
 

 

 

 

13 de Novembro 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 

 

O Instituto de Geociências da Unicamp – IG/UNICAMP e a Agência para o Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira – ADIMB organizarão no dia 22 de novembro de 2018, o Seminário 
“Novos Desafios da Pesquisa, Política e Economia Mineral: Tendências Globais e no Brasil”.  

A descoberta de novos depósitos minerais no território brasileiro, o desenvolvimento tecnológico e 
inovação no setor mineral, responsabilidade ambiental, social e territorial, melhores canais de comunicação 
com a sociedade, novos arranjos de governança e o futuro da economia mineral no século XXI são os 
principais temas a serem abordados no evento. 

O Seminário será realizado no auditório do IG/UNICAMP e reunirá autoridades e profissionais 
renomados da política, da economia e da pesquisa mineral. A idéia do evento é atrair profissionais da 
iniciativa privada, representantes do governo estadual e federal, assim como pesquisadores da academia, 
incluindo alunos de graduação e pós-graduação, para contribuir na discussão sobre os desafios atuais do setor 
mineral brasileiro.  

As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas. 
 
Clique no link abaixo para conferir a programação e fazer sua inscrição 

   http://adimb.org.br/seminarios2018/ProgramacaoSeminario.pdf 

CLIPPING 

http://adimb.org.br/seminarios2018/ProgramacaoSeminario.pdf


 

QUAIS SÃO OS DRIVERS DA MINERAÇÃO NA PRÓXIMA DÉCADA? 
Digitalização, desafios da inovação, gestão de talentos na era digital, mudança da imagem do setor, 

transformação das relações com stakeholders, reposição de reservas, gestão da água. Estes são alguns tópicos 
que deverão direcionar a indústria da mineração na próxima década, segundo o relatório “Tracking the Trends 
– the top 10 itens shaping mining in the year ahead”, elaborado pela Deloitte para orientar os dirigentes do 
setor em nível mundial. 

Segundo Philip Hopwood, líder global da área de mineração da empresa de consultoria, nos 
próximos 10 anos “assistiremos a uma rápida transformação na indústria de mineração para fazer frente à 
queda de teor dos minérios, redução da disponibilidade dos ativos de primeira linha e continuação do foco no 
retorno para os acionistas. Para lidar com a volatilidade, as companhias terão que repensar o seu modelo 
tradicional de minerar e muitas mudanças obrigarão as mineradoras a encontrar novos caminhos para se 
manter relevantes”.  

No Brasil não será diferente, de acordo com Patrícia Muricy, sócia responsável pelo Setor de 
Mineração na Deloitte Brasil, que também é responsável pela área de RiskAdvisory no Rio de Janeiro e pelo UK 
Desk, atuando nas iniciativas entre Brasil e Reino Unido e lidera o Comitê Growth da Deloitte Brasil, que foca 
na inclusão e na equidade de gêneros na liderança. Para ela, mineração é uma indústria global e grandes players 
mundiais estão atuando no País. Portanto, devem fazer por aqui o que estão fazendo em outras partes do 
mundo. “Existem alguns desafios locais, mas o que está no relatório é aquilo que os grandes players estão 
buscando”. No caso do Brasil tem um aspecto importante, em sua opinião, porque o País é um dos líderes na 
produção de minério de ferro e a demanda pela commodity diminui. “O boom que ocorreu no passado recente 
não vai continuar, porque não dá para construir uma China a cada 10 anos. Além disso, tem toda a questão da 
sucata na China, que é um desafio, porque ainda não se sabe quanto isso vai representar em termos de redução 
da demanda chinesa por minério de ferro”, afirma Patrícia Muricy.  

Outro desafio importante para as companhias que atuam no Brasil é a questão da água, pois a 
mineração disputa o uso com outras atividades. Assim, cada vez mais é imprescindível que as empresas reduzam 
a utilização do insumo.  

Mas sem dúvida a questão mais desafiadora para as mineradoras, no futuro próximo, é a 
digitalização, já que isto implica em repensar todos os processos, para se definir claramente o que pode ser 
digitalizado e como utilizar os benefícios da digitalização para produzir melhor e a menor custo. A digitalização 
também envolve a transformação da força de trabalho, que é um outro desafio num país como o Brasil, onde a 
automação não está tão desenvolvida. 

Outro ponto importante apontado pela analista da Deloitte, ainda com relação à digitalização, diz 
respeito à segurança cibernética, “porque a partir do momento em que se automatiza tudo, aumenta-se a 
exposição ao risco cibernético, porque tudo está conectado. Assim, o nível de segurança cibernética tem que 
aumentar na mesma proporção, o que gera a necessidade de comunicação de melhor qualidade”. E sabe-se 
que no Brasil a infraestrutura de comunicação ainda deixa muito a desejar. Uma vantagem, segundo ela, é que 
a mineração ocorre em lugares remotos, o que significa que também não há boa estrutura de comunicação em 
locais como África, interior da Austrália e outros. Portanto, a infraestrutura de comunicação é um desafio a ser 
vencido pelas empresas, tanto lá como cá.   



No que se refere ao relacionamento com os stakeholders de maneira geral, Patrícia Muricy 
considera que este é um ponto cada vez mais relevante, para o qual só mais recentemente as empresas 
começam a dar mais atenção. “A África do Sul está trabalhando fortemente nessa frente, porque 
invariavelmente os investimentos em mineração estão em locais isolados e requerem uma infraestrutura local 
que a mineradora acaba construindo, como hospital, escola rodovia, ponte, energia, e nem sempre as 
mineradoras conseguiram capitalizar todo o investimento que é feito nos locais onde ela opera”. 

Além do aspecto social, na relação com os stakeholders é importante também o lado ambiental, 
porque para se ter a operação de lavra é preciso fazer desmatamento, o que muitas vezes é mal visto pelas 
pessoas, embora a mineradora tenha a obrigação de restaurar as áreas que foram mineradas. “Por mais que a 
mineração ´apanhe´ da mídia no que se refere à parte ambiental, ela tem um compromisso muito forte – já que 
se trata de grandes empresas – de fazer a restauração as áreas, o que é diferente, por exemplo, de desmatar a 
Amazônia e deixar como está”. Porém, a analista opina que as empresas mineradoras ainda se preparam mal 
no sentido de utilizar esses investimentos sociais e ambientais como uma forma de fomentar uma imagem mais 
positiva para o setor.  

Ainda com relação à parte ambiental, a analista afirma que a digitalização ou o maior uso da 
Tecnologia da Informação pode contribuir para a redução dos acidentes na atividade de mineração. “O que se 
percebe em qualquer desastre é que às vezes não se tem a capacidade de ligar os pontinhos e receber uma 
informação de qualidade no tempo adequado. Em toda operação de mineração se tem milhares de relatórios e 
sites que precisam ser monitorados, o que requer tecnologia. Assim, é necessário ter foco no que chamamos 
de gestão de riscos, para se ter clareza quais são os riscos de fato (não se pode querer abraçar tudo) e ter 
ferramentas como automação, fiscalização, novas tecnologias, que consigam capturar e permitir se contar uma 
história com aqueles dados que estão sendo coletados e de uma forma inteligente. Porque simplesmente com 
o excesso de informação não se consegue nada e invariavelmente só vai ser possível saber que se tinha a 
informação para tomada de decisão depois do ocorrido. Mas é uma inteligência que está sendo construída”, diz 
a analista, lembrando que, no caso do Brasil, os últimos desastres na mineração trouxeram como consequência 
atrasos nos processos de licenciamento ambiental. 

Quanto aos recursos humanos, ela menciona que a digitalização provoca uma disjunção no método 
antigo de se trabalhar e o problema é que as mineradoras ainda estão num processo de transição entre gerações 
analógica e digital. Isto, segundo ela, gera grandes fontes de transformação. “Na digitalização, é preciso se 
conduzir um processo do começo ao fim e ter um gerenciamento inclusivo em relação às pessoas que estão 
relacionadas com aquele processo. Porque as pessoas são de outra geração e têm que aprender a usar as 
ferramentas da melhor forma e entender que os recursos humanos necessários hoje não são os mesmos que 
eram necessários no passado. O que estamos vendo é uma inserção da importância da mudança do 
gerenciamento nas empresas”.  

Uma outra dificuldade que ela vê para implementação do processo de digitalização nas companhias 
mineradoras no Brasil é a grande predominância de empresas de médio/pequeno porte, que não podem arcar 
com um investimento pesado. “Isto é um enorme desafio, porque no mercado de commodities não se tem 
como atuar sobre a receita, que depende das condições do mercado, então é necessário trabalhar nos custos. 
Mas como reduzir custos e ainda realizar investimentos? Esta é uma dificuldade para as empresas menores, 
que terão de buscar capital recorrendo a financiamentos”. 

O problema para capitalização dessas empresas é que, ao contrário do que ocorre em outros países, 
o setor aqui não tem atraído a atenção do mercado de capitais. Para a analista, o que afasta essas empresas do 
mercado de capitais é o risco e profissionalização da administração, o que é exigido para se entrar nesse 
mercado. “Existe um investimento em estruturação interna em termos de informes, controles internos, tomada 



de decisão, composição de conselho, porque o indivíduo não vai colocar dinheiro numa empresa que não sabe 
se tem uma boa governança, principalmente agora com as novas regras. E devemos considerar que uma boa 
parte das empresas vem de ambiente familiar. É uma preocupação muito maior em relação à capacidade de 
gestão de quem vai receber os recursos e fazer uma boa gestão dos mesmos do que necessariamente uma pré-
disposição de investir. A rentabilidade da mineração, comparativamente a outros setores da indústria, é boa. 
Assim, o que se precisa é de uma estrutura de atendimento ao mercado e de transparência interna que algumas 
empresas têm dificuldade de implementar. Desde composição de comitês, de conselhos, estrutura de poder de 
uma forma compartilhada, que proteja o acionista, até como fazer uma boa gestão de riscos. São estruturas 
que exigem uma profissionalização e que é necessária para se entrar no mercado de capitais e ter sucesso”, 
afirma. 

 A existência de um grande número de médias/pequenas empresas no setor tem levado a Deloitte 
a criar uma estrutura – diferente daquela que trabalha com os grandes players – voltada a empresas de menor 
porte. “Conseguimos montar todo um pacote, inclusive na questão de governança, aportando profissionais da 
área tributária, advisers, para que os controles sejam feitos de forma correta e para poder prestar contas ao 
mercado no tempo certo. Definimos como se transforma isso tudo, inclusive envolvendo a parte de sistemas, 
se for necessário, na estrutura que a empresa tem, com o engajamento da administração. Mas também se trata 
muito mais de um trabalho de discussão do modelo do que colocar um número X de pessoas. É muito mais de 
estratégia de como reestruturar a companhia e nisso se consegue ser mais pontual. E com um custo compatível 
com a receita da companhia”.  

Sobre a questão da atratividade do Brasil para o negócio de mineração, Patrícia Muricy é 
relativamente otimista, porque o País tem as melhores reservas, que no caso do minério de ferro “são 
excelentes”. Portanto, há interesse de investidores no Brasil, embora as questões políticas e econômicas 
provoquem um certo atraso nos investimentos. “Mas vemos um aumento de empresas estrangeiras no setor 
de mineração. O que acontece é que normalmente, até pela complexidade de se operar no Brasil, elas querem 
entrar como investidores e não como operadores diretos, o que é diferente. De toda maneira, temos visto um 
aumento na procura por informações sobre como se constituir empresas, como funciona o mercado de 
mineração, que empresas estão atuando aqui, onde elas estão e os procedimentos necessários para se investir. 
Então só o fato de estarem buscando informações indica que realmente há interesse”, diz a analista, 
acrescentando que normalmente as consultorias enxergam isso antes do mercado, porque são provedoras de 
informações. “O Brasil é um mercado atrativo e relativamente seguro quanto comparado a outras opções que 
se tem de negócios em mineração. Temos a vantagem – talvez a única – de competirmos com países que não 
têm boa infraestrutura. Mas a parte de complexidade burocrática, de operação, no País, para o investimento 
estrangeiro é complicada”. 

Ela afirma, ainda, que as alterações na CFEM (Contribuição Financeira pela Exploração Mineral) não 
chegaram a tirar a competitividade do Brasil, que seguiu uma tendência mundial de aumentar a tributação 
sobre a mineração. Em sua opinião as mudanças foram precificadas e o tempo permitiu que as empresas 
pudessem se adaptar antes da entrada em vigor. Porém, ela critica o fato de se tributar sobre a receita e não 
sobre o lucro, o que é algo difícil de explicar aos estrangeiros. A tributação da receita não faz sentido, porém 
“fica mais fácil de apurar”.  
 
Fonte: Brasil Mineral 

Autor: Francisco Alves 

Data: Ano XXXV – Setembro 2018 nº 384 

 



 

MINERADORAS QUEREM USAR DIREITOS MINERÁRIOS COMO 

GARANTIA DE FINANCIAMENTO 
O uso de outros direitos minerários, além da concessão de lavra, como garantia de financiamentos 

foi o tema do encontro ocorrido na quarta-feira (31), no BNDES, no Rio de Janeiro. Representantes de 
mineradoras e advogados defendem que o emprego mais amplo desse tipo de garantia deve ser regulamentado 
para dar mais opções de capitalização para mineradoras juniores 

O "Seminário Direitos Minerários em Garantia de Financiamentos: viabilizando novos investimentos 
no setor mineral", foi uma iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para 
discutir alternativas a dois artigos do regulamento do Novo Código de Mineração, criado pelo Decreto nº 
9.406/2018, publicado em junho deste ano. 

Os artigos tratam do oferecimento da concessão da lavra como garantia na fase de captação de 
recursos e da Resolução da Agência Nacional de Mineração (AMN) sobre a "averbação de cessões, 
transferências e onerações de direitos minerários". Para muitos especialistas, além do que prevê o novo Código, 
é possível usar, por exemplo, autorizações de pesquisa como garantia. 

"Houve, em 2009, um parecer da Advocacia-Geral da União (AGU) que trouxe o entendimento de 
que não seria possível oferecer [a autorização de pesquisa] como garantia porque elas não teriam natureza 
econômica e não são passíveis de avaliação econômica", disse Pedro Garcia, da Veirano Advogados. "Partiram 
da premissa de que as autorizações de pesquisa, dependendo do investimento feito nas áreas, são negociados. 
Como os títulos podem ser negociados com base no Código Civil, é um bem que pode ser oferecido em 
garantia". 

Garcia participou, ao lado de Liliam Yoshikawa, da Machado Meyer Advogados, Guilherme Ferreira, 
coordenador da Comissão Jurídica do Ibram, e Luis Maurício Azevedo, presidente da Associação Brasileira de 
Empresas de Pesquisa Mineral (ABPM), da mesa que debateu os avanços recentes e a experiência jurídica no 
assessoramento a projetos de mineração, com oneração de direitos minerários. 

Azevedo disse ao Notícias de Mineração Brasil (NMB) que uma das coisas que chama a atenção é a 
diferença de opinião do governo e do setor privado, no que diz respeito ao uso de direitos minerários como 
garantia de financiamentos ou empréstimos. No entendimento dos mineradores, o termo "direitos minerários" 
pode incluir autorizações de pesquisa e requerimentos de lavra, além da concessão de lavra. "Frederico [Munia 
Machado] e Vicente [Lôbo] dizem que não" diz Azevedo, que integra as diretorias de diversas mineradoras com 
sede do Canadá e na Austrália. 

Liliam, advogada da área Financeira do Machado Meyer Advogados, focou nas dificuldades do setor, 
como os obstáculos jurídicos foram enfrentados, as lições aprendidas e o que não pode ser deixado de lado no 
novo Marco Regulatório. 

Machado, que é procurador junto ao DNPM, e Lôbo, já na condição de ex-secretário de Geologia, 
Mineração e Transformação Mineral (SGM) do MME, estavam no evento. A dupla compôs a mesa que tratou 
da revitalização do setor mineral e a regulação de direitos minerários em garantia de financiamentos. 

 

 

 

 



Resoluções 

Segundo a apresentação de Azevedo, o decreto só valerá quando a ANM estiver instalada, o que 
ainda não aconteceu. Na semana passada, três diretores da agência foram aprovados, contudo ainda falta uma 
das diretoras indicadas pelo governo Temer. 

Depois que isso ocorrer, será necessário ainda discutir as resoluções. Na opinião de Azevedo, esse 
é um dos pontos mais importantes a ser abordado pela nova diretoria da ANM, assim como o formato dos 
leilões para as áreas em disponibilidade. 

Para o presidente da ABPM, as empresas juniores, que têm somente projetos de exploração, 
precisam de dinheiro principalmente na fase pré-operacional. Ou seja, antes de obter a concessão de lavra. Será 
preciso também que a ANM seja ágil. Segundo Azevedo, não adianta ter a possibilidade de usar um direito 
minerário como garantia se "o DNPM demora um ano para averbar um contrato de financiamento". Outro 
ponto relevante é que precisa haver publicidade dos direitos com gravame, ônus ou encargo que incide sobre 
um bem. 

Outra mesa de discussão, composta por Marcos Gonçalves, presidente da Comissão Brasileira de 
Recursos e Reservas (CBRR); Edson Ribeiro, presidente da Adimb; Luciano Chaves, diretor financeiro da Largo 
Resources; e Claudio Pitchon, do Mizuho Bank, trataram da valoração de direitos minerários, riscos e 
experiência de financiamento a projetos de mineração. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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POLÍTICA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS SERÁ AVALIADA PELA CDR 
A verificação de recursos para aferir a segurança de barragens e a realização de duas audiências 

públicas até dezembro estão no plano de trabalho para avaliar a Política Nacional de Segurança de Barragens 
(PNSB), aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) na última quarta-feira (31). De 
acordo com o senador José Amauri (Pode-PI), relator da matéria, deve ser verificado se há recursos financeiros, 
materiais e humanos necessários para aferir a segurança das barragens em todo o território nacional e garantir 
a realização dos reparos necessários para prevenir mortes e prejuízos econômicos. 

— No plano legislativo, é preciso avaliar a necessidade de aperfeiçoamento da Lei da PNSB, bem 
como de regulamentação adicional. O objetivo principal é aperfeiçoar os dispositivos que tratam dos planos de 
segurança de barragem, dos planos de ação de emergência, das inspeções de segurança, regular e especial, e 
da revisão periódica de segurança de barragem — esclareceu o senador pelo Piauí. 
 

Risco 

Relatório de Segurança de Barragens, elaborado pela Agência Nacional de Águas (ANA) classificou 
3.691 o estado de barragens em 2016 por categoria de risco e 4.159 quanto ao dano potencial associado. 

Outras 19.229 barragens não foram avaliadas. Apenas 55% delas estão regularizadas, ou seja, 
possuem algum tipo de ato de autorização, como outorga, concessão, autorização ou licença. 



Das barragens já analisadas, 695 foram classificadas simultaneamente nas categorias de alto risco e 
alto dano potencial associado localizadas nos estados do Nordeste, especialmente Bahia, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí e Rio Grande do Norte. 

Para o senador José Amauri, a situação preocupa, especialmente depois do maior desastre 
ambiental já registrado no Brasil, em novembro de 2015. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração 
do Fundão, localizada no município de Mariana, em Minas Gerais provocou dezenove mortes e praticamente 
soterrou o distrito de Bento Rodrigues. A onda de lama causou sérios danos sociais, econômicos e ambientais 
no seu percurso de 663 km até a foz do Rio Doce, no Espírito Santo. 
 

Audiências públicas 

A comissão também promoverá duas audiências públicas para tratar sobre o tema. A primeira está 
marcada para o próximo dia 21, com a presença de representantes do Ministério da Integração Nacional e da 
Agência Nacional de Mineração pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf). 

A segunda audiência pública será realizada no dia 3 de dezembro, no Piauí, que de acordo com 
relatório da ANA tem 31 barragens em situação de risco. Participarão convidados da Secretaria do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar) e representantes dos governos dos estados do Nordeste ligados 
à área de segurança de barragens. 

 

Políticas públicas 

A avaliação da Política Nacional de Segurança de Barragens foi uma proposta do senador Elmano 
Férrer (Pode-PI), que está licenciado. O Regimento Interno do Senado prevê que a Casa avalie políticas públicas 
para aprimorar a gestão. 

O resultado da avaliação é usado para orientar as ações do poder público e indicar a necessidade 
de aprimoramento legal. De acordo com a sua área de competência, as comissões permanentes selecionam as 
políticas públicas do governo para serem avaliadas. 

Finalmente, o plano de trabalho de cada comissão prevê a elaboração de um relatório de avaliação 
a ser apreciado até o final da sessão legislativa — que corresponde ao período de trabalho parlamentar durante 
o ano. 
 

Fonte: Agência Senado 
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CBPM VIABILIZA IMPLANTAÇÃO NA BAHIA DA PRIMEIRA MINA DE 

NEFELINA SIENITO DA AMÉRICA DO SUL 

Resultado dos trabalhos de pesquisa e prospecção realizados pela Companhia Baiana de Pesquisa 
Mineral (CBPM), empresa ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), entrará em operação na 
Bahia, ainda este ano, a primeira mina de Nefelina Sienito da América do Sul. O empreendimento está sendo 
implantado no município de Itarantim, interior da Bahia, local onde foi descoberta a jazida de Nefelina Sienito, 
que possui reservas superiores a 50 milhões de toneladas. A Nefelina é matéria prima essencial para as 



indústrias de vidro e cerâmica, sendo que toda essa matéria prima utilizada atualmente no Brasil é vinda de 
outros países.  

Segundo o Diretor Técnico da CBPM, Rafael Avena Neto, “a implantação de mais este 
empreendimento comprova a excelência da política de atração de investimento realizada pela CBPM nos 
últimos doze anos, e a vocação da Bahia no segmento mineral”. Com o início de operação da mina o Brasil 
passará de mero consumidor de Nefelina a exportador deste insumo.  

“Esta conquista, resultado da dedicação e expertise de nossos técnicos, soma-se a outras de igual 
relevância para a economia de nosso estado, como por exemplo, a mina de vanádio instalada em Maracás, 
única da América do Sul, e com maior teor deste mineral no mundo”, declarou o presidente da CBPM, Alexandre 
Brust, durante assinatura do contrato de arrendamento da área, realizada na última quinta-feira (08/11) com a 
B4F Mineração Ltda., empresa genuinamente baiana que fará a exploração da jazida em Itarantim. 

Com investimentos superiores a 20 milhões de reais, a mina tem capacidade inicial instalada para 
produção de 50 mil toneladas de Nefelina Sienito por ano, com previsão de chegar a 120 mil até o final de 2019. 
De acordo com o presidente do grupo B4F Mineração, Fernando Cabral, “o empreendimento atenderá a 90% 
do mercado cerâmico de Nefelina do Brasil, além de fornecer matéria prima para indústrias dos Estados Unidos, 
México e Espanha”. Antes mesmo do início da operação, o empreendimento já emprega 60 pessoas, em sua 
maioria moradores de Itarantim e região. Ainda de acordo com o presidente da B4F, em 2019 serão gerados 
mais de 100 empregos diretos e 300 indiretos. 

Os trabalhos de pesquisa e investigação geológica, realizados pela CBPM, que resultaram na 
descoberta da jazida de Nefelina Sienito, consistiram de várias etapas, a exemplo do mapeamento geológico, 
da coleta e análise de amostras, obtidas a partir de sondagens rotativas e posterior estudo de caracterização 
tecnológica, além dos estudos de viabilidade tecnológica e econômica da jazida, o que permitiu o planejamento 
e posterior implantação do projeto minero industrial de acordo com as especificações exigidas pelas indústrias 
que farão uso desta matéria prima nas etapas de lavra e beneficiamento. 
 

Fonte: CBPM 

Data: 12/11/2018 

 

 

BRASILIANAS: PROJETO GRAFENO AGREGA VALOR À INDÚSTRIA DA 

MINERAÇÃO 
No mercado internacional, grafite é comercializado a US$ 1,2 o quilo, transformado em grafeno 

salta para US$ 150 o grama. Projeto para aumentar plataforma de produção é destaque no Fórum 
Brasilianas-Cemig 

Quem diria que daquela velha e conhecida ponta de lápis preto, companheiro inseparável de 
estudantes de todas as idades, poderia surgir um produto tão especial, resultante da transformação do grafite 
em grafeno, a partir de uma ciência que conquistou o século 21: a nanotecnologia? Nesse aspecto, o 
conhecimento (know How) de Minas Gerais avança, principalmente porque este é o estado que detém a terceira 
maior reserva mundial mineral do produto, é o maior produtor do país e acaba de fazer descobertas 



importantes com o Projeto MG Grafeno: a produção de grafeno a partir de grafite natural por esfoliação 
química. 

 Para se ter uma ideia, na escala nano, uma formiga tem 10 milhões nm; um fio de cabelo, 50 mil 
nm. Mas o grafeno é ainda menor, com diâmetro 50 mil vezes menor que o de um fio de cabelo, e 2 milhões de 
vezes menor que o de uma minhoca.  Assim, em busca de parceiros para a comercialização da ciência aplicada, 
o Projeto Grafeno foi a estrela do fórum Brasilianas “Polos tecnológicos de Minas Gerais”, realizado em Santa 
Rita do Sapucaí (MG), na última terça-feira (06), em parceria com a Companhia Energética de Minas Gerais 
(Cemig) e o apoio do Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel). 

 O projeto foi apresentado pelo professor Luiz Gustavo Cançado, um dos coordenadores do 
programa e atual Chefe do Departamento de Física da UFMG. 

 Com o trabalho de obstinados pesquisadores, professores e alunos no departamento de Física, 
juntamente com o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear (CDTN), os resultados obtidos já incluem 
capacidade instalada na planta piloto atual para produção de 150 kg/ano, com 10% de taxa de conversão do 
grafite em grafeno, o que é muito quando se fala em nanotecnologia, partículas visíveis em microscópios 
especiais. 

 A pesquisa a partir do grafite, extraído do Norte de Minas e do Sul da Bahia, é uma prova de que, 
quando a teoria e a prática se alinham, o salto tecnológico é a reação natural, com resultados a serem 
comemorados. O grafite, matéria-prima, tem preço baixo no mercado internacional: US$ 1,2 o quilo. Quando 
transformado em grafeno, salta para US$ 150, o grama. Então, a matemática é óbvia a favor de agregar valor 
ao produto, quando se faz as contas. Ganhar mais no futuro e apostar em sustentabilidade, preservando bem 
mais do que se gasta, e ganhando muito mais, mesmo em escala nano. 

 O mercado alvo do grafeno inclui segmentos diversos, como construção civil, tintas, baterias 
(aumento da capacidade de carga sem aquecer), condutores que reduzem temperatura de processadores e 
placas fotovoltaicas, um futuro que se descortina para a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), 
patrocinadora do evento. 

 O investimento da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
(Codemig/Codemge) no projeto é de R$ 21,3 milhões, dos quais R$ 18 milhões já foram aplicados. Agora, é 
encontrar empresas que queiram comprar a ideia para aplicações nos diversos segmentos produtivos, e 
aumentar a qualidade de produtos nos mercados nacional e internacional. O desafio é: como transformar as 
respostas de sucesso da pesquisa em negócios? 

 O grafeno produzido nos laboratórios da UFMG permite oferecer ao mercado três produtos 
principais: Grafeno A – aplicações sensores, supercapacitores, refratários, têxteis condutores; Grafeno B – 
aplicações em termoplásticos, compósitos (resistência mecânica e condutividade), revestimentos. E o Grafeno 
C, que são lacas de grafite com dimensão manométrica – aplicações em peças metálicas sinterizadas, 
lubrificantes; plásticos; baterias chumbo-ácido. 

 Foram mapeadas 98 empresas, dos principais países potenciais compradores, Estados Unidos 
(EUA), China, Reino Unido, Canadá e Alemanha que, basicamente, utilizam 14 produtos à base de grafeno no 
mercado de tintas, baterias, filamento de impressão 3D e equipamentos esportivos. Além disso, mais de 20 mil 
registros de documentos de patentes relacionados a grafeno, dentre aplicações e formas de fabricação. 
  

De dentro da UFMG 

 A produção de grafeno customizados em base aquosa já é uma realidade em Minas Gerais. A 
pesquisa é produzida na UFMG e tem na coordenação os professores doutores Adelina Pinheiro, Clascídia 



Furtado, Daniel Elias, Flávio Plentz, além do palestrante do Fórum Brasilianas, Luiz Gustavo Cançado. A equipe 
que reúne 51 Pessoas e 20 Doutores. 

 Se o aquecimento das placas fotovoltaicas para produção de energia ainda é um desafio, pode ser 
que um grafeno solução a partir do grafeno esteja a caminho, o que despertou o interesse dos representantes 
da Cemig presentes no auditório do Inatel, onde foi realizado o evento. Com a impressão 3D que o grafeno 
potencializa, quem sabe, no futuro, muitos produtos e parte dessas placas possam até mesmo ser impressas 
em casa? 
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MME FICARÁ SEPARADO DA SUPERPASTA DE INFRAESTRUTURA E 

TITULAR NÃO ESTÁ DEFINIDO, DIZ GENERAL 

O general da reserva do Exército Oswaldo Ferreira disse nesta quinta-feira que o Ministério de Minas 
e Energia (MME) vai ficar separado da chamada superpasta da Infraestrutura e ainda não há qualquer definição 
sobre quando o titular da pasta do MME será divulgado. 

“Isso aí já está acertado que a parte de Minas e Energia vai ficar numa parte separado”, disse 
Ferreira, um dos cotados para assumir essa pasta da Infraestrutura e que comanda um grupo de transição do 
setor. 

Há duas semanas, conforme reportagem da Reuters, o grupo responsável por formular o desenho 
do setor de infraestrutura no governo de Bolsonaro chegou a propor a criação de um superministério, apesar 
de pressão de representantes do setor elétrico nos bastidores para deixar o MME fora desse novo modelo. 

Em entrevista ao chegar para reunião da equipe de transição em Brasília, o general minimizou o fato 
de vir a ter no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro status de superministro, assim como Paulo Guedes 
na Economia e Sérgio Moro na Justiça. 

“Pode até ser. O que você julga como um superministro? Se você tem hoje um ministro dos 
transportes portos, aeroportos, aviação civil, colocar coisa a mais para ele já é um super, né? Dentro dessa ideia, 
vamos colocar. Mas não é bem essa ideia, essa conotação”, afirmou. 

Ferreira também não soube dizer se o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) vai integrar o 
Ministério da Infraestrutura, nem se quais os planos para as privatizações. 

“Qualquer definição definitiva não é definitiva. Vocês estão ansiosos e nós também”, disse. 
 

Fonte: Reuters 
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DNPM DETERMINA FIM DE EXPLORAÇÃO EM GARIMPO ILEGAL 

INVADIDO HÁ CERCA DE 2 MESES EM MT 
Há aproximadamente 500 pessoas no garimpo clandestino em uma fazenda em Aripuanã. Medida 

foi tomada após reunião entre autoridades e órgãos públicos 
O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) determinou a paralisação das atividades 

no garimpo clandestino de Aripuanã, a 976 km de Cuiabá. A medida foi tomada após uma reunião na semana 
passada entre órgãos e autoridades na cidade. 

Há dois meses aproximadamente mil pessoas ocupavam a área, localizada em uma área particular 
em uma fazenda. A notícia de que tem ouro no local se espalhou rapidamente por meio de fotos divulgadas em 
aplicativos de celulares e redes sociais. 

O local chegou a ser chamado de a 'Nova Serra Pelada'. 
Segundo o superintendente do DNPM em Mato Grosso, Serafim Carvalho Melo, atualmente, 

aproximadamente 500 pessoas estão no garimpo ilegal. Pouco ouro foi encontrado no local e provocou a saída 
de muitos 'aventureiros'. 

Na semana passada o órgão classificou a invasão no, como uma 'violenta agressão ambiental'. 
Participaram da reunião representantes da Polícia Federal, Polícia Militar, Ministério Público, 

membros da Cooperativa dos Produtores de Diamantes de Juína (Coooprodil), a Cooperativa de Garimpeiros de 
Aripuanã (COOGAR), garimpeiros e moradores. 

“Ficou acordado a saída imediata dos garimpeiros. Se houver alguma operação, os materiais e 
maquinários serão apreendidos. O responsável pela invasão não foi identificado” — Serafim Carvalho Melo 

O DNPM já havia comentado que as pessoas que estão ocupando a área não têm autorização do 
órgão para qualquer tipo de extração mineral. 

O órgão também alerta que toda e qualquer atividade de extração mineral no país sem autorização 
é caraterizada como usurpação do patrimônio mineral da União, uma atividade ilegal à luz da legislação mineral 
brasileira. A invasão foi comunicada à Secretaria de Meio Ambiente e Ministério Público Federal (MPF). 
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BAHIA CONSOLIDA ALTO POTENCIAL PARA EXPLORAÇÃO DE DIAMANTES 
O potencial da Bahia para a exploração de diamantes foi um dos assuntos discutidos durante o VII 

Simpósio Brasileiro de Geologia do Diamante, realizado em Salvador, desde o último domingo (4). No município 
de Nordestina, na região do semiárido, fica localizada a Mina Braúna, primeira mina de diamantes em fonte 
primária da América Latina e a maior produtora de diamantes brutos do Brasil. 



O gerente de empreendimentos minerais e gestão ambiental da Companhia Baiana de Pesquisa 
Mineral (CBPM), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Adalberto Ribeiro, lembra que o 
estado baiano foi o primeiro sítio do país a ter uma exploração industrial da pedra preciosa.  

“O diamante tem uma importância muito significativa para a Bahia desde o ponto de vista histórico 
com a produção de diamantes por ter deixado uma herança cultural muito forte na Chapada Diamantina sobre 
isso. Temos campos de alto potencial de diamantífero e isso desperta o interessa de muitos investidores para 
se instalarem na Bahia”, afirma Ribeiro.  

O gerente acrescenta que a Bahia ocupa posição de protagonismo no que se refere a pesquisa e 
desenvolvimento dos campos de diamantes. “Nós temos um potencial significativo e esse evento traz todos 
aqueles que estão envolvidos na exploração de diamantes nacional e internacionalmente para a Bahia. O estado 
passa a ser alvo de investimentos no setor de mineração”, explica.  
 

Pesquisa  

Em operação desde 2016, a produção anual média da mina Braúna é de 250 mil quilates de 
diamantes, que são comercializados no mercado externo. O vice-presidente da Lipari Mineração, empresa 
responsável pela exploração da mina, Christian Schobbenhaus, comenta o trabalho que vem sendo realizado 
no estado. 

“Com essa mina, haverá uma retomada dos investimentos de pesquisa de diamantes no Brasil. O 
potencial para a Bahia é grande e estamos fazendo pesquisa para mina subterrânea. A nossa avaliação é de que 
temos viabilidade para novos investimentos que podem ser realizados no estado”, revela Schobbenhaus.  
 

Cadeia de exploração  

O VII Simpósio Brasileiro de Geologia do Diamante começou no último domingo (4) e se encerra 
nesta quarta-feira (7). O evento reúne investidores, pesquisadores brasileiros e internacionais com o objetivo 
de fortalecer a cadeia de exploração e atrair novos negócios para o setor de exploração de diamantes no Brasil.  

“Nesse evento, trouxemos fornecedores mundiais de equipamentos, de serviços e ciência para 
replicar o que aconteceu na Bahia, especialmente em Nordestina, para outros projetos. É um encontro para 
trazer o Brasil de novo para o mapa mundial dos produtores de ponta de diamantes", destacou José Ricardo 
Pisani, membro da comissão organizadora do evento. 
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'JUNIORS' APOSTAM EM NOVO MARCO PARA TER MAIS CRÉDITO 
As mineradoras de pequeno e médio portes, conhecidas na indústria como "juniors", têm a 

perspectiva de ampliar a curto prazo as opções de apoio financeiro para projetos. As novas oportunidades 
podem surgir a partir da entrada em vigor do decreto nº 9.406/2018, que moderniza o atual Código de 
Mineração, de 1967. O decreto, no artigo 44, prevê que a Agência Nacional de Mineração (ANM) - ainda por ser 
instalada - estabeleça alternativas para que as "juniors" possam oferecer direitos minerários em garantia de 
financiamentos. 



O Código de Mineração de 1967 prevê, no artigo 55, que concessões de lavra sejam dadas em 
garantia e, na prática, há exemplos de penhor desse tipo de direito minerário, diz o advogado Pedro Garcia, do 
Veirano Advogados. No decreto 9.406/18, também existe a previsão, no artigo 43, que a concessão de lavra 
possa ser oferecida em garantia de financiamentos. Mas é o artigo 44 do decreto que abre a possibilidade de a 
ANM inovar ao permitir a oneração não só da concessão de lavra, mas também de outros direitos minerários, 
desde a fase de pesquisa, diz Garcia. 

Os direitos minerários são estabelecidos em fases anteriores à etapa de produção do bem mineral, 
seja ele o minério de ferro, o níquel, o cobre e o ouro, para citar somente alguns exemplos. Esses direitos 
começam com a autorização de pesquisa, e incluem outras etapas, como o relatório final de pesquisa e o 
requerimento de lavra, quando se apresentam as reservas calculadas, o plano de aproveitamento econômico e 
a licença ambiental de instalação. Ao fim do processo, no momento em que o requerimento de lavra é 
aprovado, ele torna-se, efetivamente, uma concessão e a mineradora obtém o título minerário. 

Garcia afirmou que parecer da Advocacia Geral da União (AGU) de 2009 determinou que só a 
concessão de lavra seria um direito minerário passível de avaliação econômica e, portanto, em condições de 
ser oferecida como penhor em operação de crédito. O advogado considera a interpretação errada uma vez que 
há autorizações de pesquisa que são negociadas por "dezenas e milhões de dólares" no Brasil, diz Garcia. A 
expectativa das "juniors" é que a ANM, a partir da sua instalação, modifique essa situação. Caberá à agência, 
via resolução, detalhar como o direito minerário será dado em garantia, e se haverá possibilidade de que a fase 
de pesquisa também seja considerada como direito minerário para fins de garantia em operações financeiras, 
como querem as pequenas e médias mineradoras. 

Luis Mauricio de Azevedo, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral 
(ABPM), disse que caberá à ANM definir, em resolução, outras possibilidades de penhor, além da concessão de 
lavra, incluindo a autorização de pesquisa e o requerimento de lavra como direitos passíveis de serem 
oferecidos como garantia de financiamentos. Azevedo disse que o uso do direito mineral como garantia é uma 
questão que interessa às "juniors" pois as grandes mineradoras têm outras formas de se financiar, como a 
emissão de bônus, por exemplo. 

O executivo fez levantamento, com base no site especializado Mining Dataonline, que mostra que 
dez projetos de mineradoras "juniors" somam investimentos de cerca de US$ 2 bilhões no Brasil nas áreas de 
ouro, cobre e ferro níquel. Grande parte desses projetos ainda busca formas de se financiar, disse Azevedo. 
Segundo ele, é na fase da pesquisa que a pequena e a média mineradoras precisam de dinheiro para se financiar. 
Permitir usar o direito minerário como garantia de financiamento somente após a obtenção do título mineral 
não resolve o problema da necessidade de capital das "juniors", diz o presidente da ABPM. 

Hoje, frente à falta de alternativas, as mineradoras "juniors" oferecem participações acionárias a 
investidores para se financiar e recorrem a operações de vendas antecipadas de fluxos de produção, entre 
outros mecanismos. Uma "junior" bem-sucedida é a Largo Resources, produtora de vanádio na Bahia, que se 
valeu de diversos instrumentos de financiamento para tornar seu projeto viável. Na fase de pesquisa, a empresa 
tinha estudo de viabilidade da reserva e nível baixo de risco, o que mostrava boas perspectivas, disse Nilson 
Chaves, vice-presidente financeiro da Largo. "Somos um unicórnio", afirmou, referindo-se ao valor de mercado 
da empresa, que superou US$ 1 bilhão em bolsa. 

Para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que financiou a Largo, a 
nova regulação do setor deve mitigar riscos jurídicos, e permitir que o banco estruture financiamentos que 
englobem um conjunto de garantias, incluindo o direito minerário, disse Pedro Mesquita, gerente da área de 
indústria do banco. 
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MERCADO PODE ESTAR EQUIVOCADO EM RELAÇÃO AO NÍQUEL, DIZ 

GLENCORE 
A gigante das commodities Glencore deu forte apoio às perspectivas para o níquel, afirmando que 

a maioria dos participantes do mercado não percebe a força da demanda pelo metal e não compreendeu a 
magnitude do déficit global, mesmo após a queda dos estoques. Os preços subiram.  

O consumo mundial ultrapassará a oferta em 124.000 toneladas no ano que vem após a falta de 
178.000 toneladas em 2018 e déficits nos dois anos anteriores, afirmou a empresa em apresentação. A 
demanda está forte, inclusive pelo aço inoxidável, e será necessário mais níquel para as baterias de veículos 
elétricos, afirmou.  

"A demanda está muito mais forte do que a maioria dos participantes do mercado afirma, e o déficit 
é muito maior do que as pessoas imaginam", afirmou a Glencore em 1 de novembro, ressaltando a queda 
significativa do estoque global desde 2015. "Há uma resposta bastante limitada do lado da oferta, com exceção 
da Indonésia. Isso não mudará tão cedo." 

O níquel recuou cerca de 9 por cento neste ano e fechou nesta semana no menor patamar desde 
dezembro, porque as preocupações com a guerra comercial prejudicaram os metais e os investidores 
monitoraram os primeiros esforços de uma grande produtora chinesa para desenvolver novas tecnologias que 
poderiam derrubar os preços. A queda ocorreu mesmo com o contínuo entusiasmo com o possível salto da 
demanda por níquel devido ao uso em baterias de veículos elétricos.  

"Como ficou evidente nas significativas reduções dos estoques, as produtoras de níquel são 
incapazes de atender à demanda", afirmou a Glencore, que listou operações de níquel na América do Norte, na 



Austrália, na África e na Nova Caledônia. "A necessidade de oferta nova só se tornará mais urgente se a 
demanda por baterias para veículos elétricos corresponder à expectativa." 

Os estoques de níquel têm diminuído neste ano. As reservas monitoradas pela Bolsa de Metais de 
Londres encolheram pelo 14º mês consecutivo em outubro e estão no nível mais baixo desde 2013. Na China, 
a Bolsa de Futuros de Xangai registra estoque de 14.385 toneladas, inferior às mais de 100.000 toneladas 
registradas em 2016.  

A Glencore não é a única otimista em relação às perspectivas para o níquel. Em relatório de meados 
de outubro, o Goldman Sachs afirmou que esperava que o metal atingisse uma média de US$ 17.250 por 
tonelada no ano que vem. No ano até agora, a média é de cerca de US$ 13.575. O metal avançou 1,1 por cento 
nesta quinta-feira. 
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CPRM LANÇA PRODUTOS DE GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS EM 

RONDÔNIA 
O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) vai apresentar os resultados alcançados pelos projetos Folha 

Alto Jamari, Folha Ariquemes, Folha Presidente Médici, Folha Vila Oeste e Identidade Mineral da Província 
Estanífera de Rondônia. O evento será realizado no dia 13 de novembro, em Porto Velho e é fruto de trabalhos 
que visam contribuir para o planejamento e a implementação das políticas públicas.  

Os projetos apresentam o conhecimento geológico e de recursos minerais na escala 1:100.000 e 
1:250.000. Na preparação dos produtos foram compilados e integrados todos os dados e informações 
geológicas, tectônicas, geoquímicas, geofísicas e de recursos minerais disponíveis nas regiões abrangidas pela 
folha. 

Os dados foram complementados com a interpretação de produtos de aero geofísica, fotografias 
aéreas e de imagens de satélite, seguida de intensa programação de trabalhos de coleta sistemática das 
informações de campo, laboratoriais e a elaboração de cartas geológicas, texto explicativo e de um sistema de 
informações geográficas (SIG). Todas as informações estão hospedadas no banco de dados (GEOSBG) da CPRM. 

Para o Diretor de Geologia e Recursos Minerais José Leonardo Andriotti, esses projetos têm como 
objetivo proporcionar o incremento do conhecimento geológico e atrair investimentos para o setor mineral, 
contribuindo para o desenvolvimento nacional através do fomento da mineração, subsidiando também a 
formulação de políticas públicas e apoiando as tomadas de decisão de investimentos. 

FOLHA PRESIDENTE MÉDICI- Mapeamento em escala 1:250.000 de uma área de 18.000 km², 
abrangendo na sua totalidade e/ou porções dos municípios de Presidente Médici, Urupá, Mirante da Serra, 
Ministro Andreazza, Ji-Paraná, Alvorada D´Oeste, Nova Brasilândia D´Oeste, Castanheiras, Cacoal, Novo 
Horizonte do Oeste, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, São Felipe D´Oeste, Santa Luzia D´Oeste, Alto Alegre dos 
Parecis, Alta Floresta D´Oeste, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Jaru, Nova União e Teixeirópolis no Estado 



de Rondônia. Foram individualizadas 33 unidades geológicas. Foram cadastradas 7 novas ocorrências minerais 
na Folha Presidente Médici, sendo duas de calcário, duas de ouro, uma de brita, uma de cascalho e uma de 
estanho, além das outras 52 ocorrências previamente registradas no banco de dados da CPRM. 

FOLHA ALTO JAMARI- Mapeamento em escala 1:250.000 de uma área de 18.000 km², abrangendo 
na sua totalidade e/ou porções dos municípios de Ariquemes, Buritis, Cacaulândia, Governador Jorge Teixeira, 
Guajará- Mirim, Jaru, Monte Negro, Nova Mamoré e Campo Novo de Rondônia no Estado de Rondônia. Foram 
individualizadas 22 unidades geológicas. As mineralizações em estanho associadas ao Maciço Campo Novo 
(Suíte Intrusiva Alto Candeias) e ao Maciço Massangana (Suíte Intrusiva Rondônia) correspondem às principais 
áreas potenciais no que diz respeito aos recursos minerais presentes no interior da Folha Alto Jamari. 

FOLHA ARIQUEMES- Mapeamento em escala 1:250.000 de uma área de 18.000 km², abrangendo na 
sua totalidade e/ou porções dos municípios de Ariquemes, Alto Paraíso, Buritis, Candeias do Jamari, Cujubim, 
Itapuã do Oeste, Monte Negro, Nova Mamoré, Rio Crespo e Porto Velho. Foram individualizadas 21 unidades 
geológicas. Ocorrências e depósitos polimetálicos, sobretudo de estanho, compõem as principais ocorrências 
minerais da Folha Ariquemes, além de áreas com exposições de rochas que possuem potencial para uso na 
construção civil (brita e rocha ornamental). 

FOLHA VILA OESTE- Mapeamento em escala 1:100.000 de uma área de 3.000 km², localizada na 
porção sudoeste do Estado de Mato Grosso, abrangendo na sua totalidade e/ou porções dos municípios de 
Comodoro e Nova Lacerda. Foram individualizadas 12 unidades geológicas. Substâncias não metálicas utilizadas 
como material de construção (areia, brita e cascalho) ocorrem dispersas na área da Folha Vila Oeste. 
 
Identidade Mineral da Província Estanífera de Rondônia 

O evento também será palco para a divulgação dos resultados do projeto Identidade Mineral da 
Província Estanífera de Rondônia. Este projeto é o primeiro feito em conjunto com o Serviço Geológico Alemão. 
 

Fonte: CPRM 

Autor: Letícia Peixoto 

Data: 07/11/2018 

 

 

INDÚSTRIA 4.0 CADA VEZ MAIS PRESENTE EM ÁREAS DO SETOR 

PRIMÁRIO 
 
Com o advento da indústria 4.0, atividades tradicionais e de base como a mineração começam a 

ganhar novo patamar no Brasil e no mundo. O uso de tecnologias inovadoras como ciência de dados, internet 
das coisas e otimização de processos dão novo fôlego ao setor, promovendo ganho de valor agregado aos 
minerais extraídos no País, como o minério de ferro, cuja maior produção se concentra em Minas Gerais. 

Prova disso é que, recentemente, a startup mineira MiningMath conquistou o primeiro lugar no 
Concurso de Desafios Técnicos e Soluções de Mineração MineTech, na Rússia, com uma tecnologia inovadora 
voltada à simulação de cenários para embasar decisões estratégicas na área de mineração, utilizando técnicas 
modernas de programação. 



Dentro da programação da Feira Internacional de Negócios, Inovação e Tecnologia (Finit Festival), 
ocorreu o Creating Value in Mining, visando conectar pesquisadores, professores, estudantes, gestores, 
empresários e profissionais da área, buscando não só reflexões para uma atuação mais sustentável, mas a 
otimização de processos e melhorarias no desempenho da mineração por meio do uso de tecnologias da 
indústria 4.0. 

Para a gerente de Negócios e Parcerias da Fundep, Janayna Bhering, como o novo marco regulatório 
do setor permite e estimula as parcerias entre universidades e empresas, é preciso que se conheçam os 
potenciais de cada um. “Nenhuma das partes consegue trabalhar sozinho. Por isso, é preciso convergir os dois 
para que trabalhem em conjunto em prol do setor e do desenvolvimento do País”, resumiu. 

Janayna Bhering destacou que a mineração exerce grande influência nas atividades industriais, é um 
potente suporte financeiro nacional, sendo responsável por quase 5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional 
e 17% do PIB industrial (dados de 2017, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE). Já 
Minas Gerais, conforme ela, além de ser protagonista em termos de produção, possui diferenciais em termos 
de capital intelectual e científico. 

“Neste encontro, apresentamos mais do que as pesquisas tecnológicas ou a expertise dos 
pesquisadores, trouxemos cases de sucesso e futuros projetos que poderão contribuir para a continuidade da 
modernização do setor. Recebemos cerca de 60 pessoas representantes de empresas e 40 do meio acadêmico, 
todos interessados nas ações de aproximação e prospecção de negócios”, afirmou. 

O professor do Departamento de Ciência da Computação (DCC) da UFMG, Wagner Meira Júnior, 
falou sobre métodos, técnicas, formação e aplicações da ciência de dados no dia a dia das pessoas e das 
organizações. Ele ressaltou que ao longo do tempo as empresas acumulam grande volume de dados, mas que 
a utilização dos mesmos para tomada de decisões ainda é tímida no Brasil. 

“Nosso objetivo é utilizar estes dados como instrumento de ações e projetos de tomadas de 
decisões, fazendo com que, juntos, se tornem uma vantagem competitiva e um diferencial”, afirmou, citando 
como exemplos de setores que o departamento já atua: siderurgia, telecomunicações, tecnologias e ciências 
de uma forma geral. 

Internet das coisas – Também professor do DCC, José Marcos Nogueira, abordou o tema Internet 
das Coisas: conceitos, tecnologias e soluções tecnológicas na convergência ciberfísica. Para ele, o campo da 
internet das coisas é uma oportunidade única para o Brasil capturar seu valor. “Mas não basta só conectar as 
coisas, é preciso dotá-las do poder de processar dados, tornando-as inteligentes”, alertou. 

Para a mineração, especificamente, Nogueira citou como exemplo a aplicação em linhas de 
produção com sensores que identificam o melhor momento de uma parada de manutenção ou que analisam a 
carga metálica de determinados minerais. 

 

Fonte: Diário do Comércio 

Autora: Mara Bianchetti 

Data: 06/11/2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IBAMA DESTRÓI GARIMPOS E SENADOR DIZ QUE PRÁTICA VAI ACABAR 

NO NOVO GOVERNO 
Nove garimpos ilegais no sudoeste do Pará foram desmantelados por agência 

O Ibama desmantelou nove garimpos ilegais de ouro e cassiterita dentro de dois parques nacionais 
no sudoeste do Pará. Com apoio de quatro helicópteros e da Força Nacional, os agentes destruíram oito PCs 
(escavadeiras hidráulicas), avaliadas em cerca de R$ 600 mil cada uma, além de outros equipamentos.  

A operação nos Parques Nacionais do Jamanxim e do Rio Novo ocorreu entre domingo (4) e 
segunda-feira (5) e foi comandada pelo Grupo Especializado de Fiscalização (GEF), a unidade de elite do Ibama.  

"Quando se fala em garimpo na cidade, o que vem à mente é a figura idílica de um garimpeiro com 
uma bateia em um curso d’água cristalino”, diz Roberto Cabral, coordenador do GEF. “A imagem real do garimpo 
hoje é a destruição da floresta amazônica por escavadeiras hidráulicas e a contaminação dos rios, dos peixes e 
da população, com um dano irreparável ao meio ambiente e à saúde humana."  

Autorizada pela legislação, a destruição de equipamentos usados para a prática de crimes 
ambientais está autorizada dentro de áreas protegidas quando a remoção é considerada inviável por questões 
de logística e segurança.  

Segundo o Ibama, nenhum dono de equipamentos queimados processou o órgão ambiental até 
hoje.  

Dono de um dos garimpos destruídos, Rafael de Freitas Encinas disse à Folha, por telefone, que sua 
família explorava o local desde 1989, mas que não sabia que estava dentro de um parque nacional. “Eu preciso 
puxar e ver, mas não sei se era reserva ambiental, parque, não sei explicar ao certo." 

 Encinas disse que o Ibama fez uma “ação terrorista” por não ter permitido a retirada do 
equipamento. Ele calcula o prejuízo de cerca de R$ 750 mil, incluindo uma PC. “Era nossa única fonte de renda."  

 Em discurso nesta terça-feira (6) no Congresso, o senador José Medeiros (Podemos-MT) afirmou 
em sessão plenária que o equipamento inutilizado pelo Ibama pertencia a “pequenos produtores, pequenos 
trabalhadores”.  

“Nunca ouvi falar que o Ibama chegou lá na Samarco, que matou mais de 20 pessoas, e queimou 
um equipamento”, disse Medeiros, que participou da campanha presidencial de Jair Bolsonaro (PSL).  

Em entrevista à Folha por telefone, Medeiros, que se elegeu deputado federal, disse que “vamos 
cassar no primeiro dia essa porcaria [portaria] que autoriza a destruição. Eu não tenho dúvida, é uma das 
primeiras coisas que o Bolsonaro vai fazer."   

O parlamentar mato-grossense é próximo do presidente eleito. Ele ajudou a coordenar a campanha 
no seu estado, além de ter participado de eventos no Nordeste, ao lado do senador Magno Malta (PR-ES).  

Bolsonaro tem feito críticas seguidas ao Ibama e ao ICMBio. 
Em uma das mais recentes, disse, em entrevista ao programa de TV Conexão Repórter, que os 

órgãos ambientais multam “de forma criminosa” e, em seguida, defendeu os garimpeiros. 
“O garimpeiro é um ser humano como outro qualquer, é um trabalhador. O meu pai garimpou por 

muito tempo. Eu peguei essa mania do meu pai, sempre carreguei uma bateia."  



 Criados em 2006, os Parques Nacionais do Jamanxim e do Rio Novo têm 862 mil e 538 mil hectares, 
respectivamente. As duas áreas estão localizadas na região de influência da BR-163, um dos principais focos na 
Amazônia de crimes ambientais como grilagem, extração de ilegal de madeira e garimpo. 
 
Fonte: Folha de S. Paulo 
Autor: Fabiano Maisonnave 
Data: 07/11/2018 
 

 

SIGMA LITHIUM AVANÇA COM SONDAGENS EM PROJETO DE LÍTIO EM 

MG 

A Sigma Lithium Resources disse que finalizou 30 mil metros de sondagens e tem como meta atingir 
37 milhões de toneladas de minério de lítio, disse seu presidente e CEO, Calvyn Gardner, e o presidente da 
Sigma Brasil, Itamar Resende, em um novo vídeo institucional da companhia 

"Ter um parceiro estratégico minimiza o risco, sabendo que temos um cliente de longo prazo 
comprometido com a compra do produto e, falando de forma ampla, para ajudar a financiar o projeto. Isso é 
muito útil para a mineradora conseguir iniciar à produção mais cedo. Além disso, permite que o comprador 
proteja sua produção e execute sua estratégia de negócios mais rapidamente", disse Gardner. 

Segundo ele, foram concluídos 30.000 metros de sondagem e "com base em nossos resultados até 
o momento, esperamos expandir o recurso para cerca de 37 milhões de toneladas de minério, o que é muito 
significativo em termos de recursos de lítio. Publicamos nosso estudo de escopo, mostrando que o projeto é 
economicamente viável e agora passamos para a próxima fase do nosso estudo de viabilidade, o nível 3". 

"No início deste mês, a empresa anunciou uma remessa de amostras de concentrado de lítio de alta 
qualidade com uma classificação média de 6,27% de Li2O e um tamanho de 9,3 mm para potenciais parceiros 
off-take [de venda antecipada] de longo prazo na Ásia para validação. As amostras refletem a alta qualidade do 
concentrado de espodumênio da Sigma, incluindo suas baixas impurezas, especificamente baixos níveis de 
elementos alcalinos a 0,76% na forma de óxido de sódio mais óxido de potássio e baixos níveis de ferro a 0,79% 
como óxido de ferro", diz a empresa em nota. 

Segundo a Sigma, em agosto, foi encomendada uma planta de produção para a Fase 1 do 
empreendimento, quando será produzido um concentrado de espodumênio de alta qualidade com 6% de Li2O. 
"A planta de produção é modular e espera-se que produza inicialmente 12.000 toneladas de concentrado de 
espodumênio de lítio por ano", declara a mineradora. 

 Sigma está desenvolvendo um depósito de classe mundial de lítio contido em rochas em uma área 
conhecida como Grota do Cirilo, em Minas Gerais. As subsidiárias da mineradora têm 28 direitos minerários em 
quatro propriedades, espalhadas em 188 quilômetros quadrados, com mais de 200 pegmatitos contendo lítio e 
nove minas históricas da substância. 

Clique aqui para ver o vídeo, em inglês, com Calvyn Gardner. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 01/11/2018 

 

http://www.sigmalithiumresources.com/


 

POR QUE O RÓDIO SE TORNOU O METAL PRECIOSO MAIS CARO DO 

MUNDO 
O ouro, a prata e a platina são os metais preciosos mais populares do mundo. O mais valioso, 

entretanto, é praticamente um desconhecido: o ródio. Seu preço cresceu impressionantes 265% 
nos últimos dois anos. E pode continuar subindo, segundo analistas de mercado. 

 
O ródio é usado principalmente nos catalisadores automotivos, para diminuir as emissões de gases 

tóxicos. Como o controle de poluentes é uma tendência em alta, a indústria automobilística "- o demanda cada 
vez mais para cumprir suas metas ambientais", afirma David Holmes, vice-presidente de comércio da Heraeus 
Metals, empresa que trabalha com venda de metais. 

Por outro lado, o ródio é escasso, extraído por poucos países, entre eles Rússia e África do Sul - a 
maior mineradora do metal, onde a produção, aliás, está em queda. 

Essa combinação de demanda em alta e oferta em baixa cria grande incerteza no mercado. Há uma 
década, o preço do ródio era de US$ 10 mil por onça (28 gramas), valor que despencou para US$ 1 mil em 2009. 
Em agosto de 2016, atingiu seu menor valor, US$ 639. Hoje está em expressivos US$ 2,3 mil. Uma montanha-
russa que deixa qualquer investidor nervoso. 

 

De catalisador automotivo a revestimento de joias 

O ródio tem grande variedade de usos comerciais porque é um bom condutor de eletricidade. Além 
disso, devido à elevada dureza, é utilizado em ligas com outros metais, para que elas tenham resistência mais 
alta à corrosão. 

É demandado na indústria eletrônica, que o utiliza em alguns equipamentos ópticos e em certos 
tipos de espelhos. Na joalheria, é utilizado em quantidades muito pequenas para aumentar a resistência do 
ouro e lhe dar uma aparência mais brilhante. 

Não existem minas de ródio. Ele é, na verdade, um subproduto de outras atividades da mineração. 
Na África do Sul, que concentra 80% da produção, é um subproduto da platina. Na Rússia, é um subproduto do 
níquel. 

A redução da produção sul-africana se deve à queda no preço da platina, que levou a mineradora 
Impala Platinum Holdings a anunciar que vai reduzir sua extração do metal - e, por consequência, do ródio - no 
país em um terço até 2021. 

A comunicação contribuiu para a nova alta no preço do ródio. 
E é provável que ele continue subindo: a China vem aumentando seu apetite pelo metal, em sua 

cruzada para reduzir as emissões poluentes dos automóveis. 
 

Fonte: BBC News 

Data: 17/08/2018 

 
 
 



 

IBRAM ESPERA SEGURANÇA JURÍDICA 

O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) avalia que “bilhões de dólares em capital privado” 
aguardam aval para entrar no Brasil. Parte desses recursos tem sido destinada a outros países, inclusive na 
América do Sul. “O fato é que o ambiente de insegurança jurídica ainda persiste e as portas do país para o capital 
estrangeiro seguem emperradas”, disse o Ibram, que representa as mineradoras que atuam no Brasil.  

 O órgão espera maior segurança jurídica do governo Jair Bolsonaro para empreendedores e 
investidores, já que o atual cenário de insegurança ocorre devido a mudanças constantes nas regras legais, 
excesso de taxas e de burocracia e processos de licenciamento ambienta. No caso do licenciamento ambiental, 
o Ibram ressaltou que o seu instrumento já completou 30 anos de aplicação no Brasil. “Parte do problema está 
justamente nessa ‘idade’, pois se licencia hoje da mesma forma que se fazia há 30 anos, quando a economia do 
Brasil era uma fração da atual”, afirmou. O órgão afirma também que as normas referentes às unidades de 
conservação, de preservação permanente e de reservas legais “dificultam o acesso ao território” para o 
desenvolvimento de todo o potencial da indústria de mineração no Brasil.  

 Em junho o Ibram projetou investimentos de US$ 19,5 bilhões em mineração para o período 
2018/2022, montante 8% superior aos US$ 18 bilhões para o período 2017/2021. O aporte previsto ainda é 
muito inferior à máxima registrada no período 2012/2016, de US$ 75 bilhões. “Ao afugentar o capital 
estrangeiro, a insegurança jurídica gera efeitos nefastos na balança comercial”, disse o Ibram, ponderando que, 
mesmo diante de adversidades, a indústria mineral manteve um nível de produção e exportação suficientes 
para manter um certo equilíbrio na balança. 

 Durante o governo Michel Temer foram realizadas importantes medidas no setor, como a reforma 
do código mineral, a criação da Agência Nacional de Mineração (ANM) e a aprovação de novas regras para 
royalties. O ex-secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia 
(MME), Vicente Lôbo afirma ter deixado relatórios prontos para serem apresentados ao próximo governo e se 
colocou à disposição para contribuir para a transição, caso seja chamado. “O capital de risco vai escolher os 
países mais seguros, com estabilidade regulatória. O Brasil não tinha nada disso”, comentou.  

Para Lobo, ainda são necessárias mudanças, tais como melhorar a relação do setor com a sociedade 
e aportes em tecnologia. “A gente construiu uma porta para o futuro em termos de retomada de emprego, 
perspectiva para o setor mineral, credibilidade internacional, segurança jurídica, estabilidade regulatória, 
aproximação entre o capital privado e o governo”, afirmou, ponderando que é preciso aprimorar medidas a 
partir de uma gestão técnica. 
 

Fonte: Brasil Mineral 

Data: 08/11/2018  

 

 

 

 

 

 



 

HÁ INVESTIDORES PARA EXPLORAÇÃO MINERAL NO BRASIL, DIZ CEO 

DA VERDE 

“É fácil [criar uma start-up de mineração] e tem muito dinheiro para investir. [O mercado] está cheio 
de prospectores e vocês pode fazer isso”, disse Cristiano Veloso, que fundou sua primeira empresa de 
exploração mineral aos 23 anos e hoje é o CEO da Verde Agritech, aos geólogos que estavam na plateia do 
Simpósio do Ouro, um evento organizado em Belo Horizonte pelo ramo da Sociedade Brasileira de Geologia 
(SGB), em Minas Gerais 

A Verde Agritech tem reservas de minérios ricos em fosfato e potássio, como a glauconita, em Minas 
Gerais, e produz agrominerais com a marca K-Forte, que hoje estão também à venda no Canadá e dos Estados 
Unidos, onde é vendido com a marca Super Greensand. A empresa foi lançada na bolsa de valores do Canadá 
em 2005, quando Veloso tinha 27 anos. 

Ele diz que um dos segredos para se obter financiamento externo é ter um bom conselho 
administrativo, e um também bom conselho técnico, formado por especialistas respeitados. 

"Tenho o Alysson Paolinelli, ex-ministro da Agricultura, e Paulo Sergio Ribeiro Machado", diz Veloso. 
Machado é engenheiro de minas, foi diretor da Cemig e trabalhou mais de 14 anos na Vale desenvolvendo 
projetos de mineração. Sobre os projetos, o jovem executivo diz que é importante usar novas tecnologias e 
apresentar áreas ainda não prospectadas. "Não use os velhos modelos, procure áreas novas, e faça tudo com 
embasamento técnico. Tem muita área mal pesquisada, muita área nova", falou a uma audiência composta por 
120 estudantes e executivos do setor. 

Ele afirma que o mercado está "absurdamente cheio de investidores que [no último ciclo] fizeram 
dinheiro demais". Mas qualquer empresa iniciante precisa também de um investidor estratégico, aquele que 
conhece o ramo e dá credibilidade ao novo empreendimento, e de investidores. "Não falta investidor para 
assinar um cheque para um projeto interessante", diz. 

Em resumo, ele diz que novas empresas, para se capitalizarem no Canadá, precisam de conselho 
administrativo, conselho técnico, equipe, projeto, investidor estratégico e investidor. "A coisa mais difícil da 
lista vai ser criar um nome do start up", disse ao Notícias de Mineração Brasil (NMB). 

 

Ouro 

"Tudo indica que pode haver uma disparada do preço do ouro. Mesmo que isso não aconteça, o 
preço que está hoje é bom", disse o CEO da Verde. Ele conta que chegou a captar US$ 16 milhões para um 
projeto de ouro em Tocantins, para o qual não tinha dados de sondagem, apenas um bom conceito e motivos 
pelo qual a área poderia conter uma boa reserva de ouro.  

Hoje, esse projeto está sendo desenvolvido por outra empresa, diz ele. Veloso acredita que US$ 1 
milhão ou US$ 2 milhões de dólares investidos para testar uma hipótese que pode criar um projeto de classe 
mundial não é nada. Por outro lado, "projetos que têm reserva, recurso, 43-101 [norma canadense para 
divulgação de recursos e reservas] e está na bacia das almas, esquece". 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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