nos Estados 
Unidos, Austrália, Canadá, Peru, México, Colômbia e Chile. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 13/09/2018 

 

 

LAUDO DA PF ALERTA PARA ‘VOLUME ABSURDO’ DE LAMA DESPEJADA 

NA BACIA DO RIO TAPAJÓS 
De acordo com perito criminal federal, quantidade poderia se igualar, em seis a dez anos, 

ao volume despejado no desastre de Mariana, em Minas Gerais, em 2015 

"Volume absurdo". "Quantidade bastante preocupante". "Níveis acima dos tolerados". Estas frases 
foram utilizadas pelo perito criminal federal da Polícia Federal de Santarém, Gustavo Geiser, sobre o laudo 
técnico que está sendo montado acerca da poluição dos rios da Bacia do Tapajós, oriunda da atividade ilegal de 
garimpo na região de Itaituba, sudoeste do Pará. 

O laudo aponta para níveis de mercúrio e cianeto, que são utilizados para facilitar a mineração de 
ouro, acima dos tolerados, o que impacta diretamente na saúde humana (o primeiro pode causar danos ao 
sistema nervoso e o segundo hipertensão, taquicardia, desmaios, dependendo dos níveis e do tipo de contato). 

Além disso, a quantidade de lama (sedimentos) jogada na Bacia do Tapajós com a atividade 
garimpeira preocupa bastante. De acordo com o documento, cerca de sete milhões de toneladas do material 
são descarregados nos rios, anualmente. O perito chegou a fazer uma comparação com o rompimento da 
barragem da mineradora Samarco, em Mariana (MG), no ano de 2015, considerado o maior desastre ambiental 
da história do Brasil. 

“No caso do cianeto e do mercúrio, temos um impacto direto na saúde humana. No caso dos 
sedimentos, a questão é que o Rio Tapajós vem recebendo uma quantidade grande de sedimentos, talvez na 
casa de um desastre da Samarco a cada seis ou dez anos, a gente ainda está fazendo este levantamento mais 
preciso. Mas é um volume absurdo, que causa assoreamento do rio, alteração para a fauna, para os peixes. A 
tendência é daqui a alguns anos o Tapajós não ser mais o que ele é hoje, translúcido, bonito e cheio de peixes”, 
destacou Gustavo Geiser. 

O laudo que vem sendo preparado faz parte da Operação "Levigação", que objetiva reprimir a 
“lavagem” de ouro de origem clandestina. A investigação é coordenada pela Polícia Federal de Santarém, mas 
a operação contou com a participação de policiais de Santarém, Itaituba, Belém e São Paulo. 

Segundo a PF, além das buscas, a Justiça Federal também determinou o bloqueio total de bens de 
alguns investigados que chegou ao valor total de R$ 187 milhões. Esta quantia foi estimada como 
correspondente ao lucro obtido com a prática ilegal. Também foi determinada a suspensão das atividades de 
duas empresas que atuam ilegalmente no mercado de compra e venda de ouro sem autorização do Banco 
Central do Brasil. 

Ainda de acordo com a PF, durante as investigações se descobriu uma intensa movimentação de 
ouro por parte de empresas de compra e venda de ouro na cidade de Itaituba. O minério teria sido extraído 



ilegalmente de garimpos clandestinos e “esquentado” pelos estabelecimentos investigados, mediante 
expedição de notas fiscais com dados falsos. 

O nome da Operação “Levigação” faz referência a um processo utilizado para separar o ouro de 
outras partículas com a utilização de água, sendo que por meio deste há uma espécie de lavagem do ouro, 
separando-o de outros materiais. 

 

Fonte: G1 
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TECNOLOGIA LEVA MAIS SEGURANÇA AOS CAMINHÕES FORA DE 

ESTRADA 
 

O que um sistema que alerta os motoristas de caminhões fora de estrada sobre a presença de 
objetos no trajeto tem em comum com uma ferramenta que detecta fadiga nos condutores durante a 
operação? Quem respondeu segurança acertou! 

Alinhadas ao nosso valor “A vida em primeiro lugar”, essas duas iniciativas fazem parte do Programa 
de Transformação Digital e estão sendo implementadas em veículos da frota da Vale. O objetivo é contribuir 
com a prevenção de acidentes, aumentando a segurança dos condutores e das operações. 

Em implantação desde janeiro nos caminhões fora de estrada que fazem o transporte de minério 
de ferro em Carajás (PA), o Sistema Alerta de Proximidade usa sensores para identificar objetos que estejam 
parados ou em movimento em um raio de até 500 metros. Quando isso acontece, por meio de avisos sonoros, 
a ferramenta informa ao motorista a distância do obstáculo mais próximo, evitando colisões. 

 

Detecção de fadiga 

Outra iniciativa ligada à Indústria 4.0 que contribui para o aumento da segurança dos operadores é 
o Sistema de detecção de fadiga. Composto por óculos, ferramenta de análise e software de gerenciamento de 
informações, o equipamento roda na frota de caminhões fora de estrada que operam em Carajás desde 2016; 
nos caminhões de Serra Leste, desde 2017; e, em 2018, passou a estar presente nos veículos rodoviários que 
fazem o trajeto até a mina de Manganês, localizada a cerca de 30 km de Carajás. 

"O motorista usa os óculos enquanto está dirigindo e, por meio do monitoramento da 
movimentação das pálpebras, o objeto detecta sintomas de fadiga a que o operador está sujeito em sua rotina 
de trabalho, emitindo um alarme sonoro de diferentes níveis, de acordo com o comportamento verificado. 
Nesse caso, o conselho que damos é que o motorista pare um pouco e realize uma ginástica laboral ou, até, 
seja desviado para outra atividade”, explica Arthur Pequeno. Desde que o sistema foi implantado, nenhum 
acidente relacionado à fadiga foi registrado em Carajás até o momento. 
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SIMPÓSIO BRASILEIRO DO DIAMANTE DESPERTA INTERESSE 

INTERNACIONAL 
O 7º Simpósio Brasileiro de Geologia do Diamante, acontecerá em Salvador, na Bahia, e está 

atraindo palestrantes e representantes de todo o mundo. O evento, que tem como foco a indústria produtora 
de diamantes, irá destacar o potencial dos diamantes no Brasil, sua geologia e novas descobertas com o 
desenvolvimento do setor e será realizado no Centro de Conferências do Hotel Deville, de 4 a 7 de novembro 
de 2018. 

Paul Zimnisky, analista e um dos principais nomes da indústria de diamantes internacionalmente 
reconhecido, será o palestrante principal e apresentará seu ponto de vista sobre o estado atual da indústria de 
diamantes naturais e sua visão para o futuro. A Dra. Barbara Scott-Smith, especialista de renome mundial em 
kimberlitos, fornecerá aos participantes uma nova terminologia padronizada para o kimberlito, utilizada 
atualmente na maioria das minas de diamantes do mundo. Oportunamente, haverá apresentações sobre a mina 
de diamantes Braúna, da Lipari Mineração Ltda., a maior produtora de diamantes do Brasil e a primeira mina 
comercial da América do Sul, desenvolvida a partir do depósito de kimberlito. 

Ken Johnson, Presidente da Lipari e Presidente do comitê organizador do simpósio, ressaltou que o 
objetivo do simpósio é destacar o imenso potencial diamantifero no Brasil. “Antes da descoberta de diamantes 
na África do Sul em 1867, o Brasil foi o maior produtor de diamantes do mundo por quase 150 anos. Toda a 
produção histórica foi derivada de depósitos aluviais, embora hoje existem mais de 1.340 kimberlitos 
descobertos. Nossa Mina Braúna é o primeiro depósito de kimberlito colocado em produção comercial, com 
uma produção anual de aproximadamente 230.000 quilates por ano. Após o sucesso da Lipari no 
desenvolvimento da Mina Braúna, os exploradores e produtores de diamantes estão começando a olhar para o 
Brasil como uma área prospectiva para a exploração de diamantes. Há uma indústria esperando para ser 
desenvolvida em nosso país, que só depende de investimento e conhecimento. Este será o foco do simpósio 
deste ano”, frisou Johnson. 



Para mais informações, visite o site: http://www.simposiododiamantebahia.com.br  
 

Fonte: Portal da Mineração 
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OBRAS EM BARRAGEM DA SAMARCO COMEÇAM HOJE COM PROMESSA 

DE VAGAS 
Mineradora começa a preparar novo espaço para estocar rejeitos do Complexo de 

Germano, o mesmo onde ocorreu o desastre de 2015. No pico, a intervenção deverá gerar 
750 empregos 

Começam hoje as obras de preparação para que a cava de Alegria Sul possa receber os rejeitos de 
minério de ferro gerados no Complexo de Germano, da Samarco, o mesmo que em 5 de novembro de 2015 foi 
paralisado após o rompimento da Barragem do Fundão. A cava é o local de onde o minério de ferro é extraído, 
no caso, formando um buraco que terá capacidade para estocar 16 milhões de metros cúbicos de material 
proveniente do processo minerário do complexo que fica entre Mariana e Ouro Preto. Desde dezembro do ano 
passado a Samarco já dispunha de licenciamento para essa obra, mas a empresa alega que não havia iniciado 
as intervenções necessárias porque ainda estava em tratativas com o Ministério Público de Minas Gerais 
(MPMG). “Por possuir uma formação rochosa e estável, (a cava) permite a contenção segura do rejeito nela 
depositado”, informou a mineradora, que é controlada pelas gigantes BHP Billiton (anglo-australiana) e Vale 
(Brasil). 

A previsão é de que as obras de preparação da cava levem cerca de 10 meses, atingindo, no pico 
das intervenções, cerca de 750 empregados diretos e indiretos. A Samarco se comprometeu a contratar de 75% 
a 80% de mão de obra local, o que trará um certo alívio à população de Mariana, boa parte dela envolvida na 
atividade mineral e que sentiu diretamente o impacto da paralisação das operações da mineradora e de suas 
terceirizadas. “O início das atividades de implementação do novo sistema de disposição de rejeitos é um passo 
fundamental para a retomada das nossas operações. A cava é um local confinado, o que confere ainda mais 
segurança”, afirma o diretor-presidente da Samarco, Rodrigo Vilela. 

A Samarco obteve, em dezembro de 2017, junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad), a licença prévia (LP) e de instalação (LI), que permitem 
a preparação do local. Mas, para operar, a mineradora ainda precisa conseguir com os órgãos ambientais o 
Licenciamento Operacional Corretivo (LOC). A expectativa é de que isso seja concedido no ano que vem, por 
conta disso, a empresa prefere não estimar uma data de retorno às suas atividades. “Ao longo dos últimos 
meses, foram realizadas tratativas com o MPMG, que evoluíram para um Termo de Compromisso, firmado na 
sexta-feira, em Belo Horizonte. O documento prevê a contratação de auditoria independente para acompanhar 
a implantação do Sistema de Disposição de Rejeitos Cava Alegria Sul. Custeada pela Samarco, a auditoria será 
responsável por atestar a segurança técnica e ambiental da cava”, informou a mineradora. 

O LOC do Complexo de Germano foi protocolado em setembro de 2017, para regularizar todas as 
licenças de Germano, suspensas em outubro de 2016 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Semad). Conforme previsto no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do LOC, a 

http://www.simposiododiamantebahia.com.br/


Samarco planeja implantar a filtragem de rejeito arenoso, que corresponde a 80% do total gerado após o 
beneficiamento do minério de ferro, e o adensamento de lama, que representa os outros 20%. 

A filtragem retirará a água do rejeito arenoso, permitindo o empilhamento do material. O 
adensamento feito por meio de um espessador remove também água da lama, resultando numa polpa mais 
densa que se sedimenta na cava, reduzindo o volume estocado em Alegria Sul. Os dois processos permitirão a 
recirculação da água no processo produtivo. “Com o empilhamento dos rejeitos arenosos e disposição da lama 
adensada, a Samarco ampliará a vida útil da cava de 20 meses para sete anos. Durante esse período, a Samarco 
dará sequência ao estudo e apresentação das alternativas de médio e longo prazos para a continuidade de suas 
atividades”, informou a empresa. 

  
Abalo socioeconômico 

 O fim das operações da Samarco representa um dos grandes impactos que o rompimento da 
Barragem do Fundão causou ao despejar cerca de 35 milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos de minério 
de ferro na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, atingindo 39 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, 
causando 19 mortes e atingindo cerca de 500 mil pessoas. Com a interrupção das atividades da Samarco, 
centenas de pessoas perderam seus empregos na mineradora e nas terceirizadas que prestavam serviços à 
empresa. Só a arrecadação de Mariana caiu cerca de 40% à época da paralisação. 

Desde o rompimento, atingidos aguardam para receber casas, no caso de quem perdeu suas 
moradias para o soterramento de lama, e indenizações para reparação de danos morais e materiais. Os 
processos na Justiça prescrevem legalmente em 5 de novembro, quando a tragédia completa 3 anos. Isso tem 
causado grande angústia aos atingidos, mesmo naqueles que ingressaram com ações coletivas, pois podem não 
ter como propor ações individuais a tempo da prescrição em caso de discordância com a indenização em grupo, 
como tem mostrado o Estado de Minas desde o dia 16. 

Em meio a essa demora, o EM também mostrou com exclusividade que o escritório anglo-americano 
SPG Law vai ingressar com uma ação contra a BHP Billiton, nos tribunais da Inglaterra e do País de Gales, pedindo 
mais de 5 bilhões de libras de reparação para os atingidos, num processo que não terá interferência nas ações 
que tramitam no Brasil. Só em Governador Valadares, pelo menos 4 mil atingidos já estão em processo de 
adesão. O município de 280 mil habitantes conta com mais de 50 mil processos, a maioria por interrupção do 
fornecimento de água. Lá, também, o fantasma da prescrição assombra, pois, o Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG) ainda vai definir se o Juizado especial, onde as ações tramitam, tem competência para julgar 
todos os casos, ou se eles devem ser novamente propostos para a Justiça Comum.  
 
Novos processos 

 Como será disposição de rejeitos do Complexo de Germano 
1. No beneficiamento de minério são gerados 80% de areia e 20% de lama; 
2. Lama vai para dentro das cavas (locais de onde se extrai o minério de ferro), que têm 

capacidade para 16 milhões de metros cúbicos  
3. Rejeito arenoso segue para ser empilhado em áreas externas 
4. Lama passará por um processo de adensamento (terá a água separada e reinjetada no 

processo produtivo) e seguirá para as cavas 
5. A areia será filtrada. A água removida recirculará no processo produtivo 
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