
 
 
 
 
 
 
 

 
18 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 

 

 

 

PDAC 2019 
Brasil programa participação diferenciada 

Com o objetivo de aumentar o interesse dos investidores internacionais pela mineração brasileira, a 
ADIMB (Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira) está coordenando, 
juntamente com a SGM/MME, ANM, CPRM, IBRAM e ABPM, a Missão Brasileira que participará da 
convenção anual da PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada) 2019, que se realizará na 
cidade de Toronto, entre 3 e 6 de março próximo.  

  
Pela primeira vez o Brasil participará do evento na condição de País Sponsor, o que lhe dá maior 

evidência em relação a outros países. As várias atividades programadas pelo País procuram mostrar “a 
grande potencialidade de seus distritos minerais, disponibilizando dados geológicos, geoquímicos e 
geofísicos, além de atualizar os investidores e a comunidade internacional sobre as mudanças no arcabouço 
legal do setor mineral e apresentar a visão do novo governo em relação ao setor mineral”. A categoria Mining 
Country Sponsor proporciona uma intensa divulgação da marca “Brasil” e da programação de atividades 
relacionadas ao setor mineral brasileiro organizadas pela coordenação da Missão Brasileira, informa a 
ADIMB.   

  
Dentre as atividades que serão desenvolvidas pela Missão Brasileira no PDAC 2019 destacam-se: o 

Brazil Pavillion, com 90 metros quadrados, que abrigará todas as entidades e empresas que representam o 
Brasil no evento e que normalmente é um ponto de referência no evento; o Brazil Breakfast (café da manhã) 
da delegação brasileira juntamente com a Brazil Canada Chamber of Commerce; o Brazilian Mining Day, no 
dia 4 de março, onde serão feitas várias apresentações sobre as novas perspectivas para o setor de 
mineração brasileiro e o desenvolvimento de novos projetos de exploração mineral e de mineração.  

  
Os interessados em integrar a Missão Brasileira no PDAC 2019 devem entrar em contato com a 

ADIMB pelo email gustavo.mello@adimb.org.br 
 

Fonte: Brasil Mineral 
Data: 09/01/2018 
 



 
SETORES ELÉTRICO E DE MINERAÇÃO TRAÇAM PRIORIDADES COM MINAS E ENERGIA 

 

Entidades dos setores elétrico e de mineração vão participar até a próxima semana de reuniões com 
o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para definir ações para a pasta em curto e médio prazo. 
O Ministério de Minas e Energia informou hoje (17), por meio de nota, que, durante esta semana, o ministro 
já vem recebendo alguns presidentes de empresas do setor. Entre os pontos de pauta estão a resolução de 
processos relativos a pagamentos do risco hidrológico (Generation Scale Factor - GSF, na sigla em inglês) e o 
leilão da cessão onerosa. 

 
Os temas também estão sendo tratados no âmbito das reuniões semanais do Conselho de Governo. 

De acordo com o comunicado, a intenção do MME é concentrar o esforço sobre esses temas nos 100 
primeiros dias de governo. Além do GSF e da cessão onerosa, a prioridade será dada para os temas que estão 
em discussão avançada com a Casa Civil da Presidência da República. 

 
"São propostas, algumas já em fase de consolidação, setoriais e intersetoriais, que vão compor uma 

agenda de trabalho com base em um diálogo responsável, pragmático e transparente com os agentes", disse 
o MME. 

 
Segundo o ministério, as questões serão aprofundadas nos próximos meses, com as secretarias 

finalísticas do MME e com a participação da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 
 

EPE 
Nesta quinta-feira (17), o presidente da EPE, Reive Barros, foi nomeado para o cargo de secretário 

de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME. Ele substitui Eduardo Azevedo, cuja exoneração 
também foi publicada na edição de hoje (17) do Diário Oficial da União (DOU). 

 
Entre outras atribuições, a EPE traça as diretrizes e coordena a elaboração e implementação dos 

instrumentos do planejamento energético brasileiro, tais como o Plano Decenal de Expansão de Energia 
(PDE), o Plano Nacional de Energia (PNE) e a Matriz Energética Nacional. 

 
Cessão onerosa 

O impasse envolvendo o risco hidrológico começou em 2015, quando, em razão da escassez de 
chuvas, as geradoras de energia não conseguiam produzir toda a energia comprometida nos contratos de 
fornecimento e tiveram que comprar energia de outros fornecedores para honrar seus compromissos. 
Diversos geradores do mercado livre entraram com pedidos de liminar para suspensão do pagamento. No 
ano passado, o passivo do ambiente de contratação livre girou em torno de R$ 11 bilhões. 

 
Já o debate envolvendo o chamado excedente da cessão foi suspenso em dezembro do ano passado, 

quando o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou ao MME e ao Conselho Nacional de Política 
Econômica (CNPE) o encaminhamento de informações complementares a respeito das negociações em 
torno da revisão do contrato de cessão onerosa firmado entre a Petrobras e a União e o leilão de excedentes. 
A análise técnica da corte considerou como “precárias e incompletas” as informações encaminhadas 
anteriormente pelo MME. O prazo para o envio das informações é de 45 dias. 

 
O contrato da cessão onerosa foi assinado entre a Petrobras e a União em 2010. Pelo contrato, a 

Petrobras adquiriu os direitos para explorar, avaliar e produzir até 5 bilhões de barris de óleo equivalente 
(petróleo + gás natural) em seis áreas do pré-sal da Bacia de Santos. Para esta transação, a Petrobras pagou 



R$ 75 bilhões (US$ 42 bilhões) em 2010. Entretanto, estudos posteriores confirmaram a existência de uma 
quantidade bem maior do que previsto inicialmente. 

 
É justamente a venda desse excedente que vem sendo negociado pela empresa e a União. O governo 

sinalizou que pretende realizar até o final do primeiro semestre o leilão de venda do excedente, ofertando 
entre três ou quatro as áreas. A concorrência centra nos projetos de Búzios, Itapu, Atapu e Sépia. Com o 
certame, o governo acredita que a União pode receber até R$ 100 bilhões em receitas oriundas de bônus de 
assinatura a serem pagos pelas petroleiras vencedoras. 
 
Fonte: Agência Brasil 
Autor: Luciano Nascimento 
Data: 17/01/2019 
 

 

ROYALTIES DA MINERAÇÃO BATEM RECORDE EM MINAS 
 

Minas liderou o ranking de arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem) 
no ano passado, atingindo R$ 1,31 bilhão, um crescimento de 68% em relação aos R$ 777 milhões de 2017, 
segundo dados da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais (Amig). Ainda no Estado, 
dezembro registrou o maior repasse do ano: R$ 130 milhões.  

 
Na mesma base de comparação, a arrecadação no país teve expansão de 65% em relação a 2017, 

atingindo R$ 3,05 bilhões, o maior valor da história. Além de Minas, os estados que receberam os maiores 
valores foram o Pará (42,63%) e Goiás (3,25%). Segundo Luciana Mourão, economista da Amig e responsável 
pela pesquisa, os valores recordes são reflexos das alterações da legislação minerária, que foi sancionada 
pelo governo no fim de 2017.  
 

“Tivemos mudanças na base de cálculo, nas alíquotas das substâncias minerais e na forma de 
distribuição destes recursos. Para o cálculo da Cfem, antes da entrada em vigor da lei, a alíquota do minério 
de ferro era de 2% sobre o faturamento líquido, agora a alíquota é de 3,5% sobre o faturamento bruto, não 
sendo permitida a dedução de frete sobre a base de cálculo da Cfem”, explicou. 
 

A Amig considera o valor significativo, principalmente para as cidades mineiras que estão 
enfrentando momentos difíceis, devido, sobretudo, aos atrasos nos repasses de verbas. “É um alívio para os 
municípios que utilizam parte dos recursos da Cfem para investimentos em áreas importantes como 
educação, saúde e fomento à diversificação econômica”, diz. 
 

De acordo com a Agência Nacional de Mineração (ANM), 2.578 municípios brasileiros receberam a 
Cfem proveniente da exploração de algum tipo de substância mineral. No entanto, com a nova lei, mesmo o 
município que não é produtor de substância mineral, mas for afetado pela atividade de mineração, tem 
direito a receber uma parte da Cfem. 
 

Porém, até o momento, a ANM ainda não divulgou a relação das cidades que têm direito. O decreto 
9.407/2018, publicado em junho, regulamentou os municípios impactados e, desde então, o valor do repasse 
da Cfem é calculado e retido pelo governo. O montante já acumula aproximadamente R$ 293 milhões. Só de 
Minas, os valores ultrapassam R$ 125 milhões.  
 
Fonte: Hoje em Dia 
Data: 18/01/2019 



 

 

IBRAM 
Jerson Kelman indicado para presidência 

 
O engenheiro Jerson Kelman foi indicado para assumir a presidência do Instituto Brasileiro de 

Mineração. O comunicado oficial deve ser emitido até o final dessa semana. 
 
Kelman é engenheiro civil, formado pela UFRJ, onde também fez seu doutorado. Desde 1974 é professor de 
Recursos Hídricos da COPPE. Também foi diretor geral da Agência Nacional de Águas, de 2001 a 2004, e da 
Agência Nacional de Energia Elétrica, de 2005 até 2008. Entre 2015 e 2018, foi presidente da Sabesp, a 
companhia estadual de saneamento básico de São Paulo. 
 
O novo presidente ocupará a cadeira de Walter Alvarenga, que presidia a entidade desde 2017. 

 
Fonte: Brasil Mineral 
Data: 17/01/2019 

 

 
 

MME: SOB NOVO COMANDO E AINDA SEM EQUIPE DEFINIDA 
 

O Ministério de Minas e Energia irá atravessar um período de transição no que diz respeito à sua 
equipe gerencial e técnica. O novo ministro do governo de Jair Bolsonaro, almirante Bento Albuquerque 
Júnior, assumiu o comando da pasta nesta quarta-feira (2/1), quando foi realizada a cerimônia de 
transmissão de cargo, optando por manter inalterado temporariamente a maior parte do quadro executivo 
e técnico do ministério. Sendo assim, nomeou, em um primeiro momento, apenas quatro executivos – 
Marisete Fátima Dadald Pereira (Secretária Executiva), Bruno Eustáquio (Secretaria Executiva Adjunta), 
contra-almirante José Roberto Bueno Junior (Chefia de Gabinete) e Flávio Augusto Correa Basílio (Assessoria 
Especial de Assuntos Econômicos). 

 
A proposta do almirante é conhecer melhor as demandas e os problemas do ministério antes de 

efetuar novas mudanças e/ou confirmar a permanência de parte do quadro técnico e gerencial. Durante 
esse período, que deverá se estender por até 100 dias, será mantida a equipe da gestão de Moreira Franco, 
o que inclui os secretários de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, João Vicente de Carvalho Vieira, que 
no momento está de férias, e de Energia Elétrica, Ildo Wilson Grudtner, e a diretora do Departamento de 
Gás Natural, Symone Christine de Santana Araújo, além dos demais gerentes e executivos. 

 
Depois da confirmação de Marisete Fátima Dadald Pereira, que deixou a Assessoria Especial de 

Assuntos Econômicos do MME para substituir Márcio Félix, Symone Araújo é vista como uma das favoritas 
para ser confirmada no cargo. Diante do desafio a ser enfrentado na área de Gás Natural, a executiva é tida 
como peça fundamental por seu conhecimento técnico sobre o tema. 

 
Segundo o chefe de gabinete do MME, o contra-almirante José Roberto Bueno Junior, o ministro 

quer fazer as mudanças de forma pensada e com cautela, visando o melhor para o ministério, e não às 
pressas. O executivo destaca que Bento Júnior foi um dos últimos ministros do governo de Jair Bolsonaro a 
ser escolhido, o que faz com que a escolha da equipe se estenda naturalmente por mais tempo. 

 



O problema é que diante da incerteza sobre a permanência formal no MME, existe o risco de a equipe 
técnica e gerencial acabar sofrendo baixas espontâneas ao longo do caminho, antes mesmo da confirmação 
do novo quadro pelo ministro. A percepção é de que os executivos oriundos da iniciativa privada poderão 
optar por voltar ao mercado, caso recebam uma proposta durante esse período. 

 
Em seu discurso de posse, Bento Albuquerque Júnior afirmou que os profissionais a serem escolhidos 

para compor a equipe do MME terão que ter como pré-requisitos básicos conhecimento técnico, espírito de 
colaboração e o entusiasmo, características que ressaltou ter encontrado no quadro atual. O almirante 
adiantou que pretende reestruturar o MME para aperfeiçoar a governança, desburocratizar os processos e 
melhorar a capacidade de resposta à sociedade. 

 
Discurso de posse 

 
A transmissão de cargo do ministro Bento Albuquerque Júnior foi realizada no auditório do MME, na 

presença do ex-ministro Moreira Franco, nesta quarta-feira (2/1). A cerimônia de posse aconteceu no dia 1º 
no Palácio do Planalto, junto com outros 21 ministros do governo Jair Bolsonaro. No discurso de quase 15 
minutos feito na cerimônia de transmissão de cargo, Bento Albuquerque Júnior afirmou que sua gestão 
atenderá aos pilares da previsibilidade, estabilidade regulatória e jurídica e governança e que será pautada 
pelo diálogo amplo. Na área de Petróleo, o executivo adiantou que irá aprimorar a Lei da Partilha para 
proporcionar maior competitividade e pluralidade de investidores, menor custo de transação para a União 
e mais investimentos, mas não fez qualquer menção à cessão onerosa. 

 
Também se comprometeu a apresentar junto com a ANP um calendário plurianual e leilões e ampliar 

a competência do CNPE para definir o regime do pré-sal, trabalhar para regulamentar incentivos e 
bonificações da política de conteúdo local e aperfeiçoar as diretrizes de P&D. 

 
No que diz respeito ao segmento de Gás Natural, o almirante reforçou seu empenho em diversificar 

a oferta e garantir o livre acesso. Também destacou o foco na regulação de mercado livre, com normas de 
âmbito nacional. 

 
O ministro reforçou apoio às iniciativas e aos empreendimentos de energia renováveis, citando 

projetos hídricos, eólicos, solar, etanol, bioeletricidade e o biodiesel, defendendo ao mesmo tempo 
enfaticamente a retomada das discussões sobre a energia nuclear no Brasil. 

 
“Pretendemos estabelecer um diálogo objeto, desarmado e pragmático com a sociedade e o 

mercado sobre essa fonte estratégica na matriz energética brasileira. O Brasil não pode se entregar ao 
preconceito e a desinformação, desperdiçando duas vantagens competitivas raras que temos no cenário 
internacional, o domínio da tecnologia e do ciclo do combustível nuclear e a existência de grandes reservas 
de urânio no nosso território”, afirmou no discurso. 

 
Para o setor elétrico, Bento Júnior afirmou que dará continuidade ao processo de capitalização da 

Eletrobrás e que também buscará modernizar o modelo elétrico brasileiro. O executivo defendeu a redução 
dos encargos e subsídios tarifários. 

 
Perfil do ministro 

 
Com 40 anos de carreira na Marinha, o novo ministro chegou ao posto de almirante e, durante parte 

desse período, exerceu o cargo de assessor parlamentar no Congresso Nacional, tendo ocupando também o 
posto de diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, integrando ainda o Conselho 
de Administração da Nuclebrás. 

 



Bento Alburquerque foi diretor-geral da Secretaria da Junta Interamericana de Defesa em 
Washington (EUA) e trabalhou também como observador militar das Forças de Paz da ONU na ex-Iugoslávia 
em Sarajevo e Dubrovnik. Atuou como chefe de gabinete do Estado-Maior da Armada; chefe de gabinete do 
comandante da Marinha e Comandante em Chefe da Esquadra e secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação 
da Marinha. 

 
Fez pós-graduação em Ciências Políticas pela Universidade de Brasília (UnB), MBA em Gestão 

Internacional pelo Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), MBA em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o curso de Altos Estudos 
de Política e Estratégia da Escola Superior de Guerra. 

 
Fonte: Revista Brasil Energia 
Data: 04/01/2019 

 

 

DESBUROCRATIZAÇÃO DA LEI AMBIENTAL PODE FAVORECER APORTES NA 

MINERAÇÃO 
 

Acidentes nos últimos anos fizeram com que o processo de emissão de licenças se tornasse mais rígido, 
mas o mercado espera uma atuação mais célere e integrada entre os entes da federação 

 
A indústria da mineração se prepara para um novo ciclo de investimentos no Brasil e apesar da 

repercussão negativa dos acidentes do setor nos últimos anos, a promessa de desburocratização da lei 
ambiental pode acelerar novos projetos no País. 

 
“A expectativa é que a retomada dos investimentos na mineração esteja vinculada a dois fatores 

principais: a melhora gradual dos preços das commodities e o desenvolvimento de um ambiente regulatório 
mais claro para dar segurança aos players desse mercado”, avalia o sócio líder para o setor de metais e 
mineração da KPMG no Brasil, Ricardo Marques. 

 
De acordo com o executivo, a concessão de licenciamentos ambientais deve passar por um processo 

de desburocratização gradual, o que “não significa necessariamente tornar mais flexível” a aprovação de 
projetos. “Percebemos um otimismo de players internacionais e nacionais na consulta para novos projetos. 
Esse movimento vem desde 2018 e deve se intensificar a partir de agora”, explica Marques. 

 
O especialista ressalta a perspectiva de uma prática mais “integrada” entre os elos da federação, o 

que deve contribuir para desburocratizar o processo de licenças e, consequentemente, reduzir os custos das 
mineradoras. 

 
Para o sócio da KPMG, essa redução de custos beneficiará também a viabilidade financeira de 

projetos menores. “Hoje, existem cerca de dez mil minas no Brasil. Desse total, 95% correspondem a projetos 
de pequeno e médio porte”, declara. 

 
Em julho do ano passado, o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) foi oficialmente 

transformado em Agência Nacional de Mineração (ANM), após anos de insegurança jurídica causada pela 
proposta de um novo marco regulatório para o setor no governo da então presidente da República, Dilma 
Rousseff, em meados de 2012. Segundo o ministro de Minas e Energia (MME), almirante Bento Albuquerque, 
a nova autarquia terá como dever “estimular o potencial tecnológico nas cadeias produtivas do setor, 
agregando valor ao produto mineral”. 



 
Ainda no discurso de posse, Albuquerque ressaltou o compromisso com “a melhoria da eficiência de 

aproveitamento e gestão dos impactos ambientais, contribuindo para a criação de uma legislação específica 
em articulação com os Estados da federação para o licenciamento das atividades. ” 

 
Para o sócio do escritório Tauil & Chequer Advogados, Paulo de Bessa Antunes, é preciso conceder 

mais autonomia para os órgãos regionais, a fim de aliviar a sobrecarga que o Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) tem. 

 
“A legislação brasileira estabelece que a fiscalização ambiental compete ao órgão que emitiu a 

licença. O que ocorre é que, muitas vezes, um ente federativo interfere nas esferas estaduais. Precisamos 
descentralizar mais esse poder. Não é possível que uma única autoridade fique responsável por tudo”, 
comenta Antunes. 

 
De acordo com o advogado, existe uma “confusão” entre controle e licenciamento ambiental. Na 

avaliação dele, a necessidade de emissão de licença para qualquer tipo de novo empreendimento – seja nos 
grandes centros urbanos ou em áreas com vida selvagem – traz lentidão para os processos de aprovação em 
virtude do grande volume de novas solicitações. 

 
“A obrigação de licenciar tudo sobrecarrega os órgãos ambientais. É preciso dar mais atenção aos 

projetos que realmente podem afetar o meio ambiente”, argumenta. 
 
Dessa forma, Antunes observa que grandes desastres como o rompimento da barragem da 

mineradora Samarco na cidade de Mariana, em 2015 contribuíram para o endurecimento das exigências de 
segurança nos projetos. Na visão do sócio do Lima Feigelson Advogados, Bruno Feigelson, os acidentes 
ocorridos na atividade nos últimos anos jogaram os holofotes sobre o risco ambiental e social dos grandes 
projetos de mineração. 

 
“A perspectiva é que os desembolsos das mineradoras aumentem com procedimentos de segurança 

em barragens a seco, por exemplo”, pondera o advogado, lembrando que esse posicionamento visa 
minimizar riscos de acidentes no longo prazo. 

 
Segundo Feigelson, deve haver um rigor maior na fiscalização de projetos de grande porte, o que 

pode facilitar a atuação de pequenas e médias mineradoras. 
 
“Grandes iniciativas costumam enfrentar desafios na região amazônica em virtude de fatores 

territoriais e ambientais. Com isso, os projetos menores têm licenciamento mais célere em razão do risco 
menor”, complementa. Para ele, geralmente os projetos de menor porte estão localizados apenas no 
perímetro de um Estado, o que pode acelerar o processo de aprovação.  

 
Fonte: DCI 
Autora: João Vicente  
Data: 14/01/2019 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECRETARIA DE MINERAÇÃO ELABORA PROPOSTA E CATÁLOGO PARA 

APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR 
 
A Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM) do Ministério de Minas e 

Energia (MME) preparou proposta para aprimorar o uso de tecnologias no sistema de produção das 
empresas de mineração. Com o objetivo de minimizar as diferenças de aplicação e uso de tecnologias no 
sistema de produção pelas empresas, o Programa de Desenvolvimento Tecnológico do Setor Mineral 
Brasileiro (PDTec Mineral) foi apresentado e discutido com vários outros setores do governo federal para 
implementação, entre elas o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). 

 
O programa é composto por projetos que atendem a três eixos: apoio a mineração em pequena 

escala; pesquisa desenvolvimento e inovação de minerais e processos alavancadores do desenvolvimento 
sustentável brasileiro; e projetos de P&D colaborativos. O programa inclui os bens minerais convencionas e 
os estratégicos, além de incorporar tecnologias tradicionais e o desenvolvimento de novas. 

  
Um dos fatores determinantes para a execução do modelo proposto é a criação de uma instituição 

de gestão técnica, que fará toda a governança e acompanhamento dos projetos e que receberá diretrizes de 
um comitê consultivo tripartite, formado por representantes do setor produtivo, da academia e do governo. 
O maior desafio para a implementação do Programa é a viabilidade financeira, que tem sido objeto de 
discussões com outras instituições do governo federal, incluindo possível celebração de acordos de 
cooperação técnica.  

 
Caberá a SGM acompanhar, monitorar e propor mudanças ao programa de acordo com o seu 

funcionamento, visando mudanças para o aperfeiçoamento, assim como a obtenção de informações para a 
definição de novas políticas públicas para o setor. 

  
Leia a proposta, clique aqui.  
 

Catálogo dos Centros de Tecnologia Mineral brasileiros 
 
A SGM também elaborou um catálogo no qual constam os Centros de Tecnologia Mineral brasileiros. 

A publicação foi criada com o objetivo de fornecer informações atualizadas relativas às instituições de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D) - prestadoras de serviços de desenvolvimento tecnológico do setor 
mineral do País. O guia foi desenvolvido em parceria com o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que 
será responsável por atualizar e publicar o catálogo. 

 
Segunda a coordenadora do projeto, Vânia Lúcia de Lima, diretora do Departamento de Tecnologia 

Mineral da SGM, o catálogo facilitará o acesso das empresas aos serviços existentes no País.  “Não é raro as 
empresas buscarem estas competências fora do Brasil pela dificuldade de conseguir as informações de forma 
estruturada, tornando o custo mais alto”, afirmou. 

 
As informações do guia foram coletadas por meio de declarações repassadas pelos gestores dos 

centros de P&D brasileiros e, em alguns casos, pesquisadas nos sites das empresas. O conteúdo foi dividido 
em duas partes: a primeira contém um texto descritivo com as principais informações e competências 
declaradas por cada instituição, sendo dividido por bem mineral e por área de conhecimento.  A segunda é 
formada por dois conjuntos de tabelas, que buscam informar a infraestrutura de equipamentos e processos 
que estas instituições oferecem ao mercado. 

 

http://www.mme.gov.br/documents/1138775/0/PDTec+-+vers%C3%A3o+final.pdf/e3921d50-a092-4073-8981-73d9bb9634fc


A primeira edição do guia já está disponível no Portal da Mineração. 
 
Para acessar o catálogo, clique aqui.  

 
Fonte: MME 
Data: 07/01/2019 
 

 

PRIMEIROS MESES DEVEM SER DE DEFINIÇÃO PARA SIDERURGIA E MINERAÇÃO, 
DIZ BB-BI 

 
O início de 2019 deve ser um período desafiador para o setor de siderurgia e mineração, 

principalmente em janeiro, com um cenário bastante incerto. Essa é a visão do Banco do Brasil (BBAS3) 
Investimentos (BB-BI), em relatório enviado nesta quinta-feira para clientes. Os analistas entendem que o 
mercado deve seguir ancorado nas decisões tomadas pelo governo americano e as autoridades chinesas 
relacionadas ao conflito que já acontece desde meados de 2018. 

 
Eles entendem que, internamente, as empresas estão mais otimistas com a agenda do novo governo 

e a possibilidade de importantes reformas para a economia. 
 
A equipe do BB-BI destaca que as principais notícias que influenciaram o setor de S&M em 2018 

estiveram relacionadas as discussões comerciais entre os EUA e China, e seu impacto nos mercados 
internacionais no que tange o consumo de minério de ferro na China, o crescimento de medidas antitruste 
e dos preços de aço. 

 
Para os analistas, internamente, a economia sofreu um retrocesso com a greve dos caminhoneiros e, 

mais tarde, os impactos de um período eleitoral turbulento. Apesar disso tudo, as empresas trouxeram um 
ano positivo, com resultados operacionais crescentes e melhores perspectivas para o novo ano. 

 
No setor de mineração, de acordo com o Beijing CuSteel, o minério de ferro 62% fechou dezembro 

em uma média de US$ 70.6/t ante US$ 64.7/t em novembro. O spread entre o MF62% e o MF65% ficou em 
US$ 16/t no mês, queda de US$ 2/t m/m.Concomitantemente, os estoques de MF na China caíram para 
124,2 mt no mês, contra 128,1 mt em novembro. 

 
Com relação ao frete, de Tubarão (BZ) a Qingdao (CH), a tarifa ficou em US$ 16,1/t em dezembro, 

ainda em níveis altos quando comparado à média de US$ 14,8/t em 2017, porém mais baixo que a média 
auferida no ano passado, de US$ 18,3/t. 

 
No que tange metais básicos, os preços de cobre declinaram 3,6% m/m em dezembro com a tensão 

no cenário político entre EUA e China ainda em curso. Já para níquel, a queda foi de 3,3%, a partir da retração 
de 5,0% m/m observada no mês anterior. Entretanto, no movimento contrário, vimos os estoques caindo no 
período para cobre, níquel e zinco. 

 
De acordo com a WSA1, a produção bruta de aço mundial somou 149 Mt em novembro, estável m/m, 

porém +5,8% a/a. A produção chinesa somou 77,6 Mt, também estável m/m mas, 10,8% maior a/a, 
enquanto no Brasil, houve queda de 9,8% m/m e -6,1% a/a, para 2,8 Mt. 

 
Em relação ao Brasil, o relatório do IABr2 mostrou retração na produção de aço bruto de 5,8% em 

novembro, comparado a outubro (dado mais recente) e -6,1% comparado ao mesmo período do ano 

http://www.mme.gov.br/documents/1138775/0/catalogo-centros-de-tecnologia-mineral-v10web.pdf/851c8f13-a669-4a7c-9849-79515a65a8c0


passado. O BB-BI explica que a retração foi principalmente em razão da redução de 16,4% na produção de 
placas. As vendas no MI melhoraram para ambos os produtos, laminados e semiacabados, aumentando 7,0% 
a/a e 14,3% a/a, respectivamente. As exportações, como esperado, caíram 9,0% a/a, ao passo que as 
importações subiram 7,2% a/a, no mesmo período. 
 
Fonte: Investing.com 
Data: 10/01/2019 
 

 
APÓS RESOLVER CRISE, ANGLO MUDA DIREÇÃO NO BRASIL 

 
Logo após solucionar os problemas relacionados à operação de minério de ferro de Minas-Rio, a 

mineradora britânica Anglo American anunciou mudanças no comando da companhia no país. Sai Ruben 
Fernandes, que esteve na presidência da operação brasileira por dois anos e meio, e entra Wilfred Bruijn, 
que presidia até o ano passado a Mineração Usiminas (Musa). 

 
Fernandes fica no cargo até 1º março, após enfrentar uma paralisação de nove meses do projeto 

Minas-Rio devido ao vazamento de polpa de minério de ferro de um duto da companhia. A operação foi 
retomada no fim de dezembro, após obras no mineroduto. Juntamente com o reinício das atividades, a 
companhia também conquistou a licença ambiental para a terceira fase de produção da mina, que deve 
elevar, até o fim de 2020, a capacidade para 26,5 milhões de toneladas da commodity por ano. 

 
O vazamento aconteceu em dois pontos do mineroduto, que cruza os Estados de Minas Gerais e do 

Rio de Janeiro, com 529 quilômetros de extensão. Foi o terceiro incidente de impacto ambiental relacionado 
a mineração e metais no país desde 2015, depois do rompimento da barragem da Samarco em Mariana 
(MG), e o caso da Alunorte, no início do ano passado, em Barcarena (PA). 

 
A Alunorte teve a operação parcialmente embargada na ocasião, por decisão da justiça, e opera com 

50% da capacidade atualmente. A companhia afirma que investigações e inspeções de autoridades como o 
Ibama e Defesa Civil confirmaram que não houve vazamentos ou transbordamento dos depósitos de 
resíduos de bauxita da refinaria. A empresa também cita um estudo independente da Universidade Federal 
de Campina Grande apontando no mesmo sentido. 

 
Ruben Fernandes, entretanto, não deixa a Anglo American. O executivo assume a direção da unidade 

global de metais básicos da companhia, atualmente sob a guarda de Duncan Wanblad, que permanece como 
diretor de estratégia e desenvolvimento de negócios da empresa. 

 
"Estamos em um momento de crescimento da companhia, onde é preciso focar no desenvolvimento 

de negócios", afirmou Fernandes, ao Valor, sobre a criação do novo cargo. "Era só a questão do melhor 
momento. Eu jamais me sentiria confortável de deixar o Brasil antes de resolver a questão do mineroduto e 
da fase três. Deixar o Brasil com esse potencial engatilhado." 

 
A afirmação de Fernandes já está em linha com a de Mark Cutifani, presidente mundial da Anglo 

American, a quem ele deve se reportar diretamente na sede da companhia, em Londres. "Duncan Wanblad 
lidera nosso negócio de metais básicos desde 2013 e assumiu o portfólio de estratégia e desenvolvimento 
de negócios em 2016. À medida que avançamos na transformação do desempenho da Anglo American para 
liberar todo o nosso potencial, é apropriado alocarmos responsabilidade executiva dedicada a esses dois 
portfólios importantes", afirmou Cutifani em comunicado. 

 



Sobre as responsabilidades de Fernandes na nova função, Cutifani destacou que ele "terá como base 
a reviravolta significativa no desempenho operacional incorporado por Duncan Wanblad e levar adiante 
nossa estratégia de negócios global para cobre e outros metais básicos". 

 
Fernandes explica que o interesse principal da sua divisão será o desenvolvimento das operações de 

cobre na América do Sul. A Anglo possui minas do metal no Chile e tem como principal aposta o 
desenvolvimento da operação de Quellaveco, no Peru. "Acho que o negócio de metais básicos é uma das 
grandes avenidas de crescimento da Anglo. [Quellaveco] É uma mina de classe mundial, que está em 
desenvolvimento, e deve ampliar a presença da companhia em tamanho, em volume", diz Fernandes. 

 
A Anglo American espera extrair a primeira produção de Quellaveco em 2022. A mina deve produzir 

300 mil toneladas de cobre por ano, com vida útil esperada de 30 anos. 
 
Metais básicos como o cobre e o níquel são uma aposta da mineradora levando em conta o cenário 

de adoção de energias limpas e dos carros elétricos. O futuro diretor da divisão destaca que, além das 
operações de cobre já em desenvolvimento, podem ocorrer novas oportunidades no Peru e até mesmo no 
Brasil, onde a empresa já recebeu autorização legal para prospectar o metal. 

 
Além de deixar o país com a situação de Minas-Rio resolvida, Fernandes também foi responsável pela 

venda, em 2016, das operações de nióbio e fosfato, por US$ 1,5 bilhão, em um período de ajustes da Anglo 
American em todo o mundo. Além do minério de ferro, a empresa mantém operações de níquel no país. 

 
O substituto de Fernandes no negócio brasileiro também tem grande experiência no setor, ocupando 

a presidência da Musa por oito anos, até pedir demissão da companhia em julho do ano passado. Na 
Usiminas, Bruijn também foi diretor de mineração, além de acumular passagens anteriores por Vale e MBR. 

 
"São dois grandes desafios [para a Anglo American no Brasil]. No níquel é manter a estabilidade 

operacional, fazer com que ele continue bastante competitivo", diz Fernandes. "Para o minério, com a 
licença da fase três, é chegar na capacidade nominal, mostrar que Minas-Rio tem essa capacidade. O minério 
de Minas-Rio tem uma boa qualidade e a China valoriza esse produto." 
 
Fonte: Valor Econômico 
Autor: Rodrigo Rocha 
Data: 04/01/2019 

 

 

INDÚSTRIA GLOBAL DE MINERAÇÃO ESTÁ GRADUALMENTE VOLTANDO AOS EIXOS 
 

A Future Market Insights anunciou o acréscimo do relatório “Volatilidade da indústria de mineração 
para impactar o escopo do crescimento do mercado de telas vibratórias” à sua oferta. 

 
A indústria global de mineração está gradualmente voltando aos eixos e facilitando o crescimento do 

mercado global de telas vibratórias. Como revelado em um novo relatório de pesquisa de mercado da Future 
Market Insights, as peneiras vibratórias que encontram 70% de sua aplicação total na indústria de construção 
e mineração, deverão testemunhar um crescimento estabelecido nos próximos anos. A demanda atual por 
minerais impulsionou o mercado global de peneiras vibratórias. O aumento da demanda também é 
reforçado pela crescente indústria da construção civil. Estima-se que o PIB, a indústria da construção civil, o 
consumo de cimento e o valor da urbanização irão testemunhar um crescimento constante em todas as 
regiões do mundo, especialmente na Ásia-Pacífico, América do Norte e Europa Ocidental. 

 



De acordo com a análise de mercado da FMI, estima-se que o mercado global de peneiras vibratórias 
atinja um valor de mercado de mais de 2.100 milhões de toneladas até o final de 2028, crescendo a um CAGR 
estelar de mais de 7,3% durante o período de previsão 2018-2028. 

 
A abordagem da China impulsionada pela inovação abre uma trajetória para governar o mercado de 

peneiras vibratórias. 
 
A China marca o lugar de uma região proeminente no mercado global de peneiras vibratórias. O 

domínio da região é reforçado pelo país detém atualmente uma participação de mercado de 28,4% e espera-
se que detenha uma participação de valor de 33,8% até o final do período de previsão. A presença de um 
grande número de minas neste país, juntamente com o crescente setor de construção, está atrelada a 
impulsionar o mercado global durante o período de previsão. O país também possui um número significativo 
de participantes do mercado envolvidos na fabricação de peneiras vibratórias. 

 
Além disso, a FMI prevê que o crescimento das economias emergentes, como Índia, África do Sul, 

Brasil e Chile, desempenhe papel fundamental no crescimento do mercado regional, devido ao maior 
número de investimentos nos setores de construção e mineração. Índia’ O mercado de peneiras vibratórias 
está ganhando impulso e espera-se que cresça a uma taxa CAGR de 12,6% durante o período de previsão, 
uma vez que as atividades de infra-estrutura e construção estão progredindo a um ritmo excepcional e 
espera-se que continue crescendo nos próximos anos. Espera-se que o mercado tenha um futuro brilhante, 
uma vez que muitas regiões ao redor do globo ainda são deixadas inexploradas para a mineração e, à medida 
que o processo ocorre, o mercado de peneiras vibratórias terá muitas novas oportunidades. 
 
Fonte:  O Petróleo 
Data: 08 /01/2019 
 
 
 

 

CBMM PLANEJA ELEVAR CAPACIDADE PRODUTIVA DE FERRONIÓBIO A 150 MIL T 

ATÉ O FIM DE 2020 
 

A empresa está investindo US$ 200 milhões para expandir a capacidade de produção 
 

Líder global na produção e fornecimento de produtos de nióbio, a Companhia Brasileira de 
Metalurgia e Mineração (CBMM) prevê expandir sua capacidade de produção de ferronióbio a 150 mil 
toneladas até o fim de 2020, contra cerca de 100 mil toneladas no ano passado, informou a companhia nesta 
segunda-feira. 
 

"A produção de ferronióbio deverá aumentar para 110 mil toneladas em 2019 e chegará a 120 mil 
toneladas em 2020, terminando o ano com uma capacidade de produção de 150 mil toneladas", disse a 
empresa em nota. 

 
Controlada pelo Grupo Moreira Salles, a CBMM reiterou que detém os direitos de exploração da 

maior mina de nióbio em operação, em Araxá, Minas Gerais, que "tem reservas quantificadas para atender 
a demanda do mercado para os próximos 200 anos com base nos níveis atuais de consumo". 

 
A empresa frisou que está investindo US$ 200 milhões para expandir a capacidade de produção em 

suas instalações industriais e também está realizando aportes em atividades de marketing e vendas para 
continuar aumentando o mercado de produtos de nióbio. 

 



Dentre as iniciativas da empresa para elevar a demanda por seus produtos, a CBMM fechou no ano 
passado uma parceria com a japonesa Toshiba, com foco em baterias para carros elétricos, setor que tem 
potencial importante de crescimento e é considerado um novo nicho para a ampliação da demanda pelo 
nióbio. 

 
A partir do acordo com a japonesa, a CBMM vai aportar US$ 7,2 milhões para a construção de uma 

linha de produção piloto de baterias em Kashiwazaki, no Japão, junto a instalações da Toshiba. 
 
Fonte:  Época Negócios 
Data: 07/01/2019 
 

 

MPF QUESTIONA EMPREENDIMENTO DE MINERAÇÃO 

 
O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou duas ações civis públicas contra o Ibama e a empresa Rio 

Grande Mineração (RGM) requerendo a suspensão liminar da Licença Prévia nº 546/2017 a respeito do 
chamado Projeto Retiro. O empreendimento, a ser desenvolvido em São José do Norte, prevê a exploração 
dos minerais ilmenita e rutilo (substância titânio), e zircão (substância zircônio). Esses materiais são 
aproveitados em diversos segmentos da economia, como nas indústrias de cerâmica, química, entre outras.  

 
Conforme o MPF, as medidas devem-se a graves deficiências dos estudos que subsidiaram a emissão 

do licenciamento, assim como a ausência de consulta prévia com as comunidades potencialmente afetadas 
pela iniciativa. Em uma das ações, o MPF postula a declaração da nulidade da licença, assim como do Estudo 
de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), do Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (Prad) e das audiências públicas que antecederam a outorga do licenciamento. 

 
Caso a Rio Grande Mineração decida prosseguir no processo de licenciamento ambiental da iniciativa, 

o MPF solicita que o Ibama exija a solução das deficiências do EIA/Rima e do Prad. Na outra ação, o Ministério 
Público também requer a declaração da nulidade da licença prévia e, caso a empresa mantenha o interesse 
no licenciamento, que a RGM promova consulta à população possivelmente afetada pelo complexo. O MPF 
ajuizou, ainda, ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa contra os responsáveis pela 
emissão da licença prévia. 

 
Antes de promover as ações, o Ministério Público Federal havia recomendado ao Ibama que exigisse 

do empreendedor informações complementares e submetesse esses dados a novas audiências públicas. 
Segundo a procuradora da República Anelise Becker, ante o não atendimento da recomendação, não restou 
outra alternativa ao Ministério Público Federal senão o ajuizamento das ações. De acordo com o MPF, por 
exemplo, as comunidades tradicionais de pescadores e agricultores que serão eventualmente atingidas não 
foram identificadas, sendo necessária sua consulta prévia. As ações se encontram em trâmite na Justiça 
Federal em Rio Grande. Paralelamente, o Ministério Público Federal também ofereceu representações ao 
Tribunal de Contas da União e à Corregedoria-Geral da União. 

 
A área mineralizada onde serão desenvolvidas as atividades de lavra (extração/separação de minério) 

do Projeto Retiro possui cerca de 4,9 mil hectares e se estende por uma faixa de, aproximadamente, 1,5 
quilômetro de largura e 30 quilômetros de extensão, ao longo da zona rural de São José do Norte. Vai do 
Norte da área urbana, seguindo para Leste até atravessar a rodovia BR-101, quando toma direção paralela à 
linha da costa, terminando nas proximidades da Barra do Banhado do Estreito. 

 



O projeto é previsto para ser conduzido em etapas, podendo passar do patamar de R$ 1 bilhão em 
investimentos. A expectativa é que sejam exploradas de 250 mil a 500 mil toneladas ao ano de minerais. O 
processo de licenciamento começou em 2011. Para desenvolver a iniciativa, a RGM adquiriu todos os direitos 
minerários, dados e informações de propriedade da Paranapanema na região e também da Rio Tinto e da 
Amazônia Mineração. No começo dos anos 2000, a ideia de criação de um complexo de mineração em São 
José do Norte era conhecida como Projeto Bojuru (por causa de um distrito da cidade). Depois de muitos 
debates e dificuldades com a questão do licenciamento ambiental, o empreendimento entrou em processo 
de "hibernação".  

 
Procurados pela reportagem do Jornal do Comércio, a assessoria do Ibama informou que, até o 

momento, o órgão ambiental não havia sido notificado sobre a ação judicial. Já a Rio Grande Mineração 
preferiu não se pronunciar. 
 
Fonte:  Jornal do Comércio 
Autor: Jefferson Klein 
Data: 10/01/2019 
 

 

PARA EXTINGUIR AUTARQUIA, GOVERNADOR DIZ QUE É ABSURDO MANTER 

EMPRESA DE MINERAÇÃO ENQUANTO SAÚDE ESTÁ PRECÁRIA EM MT 
 

Mauro Mendes deve propor a extinção de outras autarquias, além de 9 das 24 secretarias existentes no 
governo anterior 

 
O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou nesta terça-feira (8) que uma das autarquias que devem 

ser extintas é a Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat). 
 
Mendes fez uma comparação com a saúde pública oferecida pelo estado e a existência da companhia. 
 
“Não tem sentido nenhum o estado de Mato Grosso, que não dá conta nem de fazer uma saúde 

minimamente digna, dizer que vai ter uma empresa para fazer pesquisa geológica, mexer como geologia, 
que é uma iniciativa da empesa privada”, afirmou. 

 
Em projeto entregue à Assembleia Legislativa, Mendes deve propor a extinção de outras autarquias, 

além de 9 das 24 secretarias existentes no governo anterior. 
 
“Vamos propor a extinção da empresa que faz fomento. Podemos fazer isso através das cooperativas 

de crédito que existem hoje em Mato Grosso. Nós podemos prestar vários serviços de uma forma mais 
econômica que não onere o bolso do contribuinte e que sobre dinheiro para pagar as contas em dia”. 

 
Mauro Mendes pediu a extinção das secretarias de Cidades, Agricultura Familiar e Assuntos 

Fundiários, Planejamento, os gabinetes de Assuntos Estratégicos, Articulação e Desenvolvimento Regional, 
Transparência e Combate à Corrupção, Comunicação, e de Governo, além da Casa Militar. 

 
A Casa Civil ficará responsável pela Comunicação, Governo, Articulação e Desenvolvimento Regional 

e Assuntos Estratégicos. 
 



A Controladoria Geral do Estado passa a responder também pelo Gabinete de Transparência e 
Combate à Corrupção, enquanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico responderá pela Agricultura 
Familiar e Assuntos Fundiários. 
 
Fonte: G1 
Autora: Flávia Borges 
Data: 09/01/2019 
 

 

MINERADORA HORIZONTE MINERALS OBTÉM LICENÇA PARA CONSTRUIR PROJETO 

DE NÍQUEL NO PA 
 

Metal superou o ouro no comércio de commodities nos últimos dias 
 

A mineradora Horizonte Minerals obteve licença de instalação da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará para o projeto de níquel Araguaia, no sul do distrito mineiro 
de Carajás, informou a companhia em nota ao mercado nesta segunda-feira. 

 
A licença permite que a empresa, única dona da mina, inicie a construção do empreendimento, a 

cerca de 760 km ao sul de Belém, capital do Pará. As obras devem durar 31 meses. 
 
O projeto inclui uma operação de mineração de níquel a céu aberto para produzir inicialmente 52 mil 

toneladas de ferro-níquel por ano, contendo 14,5 mil toneladas de níquel, disse a empresa, ressaltando que 
a mina deve ter uma vida útil de 28 anos. 

 
O produto de ferro-níquel será transportado por rodovia até o porto de Vila do Conde para venda a 

consumidores estrangeiros, explicou a empresa. 
 
A Horizonte frisou que a área onde será instalada a mina tem infraestrutura bem desenvolvida, 

incluindo estradas, ferrovias e energia hidrelétrica, como resultado da atividade de mineração em Carajás, 
onde está a maior mina da Vale, chamada S11D. 

 
"A emissão da LI (licença de instalação) foi próxima à conclusão do FS (estudo de viabilidade), 

demonstrando que o Araguaia é um ativo nível 1 com potencial de fornecer níquel de baixo custo na forma 
de ferro-níquel de alto teor para a indústria de aço inoxidável", disse em nota o diretor executivo da 
Horizonte, Jeremy Martin. 

 
"Durante os 28 anos de vida útil da mina, espera-se que o Araguaia gere fluxo de caixa após impostos 

de 1,6 bilhão de dólares e se posicione na metade inferior da curva global de custo", acrescentou ele. 
 
O Araguaia irá gerar aproximadamente 500 empregos diretos e indiretos na região rural do Sudeste 

do Pará, durante os 28 anos de operação. A maior parte destes trabalhadores residirá no local durante a fase 
operacional, segundo a empresa. 

 
Espera-se que o pico de mão de obra na construção seja de mais de 1 mil postos de trabalho. 

 
Fonte: Extra 
Autora: Marta Nogueira 
Data: 14/01/2019 



 
 

 
NOVO CEO DA BARRICK DIZ QUE A REORGANIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DO OURO 

ESTÁ APENAS COMEÇANDO 
 

 
O novo diretor executivo da Barrick Gold Corp. tem uma mensagem para a indústria do ouro: este é 

apenas o começo de uma grande reformulação. 
 
A Barrick concordou em comprar a rival Randgold Resources Ltd. em um acordo de US $ 5,4 bilhões 

anunciado em setembro. Como parte do acordo, o CEO da Randgold, Mark Bristow, tornou-se o CEO da 
Barrick, a maior mineradora de ouro do mundo. 

 
“Sem dúvida, esta indústria precisa de transformação”, disse Bristow em uma entrevista de Nova 

York, onde a empresa combinada começou a negociar na quarta-feira. “Acreditamos que começamos isso. 
Nós vamos acabar com um negócio importante e, no caminho, não estaremos sentados em nossas mãos se 
houver outras oportunidades. ” 

 
Ao combinar as duas empresas, a Barrick diz que administrará cinco das dez melhores minas de ouro 

do mundo, com operações de Nevada à América do Sul e Mali e à República Democrática do Congo. O acordo 
aconteceu em um momento em que a mineração de ouro caiu em desgraça com muitos investidores depois 
de um ano de baixos preços de ouro e um histórico recente de aquisições e desenvolvimentos de minas 
dispendiosos, mas não compensou. 

 
“Essa indústria, se tivesse continuado do jeito que estava, ia se tornar irrelevante”, disse Bristow, um 

geólogo sul-africano que fundou a Randgold há mais de 20 anos. A indústria tem “poucos recursos com 
muitas equipes de gerenciamento e precisa de reorganização”. 

 
A listagem de mais de 20 anos da Randgold em Londres terminou na quarta-feira, quando sua fusão 

com a Barrick foi concluída. Tem sido uma das histórias corporativas mais bem-sucedidas do Reino Unido, 
ganhando mais de 5 000% até agora neste século. 

 
Enquanto John Thornton continuará como presidente executivo, o pessoal da Randgold ocupará boa 

parte da alta gerência. Graham Shuttleworth, que era diretor financeiro da Randgold, assume o mesmo papel 
na empresa fundida, enquanto Willem Jacobs, da Randgold, comandará a divisão da África e do Oriente 
Médio da Barrick. Ele já participou de reuniões na Tanzânia, onde a Barrick tem um dos seus problemas mais 
intratáveis. 

 
Desde que o acordo foi anunciado, tem havido especulações de que isso poderia estimular uma nova 

onda de consolidação, já que rivais como a Newmont Mining e a Goldcorp Inc. respondem, enquanto a 
Barrick também deve tentar desmembrar alguns ativos. 

 
 
Fonte:  O Petróleo 
Data: 04/01/2019 
 
 
 
 
 



 

 

EXPLORAÇÃO DE URÂNIO DEVE SER ABERTA AO SETOR PRIVADO 
 

O governo Bolsonaro pretende abrir, para empresas privadas, a pesquisa e a exploração de urânio, 
atividades que hoje são monopólio da União. A ideia é firmar parcerias do setor privado com a Indústrias 
Nucleares do Brasil (INB), estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia. No modelo em estudo, o 
monopólio estatal seria mantido, evitando-se, portanto, alterar a Constituição, e as empresas entrariam com 
participações minoritárias nos novos projetos. A vantagem seria o ganho de agilidade que a participação do 
setor privado traria. 

 
O Brasil possui a sétima reserva mundial de urânio, mineral usado como insumo em mais de 11% da 

energia elétrica consumida no mundo. Desde 2015, a produção nacional está parada porque a única mina 
em atividade, em Caitité (BA), perdeu a viabilidade econômica. De 2000 a 2015, a produção atendeu à 
demanda das usinas nucleares Angra 1 e 2. Mas, desde então, o Brasil importa o mineral para abastecer as 
usinas. 

 
O sinal de que o governo prepara guinada na área foi dado pelo novo ministro de Minas e Energia, 

Bento Albuquerque. Na posse, o ministro, especialista no tema, disse que o Brasil não pode se entregar "ao 
preconceito e à desinformação, desperdiçando duas vantagens competitivas raras": o domínio da tecnologia 
e do ciclo do combustível nucelar e a existência de grandes reservas de urânio. 

 
Parcerias com o setor privado já foram realizadas sem sucesso. Um exemplo foi o acordo firmado 

entre a INB e o Galvani, grupo que atua na área de fertilizantes. O projeto seria para a produção de fosfato 
e urânio em Santa Quitéria, no Ceará. "Esse tema é um paradigma a ser quebrado, assim como outras 
questões, como a mineração em faixas de fronteira, terras indígenas e unidades de conservação de uso 
sustentável. São pontos que merecem discussão serena, franca, sem cunho ideológico e preconceitos", 
defende a ABPM, entidade que representa o setor. 
 
Fonte: Valor Econômico 
Autor: Francisco Góes, Rodrigo Polito e Marcos de Moura e Souza 
Data: 07/01/2019 
 
 

 

PRIMEIRA FEIRA DE PROFISSÕES ATRAI GRANDE PÚBLICO EM CONCEIÇÃO DO MATO 
DENTRO 

 
Jovens tiraram dúvidas sobre diversas áreas com profissionais capacitados e se aproximaram da realidade 

universitária 
 

Com a proposta de estimular jovens que pretendem ingressar em uma universidade no futuro, o pré-
vestibular Integra em conjunto com a Universidade Cruzeiro do Sul realizou em Conceição do Mato Dentro 
a I Feira de Profissões da cidade.  Nos dias 01 e 02 de dezembro, jovens tiraram dúvidas sobre diversas áreas 
com profissionais capacitados e se aproximaram da realidade universitária. 

 



Além de Conceição, outros quatro municípios participaram do evento que reuniu cerca de 700 
alunos. Com o apoio da Anglo American e da Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro, a 
oportunidade também foi momento para refletir sobre desenvolvimento econômico, mão de obra 
qualificada e potencialidades da região, como cultura, mineração, turismo e educação. 

 
Para o diretor do Integra, Eduardo Pimenta, a receptividade foi bastante positiva e atendeu às 

expectativas. “Para um público que não tem muito incentivo, a proposta era estimulá-los para que eles 
entendam que é possível alcançar os próprios sonhos. Foi momento de estimular o jovem a acreditar”, 
explica. 

 
Na programação da feira foram desenvolvidas atividades que propuseram reflexões sobre um futuro 

próximo, por meio de oficinas, palestras e rodas de conversas. Os professores da Universidade Cruzeiro do 
Sul compartilharam vivências e desafios presentes na realidade no processo de construção da carreira. Para 
o gestor da WR Informática, parceira da universidade, Fred Madureira, o resultado da iniciativa foi 
surpreendente. “No processo de captação de novos alunos para o ciclo de 2019 já tem alunos que 
participaram da feira, se matricularam e vão começar a estudar”, afirma. 

 
O evento aconteceu nos dias 1 e 2 de dezembro. 
 
Para Fred, a I Feira de Profissões deu direcionamento, apontou oportunidades na cidade, seja 

trabalhando na mineração, empreendedorismo ou turismo. “Um dos alunos disse para mim “Antes de 
participar da feira eu tinha dúvidas da profissão que eu ia seguir, depois da feira eu sei o que eu quero ser”, 
isso me marcou muito”, conta.  

 
De acordo com Eduardo, estimular o interesse dos jovens e adultos na busca por uma qualificação 

profissional os encorajam a assumir o papel de protagonistas na mudança da região. “Aumentando o número 
de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para 
emprego, trabalho decente e empreendedorismo, é uma estratégia muito importante para sobreviver às 
constantes oscilações de mercado e de profissões”, completa. 

 
A I Feira de Profissões também foi um evento promissor para estabelecer parcerias, voltadas para o 

crescimento econômico, entre vários segmentos da comunidade, como empresas locais e instituições 
importantes para o desenvolvimento da região. 
 
Fonte: De Fato  
Data: 03/01/2019 
 
 

 
NEWMONT COMPRA GOLDCORP POR US$ 10 BI PARA CRIAR MAIOR 

MINERADORA DE OURO DO MUNDO 
 

A fusão criará uma companhia capaz de produzir de 170 a 198 toneladas de ouro nos próximos 10 anos 
 

A Newmont Mining anunciou nesta segunda-feira que vai comprar a rival menor Goldcorp em uma 
transação de 10 bilhões de dólares que criará a maior mineradora de ouro do mundo em volume de 
produção. 

 
O negócio é a segunda fusão importante na indústria de mineração desde que a Barrick Gold acertou 

a compra da Randgold Resources em setembro para reduzir custos. 
 



A indústria de mineração de ouro tem estado sob críticas de investidores nos últimos meses por 
alocação de capital ineficiente. Isso se combina com reservas de ouro em queda e custos maiores de 
extração. 

 
A combinação da Newmont com a Goldcorp criará uma companhia capaz de produzir 6 a 7 milhões 

de onças de ouro (170 a 198 toneladas) nos próximos 10 anos. Em 2017, a Newmont produziu 5,3 milhões e 
a Goldcorp minerou 2,6 milhões. 

 
A empresa combinada tem operações nas Américas, Austrália e Gana. 

 
Fonte: Época Negócios 
Data: 14/01/2019 
 

 

APÓS GANHAR FORÇA NO BRASIL, MOSAIC BUSCA BAIXAR CUSTO LOGÍSTICO 
 

Se ganhou ainda mais envergadura no Brasil após adquirir ativos da Vale por US$ 2 bilhões, a 
americana Mosaic, uma das maiores empresas de fertilizantes do mundo, estuda alternativas para reduzir 
seus custos logísticos, que aumentaram em decorrência do avanço da produção. 

 
A preocupação não é nova, mas cresceu depois da greve dos caminhoneiros que parou o país em 

maio do ano passado. Com a paralisação, a Mosaic, que comercializa fertilizantes à base de fosfato e 
potássio, informou que registrou perdas de US$ 11 milhões. 

 
"Estamos tentando entender como vamos fazer o nosso sistema logístico, que já é bom, ficar ainda 

melhor. Porque os custos quando se transporta tudo por caminhão são bem elevados e estamos olhando 
uma alternativa ferroviária", afirmou o canadense Rick McLellan, vice-presidente sênior da Mosaic Brasil, ao 
Valor. 

 
Segundo estudo do Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq-Log/USP), a tabela de fretes mínimos rodoviários criada pelo governo após 
a greve ampliou os gastos do transporte dos fertilizantes intermediários (matérias-primas da indústria) 
importados dos portos até as unidades de de mistura (onde são fabricados os produtos finais) em cerca de 
80% em 2018 em relação a 2017. 

 
"Quando olhamos para as misturas que usam enxofre e amônia, importamos 100%", afirmou 

McLellan. A proposta é fazer parte do transporte entre o porto de Santos (SP) e Rondonópolis (MT) por trem. 
Mas o modal já está com a capacidade esgotada e não há margem para negociação. 

 
Quando concluiu a compra dos ativos da Vale, no início do ano passado, a Mosaic incorporou cinco 

minas de fosfato, quatro fábricas de produção de químicos e fertilizantes e uma unidade de potássio, que 
inclui o projeto de Carnalita.A transação contemplou, ainda, a venda da participação de 40% da mineradora 
brasileira na mina de fosfato Miski Mayo, no Peru - o que elevou a fatia da Mosaic no negócio para 75% - e 
um projeto de potássio em Kronau, no Canadá. 

 
"A expectativa era chegar, no primeiro ano, a US$ 100 milhões em sinergias com os ativos da Vale. 

Mas já no fim do terceiro trimestre chegamos a US$ 102 milhões", disse o executivo. McLellan veio morar 



no Brasil após a aquisição para trabalhar na consolidação. Com os resultados acima do esperado, ele avalia 
que as sinergias podem ter alcançado entre US$ 140 milhões e US$ 160 milhões em 2018. 

 
Com o negócio, a capacidade de produção anual da Mosaic cresceu de 20 milhões para 27,2 milhões 

de toneladas de fosfato concentrado e potássio, o que representa 16,8 milhões de toneladas de fertilizantes 
fosfatados e 10,4 milhões de toneladas de potássio. Hoje, a americana é a maior produtora de fosfatados do 
mundo e a quarta de potássicos. 

 
Segundo McLellan, a produtividade dos ativos que vieram da Vale já cresceu cerca de 15%. "E vemos 

espaço para melhorar ainda mais". 
 
De janeiro a setembro de 2018, a Mosaic registrou receita líquida global de US$ 7 bilhões, 

crescimento de 33% em relação ao mesmo período de 2017. O lucro líquido cresceu 10%, para US$ 358 
milhões. 

 
"Os resultados do Brasil foram melhores que o esperado. As margens foram boas, mas não as que a 

gente gostaria que fossem. Tivemos de gastar um tempo tentando deixar as operações mais eficientes", 
destacou McLellan. No acumulado dos três primeiros trimestres do ano, as vendas no Brasil geraram receita 
de cerca de US$ 2,9 bilhões, afirmou. 

 
"Mas ainda há espaço para crescer. O Brasil é um grande mercado para a venda de fosfato e potássio 

e a Mosaic é uma importante empresa de fosfato e potássio. É um casamento perfeito", brincou. 
 
No ano passado, a Mosaic abriu a produção da mina localizada em Patrocínio (MG), com capacidade 

estimada em 2,2 milhões de toneladas de rocha fosfática por ano. Para 2019, o vice-presidente não espera 
grandes oscilações de preços dos adubos no mercado internacional como foi observado no ano passado. O 
aumento das cotações de potássio contribuiu para os resultados da multinacional. 

 
Fonte: Valor Econômico 
Autor: Kauanna Navarro 
Data: 10/01/2019 
 

 

NOVA LEI DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM MINAS PERMITE QUE MUNICÍPIOS 

TENHAM AUTONOMIA 
 

Os municípios mineiros poderão conceder licença para empreendimentos de menor impacto 
ambiental a partir de agora, com a publicação da Lei 23.289/19, nesta quinta-feira (10), no Diário Oficial de 
Minas Gerais. A norma altera regras relativas ao licenciamento ambiental para atividades no Estado. 

 
Segundo o texto aprovado, as licenças serão concedidas nos casos de empreendimentos cujo impacto 

seja apenas local. Mas para que os municípios possam exercer a atribuição, deverão atender aos seguintes 
requisitos: 

 

 Ter um conselho municipal de meio ambiente de caráter colegiado com representação da 
sociedade civil paritária à representação do poder público, com competência consultiva, 
deliberativa e normativa;  



 Possuir órgão técnico-administrativo na estrutura do Executivo municipal ou no âmbito de 
consórcio público intermunicipal constituído com essa finalidade e com equipe técnica 
multidisciplinar em número compatível com a demanda;  

 Ter um sistema de fiscalização ambiental legalmente estabelecido, dentre outras exigências; 
 
No entanto, a lei assegura que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (Semad) poderá retomar, de ofício ou mediante provocação dos órgãos e entidades vinculadas 
ao Sisema, a competência que delegou ao município conveniado. 

 
A norma tramitou, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), por meio do Projeto de Lei (PL) 

1.602/15, do deputado Ivair Nogueira (MDB). Com a aprovação da proposição, foi modificada a Lei 
21.972/16, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema). 

 
Fonte: Hoje em Dia 
Data: 10/01/2019 
 

 
 
 

BRAZIL IS THE BEST STOCK MARKET IN THE WORLD RIGHT NOW 
 

It’s just a week into 2019 and Brazil is the best stock market in the world. Parabens, Jair Bolsonaro. 
Until the army tanks roll in, as his opponents believed just four months ago, Brazil is on track to be the best-
performing market this quarter, if not in the first half of 2019. 

 
Based on the biggest, passive trades in the markets, the iShares MSCI Brazil is beating the SPDR S&P 

500, Russia, India, China (duh), Mexico, FTSE Europe, Japan and the broader MSCI Emerging Markets Index. 
 
Fitch Solutions forecast Brazil’s GDP growth to hit 2.4% this year, up from 1.3% last year. 
 
Brazil’s economic recovery will pick up steam over the next couple of quarters, Fitch Solutions 

researchers wrote in a report published on Tuesday. They cited positive business sentiment bolstered by 
Bolsonaro’s new administration. 

 
Most of the positive movement in policy and in the stock market is coming from the fact that the 

country is emerging from its holding pattern. Ever since Dilma Rousseff was impeached and later ousted in 
a Senate trial in August 2016, Brazil has been led by the reform-minded but highly unpopular Dilma vice 
president, Michel Temer. His approval rating never cracked 10%. He passed tons of reforms—spending caps, 
a new union labor law, Petrobras reforms—but none of that got Brazilian business going again. 

 
With Temer gone and Bolsonaro’s early approval rating in the 60s, the overall mood in Brazil is not 

exactly euphoric but better described as a mix of sigh-of-relief and wait-and-see. 
 
Fitch’s macro analysts don’t think Brazil is ready to grow like gangbusters all of a sudden. In fact, the 

previous estimate for 2019 GDP was 2.5%. They’ve lowered it because a Chinese economic slowdown means 
less Brazilian soy and iron ore going there this year. 

 
Fonte: Forbes 
Autor: Kenneth Rapoza 
Data: 08/01/2019 
 


