
 
 
 
 
 
 
 

 
02 de Janeiro de 2019 

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

de recursos humanos para a Indústria Mineral Brasileira 
 

O conteúdo das matérias é de inteira responsabilidade dos meios de origem 

 

 
 

 
 

MENSAGEM DE INÍCIO DE ANO DA ADIMB 
 

No ano de 2018, a ADIMB destacou-se pela realização do VIII Simpósio Brasileiro de 
Exploração Mineral (SIMEXMIN), em Ouro Preto, com mais de mil participantes, pela 
organização da missão brasileira ao PDAC, no Canadá,com a presença do então Ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira, e a promoção de cursos para mais de 100 profissionais da 
exploração mineral, mineração e pesquisadores. 
 

Durante o VIII SIMEXMIN, a ADIMB passou por uma renovação da sua Diretoria, 
Conselho Superior e Diretoria Executiva, que pretendem se aproximar ainda mais de seus 
associados, atualizando e detalhando suas atividades principais, além de ampliar os canais 
para sugestões de demandas futuras. 
 

O ano de 2018 foi de grandes conquistas para o setor mineral brasileiro com a 
chegada de um novo marco legal, a criação de uma agência reguladora própria, a retomada 
do crescimento na produção e indicativos positivos de investimentos na exploração 
mineral. 
 

Esperamos seguir junto com você nessa caminhada pelo desenvolvimento e inovação 
da indústria mineral brasileira. 
 

Desejamos a todos um 2019 com muito projetos  e conquistas!  



 
 

O BRASIL SERÁ PATROCINADOR OFICIAL DO MAIOR EVENTO MUNDIAL DE 

EXPLORAÇÃO MINERAL 
 

O Brasil, que volta a despertar o interesse de investidores internacionais, irá apresentar durante o PDAC 
2019 as novas descobertas em seu território, os projetos em desenvolvimrnto e a recente reestruturação do setor 

mineral  brasileiro 

 
A convenção anual da Prospectors and Developers Association of Canada – PDAC 

(www.pdac.ca/convention) é o maior e mais importante evento internacional de prospecção mineral. 
Durante 4 dias, mais de 25.000 pessoas vindas de aproximadamente 160 países se reúnem em Toronto, 
onde são apresentadas e debatidas as tendências, perspectivas e desafios do setor mineral em escala 
mundial. 
 

Tradicionalmente, o Brasil é representado por uma comitiva coordenada pela ADIMB e formada por 
executivos e profissionais de empresas de mineração e entidades e autoridades do Governo Federal e, em 
2019, a Missão Brasileira ao PDAC ocorrerá de 03 a 06 de março. 
 

A agenda de eventos e ações, construída conjuntamente pelo setor empresarial e pelo poder 
público, tem como um dos objetivos apresentar à comunidade internacional o potencial econômico e 
mineral do Brasil; as atualizações no arcabouço legal e as melhores práticas e meios de se obter sucesso e 
minimizar riscos no desenvolvimento de projetos e operação no país. 
 

Em um momento de retomada e reestruturação da mineração brasileira, é ainda mais relevante o 
aprimoramento das ações que visam promover o setor mineral do Brasil e, pela primeira vez, o Brasil será 
um Mining Sponsor Country do PDAC. Com isto teremos a oportunidade de ampliar a visibilidade do nosso 
país e melhor posicioná-lo como um dos principais destinos dos investimentos internacionais. 
 

Nesse contexto, a Comissão Organizadora do BRASIL PDAC2019 têm a satisfação de convidar as 
empresas e entidades, governos estaduais e municipais a participar da Missão Oficial Brasileira ao PDAC - 
2019. Informações de como fazer parte dessa importante iniciativa pode ser obtida através do telefone 61 
3326 0759 ou dos endereços de e-mail gustavomello@adimb.com.br e joelma@adimb.com.br. 

 
 

 
 

COMO A MINERAÇÃO AJUDA A ALAVANCAR A ECONOMIA BRASILEIRA 
 

Setor, que gera 180 mil empregos diretos, representa 4% do PIB e é responsável por 25% do saldo 
comercial do país 

 
Vocação do Brasil desde o período colonial, a mineração mantém sua força no século 21. Aliado à 

indústria extrativista, ela representa 4% do Produto Interno Bruto (PIB) e contribui com 25% do saldo 
comercial brasileiro, segundo o Ministério de Minas e Energia. Foram exportados US$ 46,4 bilhões em 
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2017, com um superávit de US$ 23,4 bilhões. “O Brasil é uma potência mineral, só que os brasileiros não 
sabem disso”, sentencia o diretor de Assuntos Ambientais do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), 
Rinaldo Mancin. 

 
O Brasil conquistou essa posição no setor por ser um país de dimensões continentais e 

geologicamente privilegiado, além de ter grande disponibilidade de recursos naturais. O destaque da área 
mineral se reflete também na movimentação do mercado de trabalho. As 10 mil minas do país – 87% delas 
de micro e pequeno porte – geram 180 mil empregos diretos e mais 2,2 milhões de empregos indiretos em 
todo o país. 

 
O minério de ferro é um dos produtos que ajudam a alavancar esse desempenho. Ele sozinho 

representa 8,82% do total das exportações brasileiras, atrás apenas da soja. Outros minerais também 
projetam o país no Exterior. O Brasil se tornou a principal fonte de nióbio – importante para setores de alta 
tecnologia, como a área aeroespacial –, com mais de 90% da disponibilidade do planeta. Terceiro 
exportador global da grafita, o país tem potencial para assumir a dianteira no ranking desse produto nos 
próximos anos. “Ela é essencial para as baterias de carros elétricos e, com a proliferação deles prevista 
para 2030, está tendo uma ‘corrida do ouro’, mas para a grafita”, comenta o chefe do Departamento de 
Engenharia de Minas e de Petróleo da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), professor 
Giorgio de Tomi. 
 
Crescimento sustentável 

Além da importância econômica, a mineração pode ser uma ferramenta de crescimento sustentável 
para regiões isoladas. De Tomi explica que, no passado, era comum que os mineradores chegassem em um 
local antes de qualquer organização social, que só vinha de forma aleatória depois de o território já ter sido 
explorado. Agora, segundo ele, é fundamental que se use a potencialidade mineral de uma região para 
estimular seu desenvolvimento, criando infraestrutura para a população local. “Tem que se preocupar 
como a mineração pode ajudar a vencer desafios sociais”, comenta. Ele usa o exemplo da energia elétrica, 
fundamental para as mineradoras, que, em vez de levarem um transformador para seu uso, poderiam ser 
incentivadas a construírem usinas solares fotovoltaicas. 

 
Isso também incentivaria a atenção a uma preocupação quando se fala em exploração mineral: os 

impactos naturais da atividade. O professor reconhece que um trabalho incorreto pode ter um resultado 
desastroso para a natureza, mas a observação às leis e à regulamentação ajuda a evitar esse passivo. 

 
De Tomi ainda lembra da importância da fiscalização. Por serem concessões governamentais, os 

garimpeiros e mineradores devem ser cobrados para que usem os recursos de maneira racional e que 
cumpram regras importantes, como o desenvolvimento de um plano de fechamento das minas, previsto 
em lei, mas geralmente deixado apenas para o final da extração. “O plano tem que começar no primeiro 
ano de operação”, defende. 
 

Para desenvolver o setor, outro desafio é o déficit brasileiro em infraestrutura. “O bem mineral tem 
rigidez locacional, só acontece naquele lugar específico por sua característica geológica. Temos aí o desafio 
logístico, de melhoria nas rodovias, hidrovias, e principalmente nas ferrovias”, aponta a gerente de 
Pesquisa e Desenvolvimento do Ibram, Cinthia Rodrigues. “É um setor que movimenta bilhões. 
Acreditamos que se a logística se desenvolvesse, poderia melhorar ainda mais”, destaca. 
 
Fonte: G1 
Data: 10/12/2018 
  



 
 

O QUE A MINERAÇÃO ESPERA 
 

Por enquanto, há uma grande incógnita sobre como ficará o setor mineral nogoverno que inicia seu 
mandato em 1º. Dejaneiro de 2019. Não se sabe exatamente o quefoi discutido no âmbito da equipe de 
transição,o ministro que responderá pela Pasta de Minase Energia é um neófito no setor e sua ligaçãocom 
a área de mineração, ao que se saiba, dizrespeito mais ao estudo dos minerais nucleares por conta de sua 
atuação no programa daMarinha que trata dos submarinos nucleares.Também não se sabia, até o 
momento em queescrevíamos este editorial, quem ofuturo ministro escolheria para conduzir a Secretaria 
deGeologia, Mineração e Transformação Mineral(SGM), a quem cabe a responsabilidade degerir as 
políticas para a mineração traçadaspelo MME. 

 
Pelo lado do primeiro futuro mandatáriodo País – que ao estilo Donald Trumpcostumaanunciar 

indicados e possíveis prioridades doseu governo através das redes sociais – as manifestaçõessobre o setor 
mineral não passaramde generalidades sobre o potencial do nióbio e,mais recentemente, a respeito da 
avaliação dopotencial de potássio, calcário e magnésio parauso na agricultura. Mais não se viu nem ouviu. 

 
Um aspecto positivo é que o governo queassume herda um arcabouço de leis e medidasque foram 

implementadas recentemente, nobojo do denominado Programa de Revitalização daIndústria Mineral 
Brasileira, queteve o mérito de reduzir as incertezas jurídicasque havia ao estabelecer regras que dão 
maiorconfiança para aqueles que pretendem realizarinvestimentos, que no caso da mineração sãosempre 
de médio e longo prazos.  
 

Embora nem todas as medidas tenhamsido festejadas pelo setor empresarial, como éo caso do 
aumento das alíquotas e da base decálculo da CFEM (Contribuição Financeirapela Exploração Mineral), 
outras foram bemrecebidas, principalmente a criação da ANM(Agência Nacional de Mineração) e a 
regulamentação do Código de Mineração. A ANM,que substitui o antigo DNPM, pode contribuirpara dar 
mais modernidade e celeridade às açõesrelativas à concessão e administração das áreasminerais pelo País 
afora. Como se sabe, ela teráuma diretoria colegiada, o que em princípioinibe eventuais tentativas de 
favorecimento emdisputas pelas áreas. E aqui o fator celeridadeganha muita importância, porque é imenso 
opassivo que existe em termos de processos quetramitavam no antigo DNPM. Reduzir e eliminar tal 
passivo exigirá um grande esforço porparte da equipe da ANM que, esperamos, possacontar com os 
recursos necessários para fazer oseu trabalho. Caso contrário, toda a discussãotravada ao longo dos cerca 
de 20 anos sobre anecessidade da Agência terá sido em vão. 

 
Também será fundamental que a ANMpossa colocar em prática as medidas previstasno 

Regulamento do Código de Mineração, poisisto é fundamental não apenas para estimular asatividades de 
exploração mineral no País, comotambém para que a atividade de extração mineral – em todas as escalas 
– possa ser realizada emconformidade com o que prevê as boas práticas,principalmente no que se refere à 
recuperaçãodas áreas lavradas e à segurança das pessoas. 

 
Se isso for feito, se terá avançado muito.Porém, há outra lacuna que não foi e nemserá resolvida 

com as mudanças recentemente introduzidas na política mineral. Trata-se doreconhecimento do potencial 
geológico do País,item no qual infelizmente estamos muito atrasados, mesmo secomparado com países 
que nãotêm ambientes geológicos tão favoráveis comoo nosso. Assim, dotar o Serviço Geológico 
derecursos financeiros para que possa agilizar osprogramas de levantamentos geológicos no Paísé uma 
prioridade, inclusive para estimular osinvestimentos em prospecção mineral. O nívelde capacitação técnica 
do Serviço Geológicobrasileiro é bom e precisa ser estimulado. 



No que se refere à produção mineral, éum bom sinal que o governo se preocupe emlevantar o 
potencial de minerais insumos paraa agricultura. Como se sabe, a dependênciabrasileira de insumos 
importados vem de longadata, assim como os esforços para reduzí-la.Lembramos que ainda na década de 
1980 foiestabelecido um Plano Nacional do CalcárioAgrícola, visando estimular a produção desse bem, mas 
que, como muitas coisas no Brasil,não saíram do papel. 

 
Enfim, o setor espera que o governo que seinicia continue dando voz às questões da mineração o 

âmbito do MME – que tradicionalmente prioriza a energia – e não crie entravesaodesenvolvimentoda 
atividade, quetem potencial paradobrar a sua contribuição ao PIB, quehoje é da ordem de4%.  
 
Fonte: Brasil Mineral 
Autor: Francisco Alves 
Data: Ano XXXV - Novembro/Dezembro de 2018 
 
 

 
 

MINISTRO DE MINAS E ENERGIA TOMA POSSE E PROMETE REDUÇÃO DE TARIFAS 
 

Bento Albuquerque disse que vai rever políticas do pré-sal e reforçou estímulo à energia nuclear 
 

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, assumiu o cargo nesta quarta-feira (2) 
prometendo reduzir as tarifas de energia ao retirar principalmente subsídios da conta. A Aneel, agência 
que regula o setor, já foi consultada sobre as mudanças. 
 

O ministro afirmou que vai rever as políticas de exploração do pré-sal, ampliando o regime de 
partilha, o que deverá trazer mais investidores estrangeiros ao setor. 
 

Também reforçou o estímulo à energia nuclear, considerada estratégica. 
 

“O Brasil não pode se entregar ao preconceito e à desinformação desprezando o domínio que 
temos das duas tecnologias: exploração e processamento.” 
 

Albuquerque anunciou ainda que fará uma “harmonização” entre o direito mineral e o ambiental 
para estimular a produção do setor, outra prioridade. 
 

 
O novo ministro de Minas e Energia do governo Bolsonaro, 
almirante Bento Albuquerque - Pedro Ladeira/Folhapress  



 

 
O processo de capitalização da Eletrobras, iniciado no governo de Michel Temer, será levado 

adiante, segundo o ministro. 
 
Fonte: Folha de São Paulo 
Autor: Julio Wiziack 
Data: 02/01/2019 
 
 

 
 

NUCLEP E INB PASSAM PARA O MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 
 

Presidente Jair Bolsonaro edita Medida Provisória com nova estrutura do governo 
 

O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta terça-feira (1/1) decreto 9.660/19, que traz a vinculação 
das entidades da administração pública federal indireta e prevê a vinculação da Nuclebras Equipamentos 
Pesados (Nuclep) e a Indústria Nucleares do Brasil (INB) ao Ministério de Minas e Energia (MME). As duas 
empresas estatais eram anteriormente vinculadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia. 
 

A INB atua na cadeia produtiva do urânio com combustível nuclear, que inclui a mineração, o 
beneficiamento, o enriquecimento e a fabricação de pastilhas e do combustível que abastece as usinas 
nucleares brasileiras. A Nuclep é produtora de bens de capital sob encomenda, que atua 
preferencialmente na área de caldeiraria pesada, fez – por exemplo – parte dos componentes do segundo 
condensador (MAG-20) da usina de Angra 3. 
 

O novo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque Junior, que tomou posse hoje é um dos 
defensores da retomada do projeto de Angra 3. Ele é também membro do Conselho de Administração da 
Nuclep. 
 

Ao MME ficaram vinculados: 
 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; 
 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP; 
 Agência Nacional de Mineração – ANM; 
 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás; 
 Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM; 
 Empresa de Pesquisa Energética – EPE; 
 Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras; 
 Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA; 
 Indústrias Nucleares do Brasil – INB; e 
 Nuclebrás Equipamentos Pesados – Nuclep 
 
Fonte: E&P Brasil 
Autor: Felipe Maciel 
Data: 02/01/2019  



 
 

MINING HUB ANUNCIA EDITAL PARA STARTUPS INTERESSADAS EM SE APROXIMAR 

DA CADEIA DE MINERAÇÃO BRASILEIRA 
 

Programa de inovação aberta envolvendo 12 mineradoras será coordenado pela Neo Ventures e faz parte 
do Mining Hub, iniciativa que busca soluções inovadoras para os desafios do setor mineral 

 
Estão abertas as inscrições para startups interessadas em fazer parte do Mining Hub, uma iniciativa 

que busca a geração de inovação para a mineração com foco setorial e apoiado por 12 grandes players da 
indústria. O espaço, que ocupará um dos seis andares da recém-inaugurada WeWork Savassi Mall, em Belo 
Horizonte (MG), contará com a participação das principais mineradoras e fornecedores da cadeia do setor 
no país. Os formulários de inscrição e o edital completo podem ser acessados pelo site 
www.mininghub.com.br até 11 de janeiro de 2019. Podem se inscrever startups cujos focos de atuação de 
enquadrem em algum dos desafios estratégicos e operacionais anunciados pelo projeto: Segurança 
(Operacional e SSO – segurança e saúde ocupacional); Gestão da Água; Fontes de Energia Renovável; 
Eficiência Operacional; e Gestão de Resíduos e Rejeitos. 

 
As startups e empreendedores selecionados serão acelerados em ciclos de quatro meses, sendo 

que o primeiro terá início em Fevereiro de 2019. Lançado em novembro deste ano, o Mining Hub conta 
com o apoio do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e reúne as mineradoras Anglo American, 
AngloGoldAshanti, ArcelorMittal, CSN, Ferrous, Gerdau, Kinross, Mineração Usiminas, NexaResources, 
Samarco e Vale. Também já confirmaram presença fornecedores relevantes ligados ao setor, como Haver 
Brasil, IHM Stefanini, ISQ, Petronas e ThyssenKrupp. 

 
Entre as vantagens para as startups que conseguirem, por meio do edital, garantir o seu espaço no 

Mining Hub, está a proximidade com as grandes empresas envolvidas, que poderão atuar como clientes-
anjo e, inclusive, evoluir para uma potencial joint venture, spin-in ou M&A. Além disso, vale destacar o 
acesso a um programa de inovação aberta conjunto, onde as soluções de sucesso podem ser escaladas de 
forma fácil e ágil entre as empresas que patrocinam o programa. O grande objetivo do Mining Hub é gerar 
conhecimento, novas tecnologias, produtos e serviços e, inclusive, promover a transformação cultural do 
setor, tido hoje como um dos mais tradicionais do mercado, preparando-o para as tendências do futuro do 
trabalho. 
 
Projeto integra o WeWorkLabs 

O Mining Hub integra o WeWorkLabs, iniciativa global da WeWork trazida para o Brasil em meados 
de 2018. Ele é dividido em duas frentes: de um lado, a plataforma capacita startups e empreendedores, 
por meio da oferta de espaços de trabalho e uma programação que conta com uma rede de mentores 
exclusiva, curadoria de conteúdos, ferramentas desenvolvidas internamente e um funcionário da WeWork 
dedicado exclusivamente ao projeto (Labs Manager), responsável por conectar as startups com mentores, 
clientes e, eventualmente investidores e fundos. 

 
Já na frente voltada para grandes empresas, o WeWorkLabs se propõe a contribuir para que 

organizações de qualquer segmento possam se desenvolver e inovar em suas estratégias de atuação, a 
partir da aproximação com essas startups, que poderão apoiá-las de maneira customizada na solução de 
seus desafios, por meio de tecnologia e transformação cultural. Em ambos os casos, a iniciativa conta com 
parcerias junto a universidades, aceleradoras, incubadoras, empresas de venture capital e especialistas de 
diversos setores, criando e apoiando um ecossistema de inovação, que colabora para o sucesso desses 
negócios. 



 
O WeWorkLabs já conta com cinco espaços em São Paulo e Rio de Janeiro, mas terá em Belo 

Horizonte a sua primeira unidade focada em uma área de atuação específica. A primeira WeWork mineira, 
inaugurada em 22 de novembro, terá capacidade para 800 posições de trabalho até fevereiro de 2019. No 
Brasil desde 2017, a empresa conta com outras 15 unidades, em São Paulo, Rio de Janeiro, e mais de 15 mil 
pessoas trabalhando em seus espaços. 
 
Sobre a WeWork 

A WeWork é uma plataforma global que oferece espaços de trabalho, comunidade e serviços, tanto 
físicos como digitais. Transformamos prédios em ambientes dinâmicos que estimulam a criatividade, a 
produtividade e as conexões entre as pessoas. Fundada em Nova York em 2010 por Adam Neumann e 
Miguel McKelvey, a WeWork possui atualmente mais de 287 unidades em mais de 77 cidades e 23 países 
em todo o mundo. Para saber mais, siga-nos no Twitter, Instagram e Facebook (@WeWork) ou visite 
wework.com. 
 
WeWork no mundo 
– Uma das maiores startups do mundo, avaliada em US$45 bilhões 
– Mais de 320.000 membros 
– 335 Espaços físicos em 83 cidades e 24 países 
– Até o final de 2018, a WeWork projeta que terá aumentado seu número de espaços de trabalho para 400 
e seus membros para 400 mil 
 
WeWork no Brasil 
– Cerca de 15 mil membros 
– 15 espaços físicos em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte 
 
Fonte: Portal da Mineração 
Data: 13/12/2018 
 
 

 
 

NEXARESOURCES OBTÉM LICENÇA PARA OBRA DE MINA DE ZINCO EM MATO 

GROSSO 
 

A mineradora de zinco, cobre e chumbo Nexa Resources,controlada pelo grupo Votorantim, 
informou no início da noite desta quinta-feira (20) que obteve a licença ambiental de instalação do Projeto 
Aripuanã, localizado em Mato Grosso. A licença foi emitida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do 
Mato Grosso. 

 
Com a autorização, a companhia, com ações negociadas nas bolsas de Nova York e Toronto, já pode 

iniciar as obras do empreendimento no município de Aripuanã, a noroeste de Mato Grosso. 
O projeto prevê investimentos de US$ 392 milhões para instalação industrial de extração e beneficiamento 
de concentrados de zinco, cobre e chumbo. O começo das obras está previsto para o primeiro trimestre de 
2019. 
 

Tito Martins, presidente da Nexa, disse que a implantação do Projeto Aripuanã inaugura um novo 
capítulo na história do empreendimento, que marca o início das atividades da empresa no Mato Grosso. 
“O projeto colocará, de forma definitiva, o município de Aripuanã no mapa da mineração nacional”. 



 
Segundo Martins, o empreendimento fortalece a posição da companhia como uma das cinco 

maiores produtoras mundiais de zinco, liderando a produção do minério na América Latina. “Nossa 
expectativa é que em 2021 possamos celebrar o início das operações”, disse. 
 

A vida útil do projeto é estimada em 13 anos, considerando apenas as reservas minerais medidas. 
Está prevista produção média anual 66,7 mil toneladas de zinco, 23 mil de chumbo e 3,7 mil de cobre. A 
expectativa éque na fase de construção sejam gerados 1.600 empregos e na operação750. A Nexa 
requereu a licença prévia (LP) em agosto do ano passado,sendo expedida, em abril. 
 
Fonte: Valor 
Autor: Ivo Ribeiro 
Data: 20/12/2018 

 
 

 
 

DEMANDA GLOBAL LEVA A CORRIDA PELO LÍTIO, O PETRÓLEO DO FUTURO 
 

País deve virar um dos maiores produtores de mineral usado em baterias 
 

O cenário internacional favorável e as recentes descobertas de lítio no país provocaram uma 
corrida por reservas do mineral, matéria-prima para a fabricação de baterias elétricas. Dois projetos já em 
curso elevarão o Brasil ao status de um dos maiores produtores mundiais na próxima década. Até o início 
deste mês, de acordo com dados da ANM (Agência Nacional de Mineração), o número de requerimentos 
de pesquisa do minério chegava a 117, mais que o triplo do ano anterior e quase dez vezes o registrado em 
2016. 
 

O processo vem gerando grande expectativa no Vale do Jequitinhonha, norte de Minas, uma das 
regiões mais pobres do país, mas com grande potencial para descobertas. Na microrregião de Araçuaí, a 
600 quilômetros de Belo Horizonte, foram 46 novos requerimentos de pesquisa nos últimos dois anos, na 
esteira de descobertas realizadas pela mineradora Sigma e de um trabalho de exploração da estatal CPRM 
(Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais). No trabalho, a CPRM descreveu 45 corpos rochosos com 
minerais de lítio, 20 deles inéditos. “A região tem potencial para se tornar uma grande produtora”, diz 
Vinícius Paes, um dos autores do projeto de pesquisa na região. 
 

A partir do início de 2018, houve crescimento também pela procura de áreas no Nordeste, 
principalmente no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco e na Bahia. 
 

Chamado de “petróleo do futuro”, pelo potencial de substituição do motor a combustão, o lítio 
experimenta grande valorização no mercado internacional. O preço disparou nos últimos anos, diante de 
planos para reduzir as emissões de poluentes no transporte em países desenvolvidos, o que gerou uma 
corrida por reservas no mundo. Montadoras como a Volkswagen já anunciaram metas para o fim da 
produção de veículos a gasolina. O Brasil tem hoje uma pequena produção, em projeto da CBL (Companhia 
Brasileira de Lítio) em Araçuaí, voltada para consumo básico no mercado interno, como lubrificantes e 
cerâmica. Mas os investimentos recentes já começam a alterar o cenário. 
 

“O Brasil era muito tímido nesse segmento. De repente, surge a demanda elétrica, e o setor está 
passando por um despertar”, afirma Ivan Jorge Garcia, especialista em recursos minerais da agência. 
 



Nova Fábrica 
Em maio, a AMG Mineração inaugurou uma fábrica em Nazareno, 240 quilômetros ao sul de Belo 

Horizonte, fruto de investimento de R$ 450 milhões, para extrair de pilhas de rejeito de sua produção de 
tântalo o lítio que há até pouco tempo não tinha valor de mercado.A unidade opera com 60% de sua 
capacidade, de 90 mil toneladas por ano de espodumênio, um dos minérios nos quais se encontra o lítio. 
Considerando um teor de 6%, o volume equivale a 4.500 toneladas de lítio contido (medida usada 
internacionalmente para classificar a produção). 
 

É o equivalente a quase nove vezes a produção brasileira ao fim de 2017, quando o país 
representava menos de 0,1% do mercado global, que movimentou 43 mil toneladas de lítio contido. 
Austrália e Chile dominavam 76% da produção. A Argentina tinha 13%. 
 

Com investimento de R$ 350 milhões, incluindo os gastos já feitos em exploração de reservas, a 
Sigma prepara o maior projeto de produção do país, com capacidade para 240 mil toneladas por ano de 
espodumênio, o equivalente a 14,4 mil toneladas de lítio contido. 
 

AMG e Sigma já falam em estudos para dobrar capacidade. E vislumbram a possibilidade de avançar 
na cadeia produtiva —hoje, a transformação do mineral em compostos químicos e depois em baterias é 
dominada pelos chineses. 
 

“Temos disponibilidade de matéria-prima e mercado, que é um dos maiores do mundo. Temos o 
princípio e o fim. Precisamos apenas desenvolver o meio”, diz Itamar Resende, presidente da Sigma 
Mineração. A “cereja do bolo”, diz, seria conseguir atrair uma fábrica de baterias para o país. 
 

A AMG já deu um passo e fechou acordo com a sul-coreana Ecopro para estudar a viabilidade de 
uma unidade química de produção de sulfato de lítio, uma etapa além na cadeia de produção de baterias. 
“É um produto de valor agregado muito superior”, afirma o presidente da companhia, Fabiano Costa. Se o 
projeto for aprovado, a expectativa é que inicie as operações em 2021. 
 
Expectativa 

Durante 8 de seus 35 anos, Washington Chaves dos Santos deixava uma vez por ano a aridez de 
Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, rumo ao interior de São Paulo para garantir o sustento da família 
nocorte de cana. 
 

Partia com outras centenas de moradores para temporadas de até oito meses longe da mulher e do 
filho.Kessiane Lima Silva, 36, teve mais sorte. Formou-se em geologia e desenvolveu sua carreira 
trabalhando para mineradoras na região Norte do país. Mas há algum tempo sonhava em voltar a Araçuaí 
para poder dar assistência aos pais, já em idade avançada. 
 

Os dois hoje são colegas de trabalho na mineração de lítio da Sigma, que tem o maior projeto de 
produção do mineral em curso no país, investimento que gera grande expectativa em uma área que 
exportava mão de obra por falta de oportunidades. 
 

“Graças a Deus veio essa empresa para cá”, diz Santos. 
 

Com economia basicamente agrícola, de pequena mineração e garimpos de pedras semipreciosas, 
a região espera que o lítio traga empregos e oportunidades de negócios.Nas obras da fábrica, que devem 
começar em 2019, serão 500 empregos, diz o presidente da Sigma, Itamar Resende.A expectativa é que o 
número seja mantido durante a operação, incluindo a mão de obra para a exploração de reservas 
adicionais. 
 



Única produtora do país até o fim de 2017, a CBL (Companhia Brasileira de Lítio) estuda ampliar sua 
capacidade. A empresa atua desde 1993, mas tem produção basicamente voltada ao mercado interno. 
Em uma fábrica em Divisa Alegre, na divisa com a Bahia, produz matéria-prima para lubrificantes. 
Em março, iniciará operações de uma unidade de purificação para começar a prospectar o mercado de 
baterias, diz o diretor-superintendente da companhia, Paulo Sergio Castro Renestro. 
 

A empresa, porém, enfrenta críticas de moradores, que reclamam de poluição causada por uma 
pilha de rejeitos. 
 

“Se o vento sopra para cá, vem uma nuvem”, diz o agricultor Valdeir Gonçalves dos Santos, 54, 
apontando para a pilha atrás de sua casa. “Os meninos já tiveram problema de respiração, bronquite, 
asma.” 
 

A CBL nega que cause danos à comunidade. A Prefeitura de Araçuaí não se pronunciou. 
 
Fonte: Folha de São Paulo 
Autora: Nicola Pamplona 
Data: 22/12/2018 
 
 

 
 

INSTRUÇÃO ORIENTA SOBRE PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE MINERÁRIA E 

FECHAMENTO DE MINA 
 

A Instrução de serviço (IS) 07/2018, publicada nessa segunda-feira, 03 de dezembro, no site da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), orienta os 
empreendedores e áreas técnicas sobre os procedimentos a serem adotados quando da paralisação da 
atividade minerária e acerca dos processos administrativos para fechamento de mina no Estado de Minas 
Gerais. 

 
As normas estão previstas na Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental 

(Copam) nº 220, de março de 2018. Para que haja um alinhamento institucional entre a Fundação Estadual 
do Meio Ambiente (Feam), a Semad e as Superintendências Regionais de Meio Ambiente (Suprams) foi 
elaborada a IS, apresentando os trâmites aplicáveis às situações, com a discriminação dos documentos e 
estudos ambientais que deverão ser exigidos e apresentados no ato da formalização do processo. 

 
“A IS esclarece diversos questionamentos que eram feitos acerca da paralisação da atividade 

minerária e dos processos administrativos de fechamento de mina, propiciando o alinhamento 
institucional dos órgãos e sanando dúvidas do setor minerário”, disse a gestora ambiental da Gerência da 
Qualidade do Solo e Reabilitação de Áreas Degradadas da Feam, Marina Ferreira de Melo. 

 
Com relação à paralisação da atividade minerária, a norma estabelece que o responsável legal pelo 

empreendimento, que vier a paralisar suas atividades de forma temporária, voluntariamente ou em 
consequência de fatos fortuitos, desastres naturais, impedimentos técnicos, problemas de ordem 
econômica ou decisões judiciais, deverá protocolar junto ao órgão ambiental o Relatório de Paralisação da 
Atividade Minerária (RP). 

 



No caso de fechamento de mina, os arts. 4º e 5º da DN Copam nº 220, estabelecem quais são os 
empreendimentos obrigados a protocolar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (Prad), bem como 
os prazos para apresentação do documento. Já o art. 8º determina quais os empreendimentos devem 
protocolar o Plano Ambiental de Fechamento de Mina (Pafem). 

 
Uma novidade é que os processos para fechamento de mina deverão ser instruídos via Sistema 

Eletrônico de Informação (SEI). “Isso representa uma grande inovação pois se trata de um sistema 
completamente digital. Além disso, a disponibilização via SEI dá ampla publicidade de todos os 
documentos, facilitando o acesso de qualquer cidadão aos documentos e estudos disponíveis”, ressaltou a 
gestora. 

 
Para ter acesso à Instrução de Serviço (IS) completa clique aqui. 
 

Fonte: Portal Meio Ambiente - MG 
Autora: Milene Duque 
Data: 05/12/2018 
 

 

 

PALÁDIO FOI UMA DAS COMMODITIES DE MELHOR DESEMPENHO NO ANO 
 

Metal superou o ouro no comércio de commodities nos últimos dias 
 

O ouro foi durante muito tempo o mais valioso dos metais preciosos, até que, de repente, deixou 
de ser. No mês passado, pela primeira vez em 16 anos, foi superado por um rival obscuro e muito menos 
sensual chamado paládio. Ele registrou uma alta recorde no dia 12 de dezembro, antes de se fixar em 
1.255,12 dólares a onça no fechamento do mercado em Londres, no dia 13 de dezembro, segundo dados 
da SP Angel, uma companhia de pesquisa de investimentos. O ouro chegou a 1.243,02 dólares a onça. O 
ouro recuperou a primeira posição, mas, em dezembro, os preços à vista do paládio bateram os do ouro 
durante vários dias. (No final do mês, o ouro foi o mais cotado.). 
 

Foi uma vitória impressionante ajudada pelas oscilações da economia, pela legislação de combate à 
poluição, as campanhas dos sindicatos dos trabalhadores nas minas e as negociações comerciais 
internacionais. Até pouco tempo atrás, o paládio era talvez mais conhecido por mover o mecanismo fictício 
do reator que se engancha ao coração do Homem de Ferro. 
 

Sua função principal é menos glamorosa. Mais de 80% do paládio do mundo é utilizado nos 
conversores catalíticos que ajudam os veículos a controlar sua produção de poluentes. O paládio foi uma 
das commodities de melhor desempenho em 2018. Nos últimos quatro meses, aproximadamente, seu 
preço subiu mais de 50%. Alguns comerciantes venderam todo o estoque do metal.  
 
Mais de 80% do paládio é usado em conversores catalíticos para automóveis.  
Primo da platina e tradicionalmente muito mais barato, o paládio faz parte de uma família de metais  
conhecida como “metais nobres”, porque resistem à corrosão e à oxidação. Prateado e durável, o metal é 
usado em instrumentos cirúrgicos, ligas de uso odontológico, em celulares, e em outros produtos 
eletrônicos. Os joalheiros às vezes o utilizam porque é hipoalergênico e fácil de se trabalhar. 
 

O paládio é também menos caro do que outros metais preciosos como ouro e platina. Crescentes 
esforços para regulamentar as emissões dos escapamentos dos veículos nos anos 1970, prepararam o 
caminho para o aumento da sua popularidade. O metal, assim como a platina e o ródio, ajuda a controlar 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2018/PADRONIZA%C3%87%C3%83O_PROCEDIMENTOS/IS_07_2018_-_Fechamento_de_Mina.pdf


as emissões tóxicas reagindo com o monóxido de carbono, os hidrocarbonetos e o óxido de nitrogênio, 
tornando-os menos prejudiciais. Durante décadas, o paládio foi um importante componente dos veículos, 
mas em grande parte pouco conhecido. 
 

A mudança dos veículos para o diesel, cujos conversores catalíticos dependem mais da platina,  
intensificou a demanda do paládio, principalmente na Europa. As vendas de automóveis movidos a 
gasolina subiram ao longo das décadas até este ano. Regulamentações mais rigorosas a respeito das 
emissões levou os fabricantes do setor automotivo a usar mais paládio. A demanda pelo metal para a 
fabricação dos catalisadores deveria chegar à alta recorde de 8,5 milhões de onças no ano passado, 
segundo a empresa de consultoria Metals Focus. 
 

Mas as vendas de automóveis começaram a baixar. E na China, a demanda de paládio poderá ser 
amenizada pelas preocupações com a economia, pelas tarifas impostas pelo governo Trump e as restrições 
aos empréstimos aos consumidores. “Tudo isto pesa sobre a demanda de novos carros”, disse RohitSavant, 
o diretor do grupo CPM que pesquisa o setor de commodities. 
 

O paládio é extremamente raro; ele é um subproduto da mineração da platina na África do Sul e do 
níquel extraído na Rússia. O seu preço subiu repentinamente no início dos anos 2000 em reação às 
interrupções do fornecimento da Rússia e ao aumento do interesse pelos conversores catalíticos. A 
demanda de paládio aumentou persistentemente durante oito anos, e esperava-se que superasse a oferta 
em cerca de 1,2 milhão de onças em 2018. A Metals Focus prevê “novos déficits consideráveis”. 
 

A maior parte do paládio é enviada diretamente da mina para a cadeia de suprimentos 
automotivos. Uma crescente porcentagem do metal vem da reciclagem; ele é recuperado de antigos 
conversores catalíticos e de produtos eletrônicos, e em seguida fundido e refinado para ser reutilizado. 
Embora os preços da maioria dos outros metais tenham experimentado altos e baixos no ano passado, o 
paládio registrou altas sucessivas. Os especialistas preveem que a sua cotação permanecerá elevada pelo 
menos por alguns meses. 
 

Mas os próximos investimentos das mineradoras e as mudanças da tecnologia visando a 
despoluição do ar poderão causar uma queda dos preços. Na Rússia, a mineradora gigante NorilskNickel, a 
maior produtora de paládio do mundo, indicou no mês passado que gastará mais de 12 bilhões de dólares 
para elevar a produção nos próximos cinco anos. 
 

A pressão para a produção de veículos menos poluidores poderá resultar na fabricação de 
automóveis elétricos, que não exigem conversores catalíticos. Fabricantes de produtos eletrônicos e de 
automóveis, como a Toyota, estão desenvolvendo tecnologias que usam menos metais preciosos. “A 
última coisa que qualquer uma destas companhias  quer é uma grande oscilação dos preços”, afirmou 
Savant. 
 
Fonte: The New York Times 
AutoraTiffany Hsu 
Data: 31/12/2018 
  



 

ESTUDO DE ESPECIALISTAS MOSTRA QUE NÃO HOUVE TRANSBORDAMENTO DOS DEPÓSITOS DE 

RESÍDUOS DA ALUNORTE 
 

Simulações computacionais realizadas por professores da Universidade Federal de Campina Grande 
mostram que não houve transbordamento das áreas de depósito de resíduos da Alunorte em fevereiro de 
2018. O estudo independente também conclui que a Alunorte, do ponto de vista da gestão de águas, pode 
produzir com segurança a 100% de sua capacidade. 

 
No estudo, os pesquisadores simularam cenários de armazenamento de água, bombeamento e 

tratamento, considerando diferentes níveis de produção de alumina e precipitação utilizando plataformas 
de modelagem e simulação reconhecidas internacionalmente. A Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG) é amplamente reconhecida como especialista no campo da engenharia química no Brasil. A equipe 
de pesquisa, composta por 14 pessoas, foi coordenada pelo Dr. Romildo Pereira Brito e pelo Dr. Gilmar 
Trindade de Araújo, ambos professores da UFCG. O estudo foi publicado em 26 de novembro. 
 
 
Principais conclusões do estudo: 

Simulações de computador mostram que as áreas de depósito de resíduos da Alunorte, DRS1 e 
DRS2, não transbordaram em fevereiro de 2018 

 
A liberação do excesso de água da chuva para o rio Pará por meio do “Canal Velho” foi a decisão 

mais apropriada diante das circunstâncias de chuvas extremas de fevereiro de 2018 
 
A Alunorte pode, do ponto de vista da gestão de águas, produzir com segurança dentro de sua 

capacidade nominal de 6,3 milhões de toneladas de alumina por ano. 
 
Com os projetos de melhoria que estão sendo implementados na Alunorte, a refinaria de alumina 

está preparada para possíveis mudanças climáticas futuras que poderiam levar a chuvas extremas mais 
frequentes. 

 
“É encorajador que agora temos um estudo independente que afirma que a Alunorte pode produzir 

com segurança a plena capacidade e que nossos projetos de melhoria contínua nos tornarão bem 
preparados para chuvas ainda mais pesadas do que as que vivenciamos em fevereiro. Juntamente com os 
relatórios e confirmações das autoridades brasileiras de que não tivemos nenhum transbordamento dos 
depósitos de resíduos, este estudo é uma confirmação importante de que a Alunorte é capaz de produzir 
com segurança”, afirma John Thuestad, Vice-Presidente Executivo da área de negócios de Bauxita e 
Alumina da Hydro no Brasil. 
 
Fortalecimento da capacidade de tratamento de água da Alunorte 

A Hydro tem projetos em andamento para fortalecer a capacidade de gestão de água da Alunorte, 
o que levará a refinaria de alumina a um novo padrão ambiental. A capacidade de armazenamento de água 
deverá ser aumentada em 350% (conclusão prevista para o final de 2018) e a capacidade da infraestrutura 
de tratamento de água será aumentada em 50% (conclusão prevista para o segundo trimestre de 2019). 

 



O relatório independente atesta que as melhorias realizadas nas três frentes mencionadas 
(armazenamento, bombeamento e tratamento), estão corretamente projetadas e garantem a segurança 
das operações da Alunorte. As melhorias foram testadas para chuvas extremas que podem ocorrer apenas 
uma vez em 5.000 ou 10.000 anos. O estudo conclui que a Alunorte operaria com segurança diante dessas 
chuvas. Com a melhoria da capacidade de armazenamento e bombeamento, finalizada em dezembro de 
2018, o estudo confirma que não haveria necessidade de usar o Canal Velho para liberar o excesso de água 
da chuva, o que foi feito como uma medida emergencial durante as fortes chuvas em fevereiro deste ano. 
 
Fonte: Hydro 
Data: 13/12/2018 
 

 

 
 

IPT ESTUDA TECNOLOGIAS PARA RECUPERAÇÃO DE REJEITOS; NOVAS COMPETÊNCIAS 

MOTIVAM VISITA DE DELEGAÇÃO CHINESA AO INSTITUTO 
 

Com o objetivo de mapear o nível de desenvolvimento tecnológico voltado para o tratamento e o 
aproveitamento de rejeitos de mineração, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas realizou um projeto que 
envolveu competências de dois centros diferentes do IPT. 

Pesquisadores do Centro de Tecnologias em Metalurgia e Materiais e do Centro de Tecnologia de 
Obras de Infraestrutura participaram do projeto de mapeamento da produção de rejeitos das empresas de 
mineração e da maturidade das tecnologias aplicadas para sua valoração. 
 

Gerente do projeto e chefe do Laboratório de Processos Metalúrgicos, Sandra Lúcia de Moraes 
explica que o trabalho procurou gerar reflexão sobre o cenário atual da cadeia produtiva da mineração. “A 
importância deste projeto reside no fato de levantarmos as oportunidades existentes no setor e como o 
IPT, que dispõe de infraestrutura para tratamento de minérios e resíduos industriais e está trabalhando na 
viabilização do emprego de rejeitos, pode atuar neste cenário”, afirma ela. 
 

Existem atualmente tecnologias que podem ser aplicadas para a recuperação de rejeitos, mas 
Sandra ressalta que “essas tecnologias tradicionais devem ser adaptadas para que se promova uma 
recuperação efetiva dos minerais de interesse, de um modo viável técnica e economicamente”. 
 

O trabalho contemplou etapas de caracterização do setor de mineração e identificação de 
capacitações e ferramentas necessárias para o desenvolvimento da recuperação de rejeitos. No início, 
foram mapeados os principais minérios explorados pelos estados brasileiros e por empresas privadas. 
Posteriormente, houve a identificação da quantidade de rejeitos gerados, possíveis gargalos tecnológicos 
formados em sua recuperação e clientes em potencial para o oferecimento desse serviço por parte do IPT. 

 
As etapas seguintes contemplaram o reconhecimento das principais atividades que precisariam ser 

desenvolvidas para a implementação de um modelo de negócios para recuperação de rejeitos, além da 
indicação das capacitações necessárias para os profissionais envolvidos. 

 
Reconhecimento internacional 

O projeto de capacitação atraiu a atenção de pesquisadores e instituições internacionais para o 
Instituto. Apresentado por Sandra na Annual Meeting oftheAdvancedSustainable Iron andSteelmaking 
Center (ASISC) (em tradução livre, Reunião Anual do Centro de Fabricação Avançada e Sustentável de Ferro 



e Aço) em agosto de 2018 em Michigan, Estados Unidos, o trabalho chamou a atenção do professor chinês 
Shaoxiang Song, da Wuhan Universityof Technology, e motivou a visita de uma delegação ao IPT no início 
de dezembro.  

 
Acompanhado de Yimin Zhang, professor da TempleUniversity, e de YueTeng e Gai Hong, 

representantes do Escritório Nacional para Prêmios de Ciência e Tecnologia da China, Song veio ao IPT 
conhecer mais sobre as competências do Instituto na área de mineração e discutir parcerias entre as duas 
instituições. 

 
Song explica que chamaram sua atenção as novas tecnologias desenvolvidas pelo Instituto na área 

de processos metalúrgicos. “Uma colaboração entre Wuhan e IPT possibilitaria troca de conhecimento, 
intercâmbio de professores e pesquisadores e o desenvolvimento de projetos em conjunto que trariam 
benefícios não só às duas instituições, mas para o setor de mineração como um todo”. 
 
Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
Data: 17/12/2018 
 

 

 
 

GEOSOL COMEMORA 65 ANOS 
 

No dia 10 de dezembro, a GEOSOL, principal empresa da área de geologia e sondagem do País e da 
América Latina, completou 65 anos. Fundada em 1953, pelo engenheiro Victor Dequech, na cidade de 
Criciúma (SC), com o nome Geologia e Sondagens Ltda., a companhia contribuiu de forma decisiva para a 
descoberta ou dimensionamento das principais jazidas e depósitos minerais que hoje são conhecidos no 
País, como as jazidas de fosfato e nióbio em Araxá, Tapira (MG) e Catalão/Ouvidor (GO), de urânio na 
Bahia, depósitos de minério de ferro no Quadrilátero Ferrífero, da Província Mineral de Carajás e vários 
outros.  

 
Um diferencial importante da GEOSOL é o seu modelo de governança, que foi introduzido por seu 

fundador, quando decidiu dividir as cotas da empresa com seus principais empregados.  
 
Ao longo de pouco mais de seis décadas a GEOSOL enfrentou diversos desafios, vivenciando as 

várias crises por que passou o setor mineral no País, com a queda dos investimentos em sondagem e 
prospecção, que por natureza é uma atividade de risco. Mas a empresa saiu vencedora e hoje contabiliza 
mais de 11 milhões de metros perfurados, nas diversas regiões do País, detém cerca de 65% do mercado 
nacional de perfuração para pesquisa mineral e gera mais de 1.200 empregos diretos. Além disso, ao longo 
de sua história a GEOSOL participou das principais descobertas minerais no País e esteve presente, por 
meio de seus dirigentes e funcionários, nos principais eventos que marcaram a história da mineração 
brasileira nas seis últimas décadas. 

 
Fonte: Brasil Mineral 
Data: 13/12/2018 
  



 
 

MINERAÇÃO MARACÁ CONTEMPLA 14 PROJETOS SOCIAIS COM RECURSOS DO 

SEMINÁRIO DE PARCERIAS 
 

Apoiar instituições a viabilizar iniciativas voltadas ao bem estar da comunidade: este é o objetivo do 
Seminário de Parcerias.  O processo de avaliação de projetos sociais foi realizado de 26 a 28 de novembro e 
selecionou 14 iniciativas de desenvolvimento local em Alto Horizonte, Nova Iguaçu de Goiás e Campinorte. 
Os projetos contemplados  receberão recursos de até 85% do seu valor total, por meio da aquisição de 
materiais e equipamentos. Ao todo, serão investidos pela Yamana mais de R$ 230.000. 

 
Alto Horizonte teve seis projetos contemplados: Cooperativa dos Produtores Rurais (Coomaprahr); 

Cooperativa de Confecção (Coopercon); Cooperativa de Produtores de Leite (Coopraltho); Secretaria 
Municipal de Assistência Social; CMEI Maria Angélica Gonçalves; e o Clube Desbravadores Luz do 
Horizonte. Em Nova Iguaçu de Goiás, foram inscritas e contempladas duas secretarias municipais, a de 
Educação e Cultura e a de Assistência e Promoção Social. 

 
Já em Campinorte, seis instituições foram agraciadas: Colégio Estadual Arapoema Meireles; Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus – Congregação Galileia; Associação Terapêutica Resgatando Vidas; 
Associação de Produtores Rurais de Campinorte (Aprocamp); Associação dos Produtores da Região do 
Jacaré e Lage (Amprojal); e Associação dos Pequenos Produtores do Barro Vermelho e Taquari (Aprobat). 

 
Podem participar do Seminário de Parcerias instituições filantrópicas, Organizações Não 

Governamentais, entidades representativas dos diversos poderes constituídos, instituições religiosas, 
clubes de serviço, escolas, associações de moradores, de classe e cooperativas de agentes econômicos.  O 
programa é marcado pela dedicação de pessoas empreendedoras e solidárias. 

 
Fonte: Jornal Correio do Povo 
Autor: Osvando Teixeira 
Data: 31/12/2018 
 

 

 
 

MORADORES DE MURIAÉ (MG) BARRAM MINERAÇÃO E TRANSFORMAM ÁREA EM 

PATRIMÔNIO HÍDRICO 
 

Projeto de Lei também prevê incentivos a turismo ecológico, agricultura familiar e atividades de proteção 
das águas 

 
Mais de 10 mil hectares de mata e 2 mil nascentes foram preservados da mineração. Esse foi o 

resultado de uma mobilização em Muriaé, na Zona da Mata de Minas Gerais, para proteger o distrito de 
Belisário, às margens do Parque Estadual Serra do Brigadeiro. A população conseguiu que vereadores 
aprovassem por unanimidade o Projeto de Lei 192, que nomeia a área como “Patrimônio Hídrico do 
Município de Muriaé”. 



 
A justificativa do prefeito Ioannis Konstantinos (DEM), conhecido como “Grego”, é de que é papel 

do município incidir nas políticas de gestão das águas. “A presente proposta (…) tem como condão efetivar 
a proteção do patrimônio hídrico da área descrita, visando a defesa do meio ambiente”, escreve, “como 
também impulsionar o envolvimento social na construção de uma política municipal de proteção de 
recursos hídricos”. A nova lei protege parte do entorno da Serra do Brigadeiro e coloca obstáculos a dez 
pedidos de mineração da empresa Companhia Brasileira de Alumínio (CBA). 
 
Fruto do movimento da comunidade 

A conquista é resultado de anos de movimentações feitas por moradores, pelo Movimento pela 
Soberania Popular na Mineração (MAM), por outras organizações populares e por Frei Gilberto Teixeira, 
padre da Paróquia de Belisário. Desde 2016 a mobilização aumentou com atos políticos, audiências 
públicas, caminhadas pela água e outras dezenas de ações. As reações também se intensificaram e em 
fevereiro de 2017 Frei Gilberto chegou a ser ameaçado de morte por um homem armado. 

 
A maior preocupação dos moradores de Belisário é que a mineração destrua a produção natural de 

água e as nascentes, segundo Frei Gilberto. “Belisário é um grande gerador de água. Aqui, nesse pequeno 
distrito, nós temos mais de 2 mil nascentes já cadastradas, que abastecem Belisário, Muriaé e as cidades 
aqui pra baixo. Vemos que a zona de amortecimento do parque e Belisário devem ser protegidas porque, 
tirando a bauxita, tira também a nossa água. Uma está ligada intimamente à outra. Nós só temos muita 
água, porque temos muita bauxita”, explica. 

 
A lei prevê ainda o incentivo pelo poder público à realização de atividades econômicas sustentáveis, 

como o turismo ecológico, a agricultura familiar, a conservação ambiental, promoção de pesquisa 
científica, educação ambiental e práticas para a construção de uma política municipal de proteção aos 
recursos hídricos. 
 
27 pedidos de mineração 

A Serra do Brigadeiro possui uma das maiores jazidas de bauxita do país - substância que se 
transforma em alumínio após ser refinada. Desde a década de 1950, a região vem sendo fortemente 
cobiçada por mineradoras, em especial pela Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), do grupo Votorantim, 
para aumentar a exploração do composto. 

 
A CBA tem abertos 27 requerimentos de lavra para minerar na zona de amortecimento do Parque 

Serra do Brigadeiro e entornos. Se forem aprovadas, a mineração irá invadir três Áreas de Proteção 
Ambiental: a APA Municipal Pico do Itajuru (Muriaé), APA Municipal Serra das Aranhas (Rosário de Limeira) 
e APA Municipal Rio Preto (São Sebastião da Vargem Alegre). 
 
Fonte: Brasil de Fato 
Autor: RafaellaDotta 
Data: 13/12/2018  



 
 

CRIME AUTORAL 
 

Se formos considerar o número de vezes que cada país é citado no “Managing Mining Risk in 
LatinAmerica”, da Americas Market Intelligence (AMI), a Colômbia, com 21 menções é o disparado o mais 
perigoso. Em seguida vem o Chile, com 17 citações, e depois Brasil e Peru, com 15 citações cada. Antes que 
perguntem, a bolivariana Venezuela é mencionada 11 vezes. 

 
Mas diria que quem corre o maior risco é mesmo o leitor. Como não tenho grande conhecimento 

sobre esses países, fui olhar o que o estudo publicado em outubro pela AMI, da Flórida, fala do Brasil, e 
descobri que: as eleições podem reacender o debate sobre a aumento da alíquota dos royalties, pois "a 
administração Temer aprovou um modesto aumento das taxas na mineração em comparação com as 
demandas de alguns políticos: os royalties de minério de ferro aumentaram de 2% para 3,5% (em vez dos 
4% inicialmente esperados) e royalties de ouro aumentaram de 1% para 1,5% (em vez de 2%). Alguns 
candidatos presidenciais acham estas taxas ainda muito baixas e apertariam as regras e a tributação sobre 
empresas de mineração". 

 
Alguém viu alguma discussão sobre isso? Sem falar que o aumento não foi "modesto", com a 

mudança na base de cálculo, a arrecadação aumentou consideravelmente, basta ver os recordes na coleta 
da CFEM. 

 
Em outra parte, o texto afirma que "um exemplo da importância da duediligence local pode ser 

encontrado no Brasil, onde várias mineradoras juniores investiram nos Estados de Parás [sic] e Goiás sem 
implementar processos adequados de duediligence e monitoramento. Agora, eles buscam desinvestir, 
tendo desistido de tentar lidar com a burocracia e com políticos lançados em seu caminho por governos 
locais não cooperativos (e supostamente corruptos)". 

 
Mas o que vejo é o contrário, apesar das dificuldades, parece que a dúzia e meia de juniores nesses 

dois Estados se ajustou bem a essas dificuldades, vide Avanco, que foi comprada por uma empresa 
australiana, e a Belo Sun, que ainda luta para iniciar a construção do projeto de ouro Volta Grande. Não me 
recordo de desinvestimento recente algum, exceto os da Vale para empresas estrangeiras. Em Goiás, a 
Cleveland se enrolou com problemas fora do país e a Orinoco teve problemas técnicos que está 
contornando muito bem. 

 
A parte mais problemática é quando o trabalho comenta os riscos e a incerteza jurídica tendo como 

premissa que "No Brasil, no entanto, a propriedade mineral corresponde à propriedade da terra. Sob este 
sistema, aquele que possui a terra tem o direito de manter, extrair ou descartar os minerais". E continuam: 
"No Brasil, por exemplo, uma proposta de reforma em debate pode exigir que mineradoras estrangeiras 
compartilhem a propriedade com um parceiro local". 

 
Nem antes do novo Código de Mineração era assim. Somente em área de fronteira a regra é um 

pouco restritiva, mas basta ter empresa constituída no Brasil. A BHP, por exemplo, tem metade da 
Samarco. 

 
Esta aqui é uma pérola: "A mineração desempenha um papel pequeno, mas importante, no crime 

organizado. Esses grupos raramente roubam diretamente das mineradoras. No México, Brasil e Honduras, 
por exemplo, algumas gangues são conhecidas por extorquir fornecedores de minas, cobrando um 



"imposto de guerra" para garantir sua segurança. Esses custos são repassados para a mina por meio de 
faturas de bens e serviços superfaturados". 

 
Se a mina ficasse na Baixada Fluminense ou nos subúrbios de São Paulo eu até entenderia. 
 
E finalmente, a minha favorita, que tem a ver com a anterior: "Várias mineradoras também 

optaram por construir um terminal de exportação dedicado em áreas onde o crime organizado está 
profundamente integrado à infraestrutura logística tradicional. Tal tática tem sido empregada em partes 
do Brasil e da América Central", gostaria sinceramente de saber a fonte de tal desatino. 

 
Para não dizer que tudo sobre o Brasil é ruim, a parte sobre as dificuldades e cuidados na relação 

com comunidades, em que são citadas a Anglo American e a NorskHydro, são quase fidedignas. O 
documento, que está escrito em inglês, pode ser acessado nestelink. 
 
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 17/12/2018 
 
 

 
 

COMPLEXO S11D FORTALECE LIDERANÇA DO MINÉRIO BRASILEIRO NO MERCADO 

MUNDIAL 
 

O Complexo S11D Eliezer Batista completa nesta segunda-feira (17), dois anos de operação em 
Canaã dos Carajás. A unidade vem alcançando performance conforme o previsto, desde a sua inauguração 
em 2016. Logo no primeiro ano, a planta atingiu a produção planejada de 22 milhões de toneladas e, para 
2018, deve novamente bater a meta, acima de 54 milhões de toneladas. 

 
Proporcional a esse aumento de produção, a contribuição econômica advinda das atividades 

minerais também bate recordes. A arrecadação gerada, por meio dos royalties da mineração, já é 10 vezes 
maior do que o valor gerado em 2016. Em termos de infraestrutura para a cidade, foram mais de 40 obras 
executadas em apoio à Prefeitura Municipal nas áreas de educação, saúde, projetos de geração de 
emprego e renda, fornecimento de energia elétrica, entre outros  

 
Em 2016, as operações da Vale em Canaã, até então, apenas mineração de cobre geraram o total 

de R$ 28,7 milhões aos cofres públicos por meio da arrecadação da Compensação Financeira pela 
Exploração Mineral (Cfem). Agora em 2018, de janeiro até novembro, foi gerado o total de R$ 283,2 
milhões com a operação do Sossego somado ao S11D.  O volume é dez vezes maior do que em 2016. 

 
A compensação é repassada a Agência Nacional de Mineração (ANM) que faz a distribuição do 

montante à União, Governo do Estado e prefeituras, conforme percentuais previstos em lei. Deste volume 
total gerado em 2018, foram recolhidos para Canaã, R$ 170 milhões, sendo 86% oriundo da mineração de 
ferro, o S11D. 

 
Neste mês de dezembro, durante apresentação para investidores que ocorre todos os anos, foi 

abordada a expansão da capacidade produtiva do S11D de 90 milhões para 100 milhões de toneladas por 
ano, a partir de 2022, com investimento de cerca de US$ 770 milhões, aumentando a capacidade do 
Sistema Norte (Carajás e S11D) de 230 para 240 milhões de toneladas e ampliando a arrecadação e a 
contribuição econômica para a região. 

https://americasmi.com/wp-content/uploads/2018/12/ami-managing-mining-risk-in-latam-pages-complete-01.pdf


 
Também desde o início da implantação do S11D, em 2013, a Vale aplicou mais de R$ 150 milhões 

em ações sociais, envolvendo 40 obras em parceria público-privada com a prefeitura de Canaã dos Carajás. 
Entre elas, construção e reforma de oito escolas municipais, reforma e ampliação do hospital, construção 
do Fórum de Justiça, a reabertura da Casa da Cultura e série de ações voltadas para o fomento de outras 
vocações econômicas do município, como os projetos na zona rural, a Agroindústria do Mel, a Feira do 
Produtor e a doação do canteiro de obras de 1588 hectares para a implantação do Polo Industrial e 
Educacional no município. 
 
Referência 

A produção do Complexo S11D vem em linha ainda com a demanda mundial por um minério 
premium, ou verde, de melhor qualidade. O produto aumenta o desempenho dos altos fornos 
siderúrgicos, reduzindo o consumo de combustível (carvão metalúrgico ou coque) e, consequentemente, 
as emissões de gases do efeito estufa (GEE).  Assim como está em linha com a meta da empresa em ser 
referência mundial em sustentabilidade na mineração até 2030. 

 
Principal cliente da Vale, a China tem demandado cada vez mais este tipo de minério, a fim de 

reduzir suas emissões de GEE. Em 2016, a concentração de microgramas de partículas poluentes presentes 
no ar no país chegou a ficar 40 vezes acima do nível recomendado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Recentemente, o gigante asiático se comprometeu com a diminuição de suas emissões até 2030, a 
fim de contribuir para a redução das mudanças climáticas, que afetam o planeta. 

 
O minério premium produzido na região tem todo potencial para contribuir com essa redução. Ele 

gera menos 17% de emissões de particulados, 16% de emissões de CO2, 1% de emissões de NO2 (óxidos de 
nitrogênio) e 8% de emissões de SO2 (óxidos de enxofre). 
 
Fonte: Portal Canaã 
Data: 17/10/2018 
 

 

 
 

BAHIA É O TERCEIRO MAIOR PRODUTOR DE GEMAS E METAIS PRECIOSOS, DIZ 

SECRETARIA 
 

A Bahia é o terceiro maior produtor de gemas e metais preciosos do país, de acordo com dados da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Em 2017, produção mineral comercializada foi de R$ 2,6 
bilhões, o equivalente a 1,4% do PIB baiano e o setor gera 15 mil empregos diretos. 

 
"O incremento na comercialização de bens minerais baianos esteve diretamente ligado à retomada 

na extração do cobre, aumento da produção e comercialização do vanádio, ouro, cromo e diamante", 
afirma a secretaria em nota. 

No ano passado, foram produzidos 46 bens minerais, extraídos em 175 municípios. As 10 principais 
mineradoras do Estado foram responsáveis por 76% da Produção Mineral Baiana Comercializada (PMBC) e 
o diamante de Nordestina (BA) integra essa lista. 

 
Em julho de 2016, a Lipari foi a responsável pela entrada do país no mercado internacional após 

começar a operar comercialmente a mina Braúna, em Nordestina. Foram investidos R$ 200 milhões e a 



produção anual média é de 250 mil quilates, comercializada no mercado exterior. O empreendimento 
emprega 400 profissionais, sendo 55% moradores de Nordestina e 40% de municípios vizinhos, como Santa 
Luz, Cansanção, Itiúba e Salvador. 

 
Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Luiza Maia, a Bahia é conhecida no país por 

sempre sair à frente na produção de minerais especiais como cobre, cromo, magnesita, urânio, granito 
Azul Bahia, Azul Macaúbas e não foi diferente com o diamante, que tem importância tanto econômica e 
social. 

 
"Temos a única mina da América do Sul a produzir diamantes em estado bruto e todo um 

movimento econômico e social que a mineração levou para a cidade de Nordestina e no seu entorno com a 
atração de prestadores de serviço, geração de empregos diretos e indiretos e a transformação na 
infraestrutura da cidade", disse. 
 
Investimentos 

A coordenadora de Mineração da SDE, Ana Cristina Magalhães, afirma que a comercialização de 
diamantes apresentou significativo desempenho, sendo multiplicada por três em 2017, aumentando em 
116% o valor das exportações brasileiras desta pedra preciosa entre 2016 e 2017, com a Bahia 
participando com 85% do volume destas exportações. 

 
"Temos estudo geológico, o setor mineral é pujante dentro do estado, temos uma secretaria que 

apoia o minerador e auxilia nas questões ambientais junto ao Inema e secretaria de Meio Ambiente", 
declara Ana. 

 
O vice-presidente da Lipari, Christian Schobbenhaus, diz que a expectativa é que os 

empreendedores internacionais voltem a enxergar o potencial do Brasil. "Nosso corpo ainda é muito 
pequeno, a cava da mina a céu aberto está planejada para alcançar uma profundidade de 260 metros e 
temos aproximadamente mais 4 anos de exploração, entretanto, temos um projeto avançado de estudo de 
viabilidade de uma mina subterrânea para aumentar a vida útil. Queremos crescer e continuar explorando 
por vários e vários anos diamantes na Bahia. No próximo ano, vamos investir mais no desenvolvimento de 
outros corpos para verificar potencial e aumentar a atividade na região dos Braúnas e investir em pesquisa 
em outras áreas no Estado", afirma. 
 
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 20/12/2018 
 

 

 
 

ANGLO AMERICAN ESTÁ PRONTA PARA RETOMAR AS OPERAÇÕES DE MINÉRIO DE 

FERRO DO MINAS-RIO 
 

A Anglo American plc (“Anglo American”) anuncia o início da retomada de suas operações. A 
empresa recebeu todas as aprovações dos órgãos competentes para voltar a produção de minério de ferro 
Minas-Rio no Brasil. O reinício da operação integrada de minério de ferro está sendo preparado e vem 
após uma extensa e detalhada inspeção técnica do mineroduto de 529 km que transporta o minério de 
ferro em forma de polpa da mina para o porto, além do reparo preventivo de certas seções da tubulação. A 
inspeção de toda a extensão do mineroduto por meio de dispositivos especializados (“PIGs”) e a análise 



dos dados coletados por equipes de especialistas do Brasil e do exterior confirmaram a integridade do 
duto. 

 
A Anglo American substituiu preventivamente um trecho de 4 km de tubulação onde ocorreram os 

dois vazamentos de material não perigoso, bem como algumas poucas seções do mineroduto onde os 
PIGsdetectaram anomalias. Além disso, a Anglo American reduziu de cinco para dois anos os intervalos 
para as futuras inspeções por PIGs a fim de garantir a integridade do mineroduto a longo prazo, e instalou 
um sistema de fibra ótica de sensores acústicos, de temperatura e de vibração ao longo de seções críticas 
da tubulação para monitorar seu desempenho. 

 
Mark Cutifani, CEO da Anglo American, disse: “A proteção do meio ambiente em volta das 

comunidades locais e a integridade geral do mineroduto constituíram o foco do nosso trabalho para 
reiniciar o sistema Minas-Rio e cumprir nossas obrigações com comunidades vizinhas, funcionários, 
clientes e outras partes interessadas. Parabenizamos a nossa equipe local por ter tão rapidamente 
recuperado a qualidade do curso de água e ter implantado um sistema adicional de abastecimento de água 
para a comunidade local. Agradecemos também às nossas equipes técnicas e ao grupo de instituições 
especializadas do Brasil e do exterior por seu zelo e espírito de parceria e aos nossos órgãos reguladores 
por sua abordagem construtiva. A rigorosa análise realizada confirmou a ótima condição do mineroduto, e 
ainda tomamos uma série de medidas preventivas para assegurar integridade a longo prazo. ” 

 
“A maioria dos nossos funcionários foi redistribuída em nossas unidades ao redor do Brasil durante 

este ano, inclusive nas obras necessárias para garantir nossa licença operacional da Etapa 3 para Minas-
Rio, e treinamentos de segurança e de reciclagem e outros foram disponibilizados desde o início de 
novembro em preparação para a retomada. ” 
 

A Anglo American espera que a operação aumente para 1,2 milhão de toneladas (base úmida) por 
mês e produza aproximadamente 16 -19 milhões de toneladas (base úmida) de minério de ferro em 2019, 
contando com a expectativa de que as licenças da Etapa 3 sejam recebidas conforme planejado. O Minas-
Rio deve reportar uma perda de EBITDA de US$ 320 milhões para 2018, em comparação com a previsão de 
uma perda de US$ 300-400 milhões. 
 
Sobre a Anglo American 

O Grupo Anglo American está presente no Brasil com a produção de níquel e de minério de ferro, 
negócios integrados em uma única estrutura. Nos municípios de Barro Alto e Niquelândia (GO), as 
unidades Barro Alto e Codemin produzem ferroníquel. Em Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas 
(MG), o Minas-Rio produz minério de ferro, que é transportado via mineroduto até o Porto do Açu, em São 
João da Barra (RJ). A Anglo American é uma mineradora global diversificada e nossos produtos são os 
elementos essenciais em quase todos os aspectos da vida moderna. Nosso portfólio de operações 
competitivas de classe mundial e os recursos em desenvolvimento fornecem os metais e minerais para 
atender as crescentes demandas voltadas para o consumidor das economias desenvolvidas e em fase de 
desenvolvimento. Como uma mineradora responsável – de diamantes (por meio da De Beers), cobre, 
platina e outros metais preciosos, minério de ferro, carvão e níquel, somos guardiões de recursos naturais 
valiosos. Trabalhamos em conjunto com nossos parceiros e públicos de relacionamento para revelar o 
valor sustentável que esses recursos representam para nossos acionistas, comunidades e países onde 
operamos e para a sociedade. A Anglo American está reinventando a mineração para melhorar a vida das 
pessoas. 
 
Fonte: Portal da Mineração 
Data: 21/12/2018 
 


