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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 

 

 

 

MINERAÇÃO TEM FUTURO ASSEGURADO NO BRASIL COM MAIS TECNOLOGIA, 
INOVAÇÃO E SEGURANÇA 

A articulação do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) com autoridades brasileiras federais, 
estaduais e municipais, além de organizações e especialistas internacionais em mineração – brasileiros, 
inclusive – inseriu o Brasil em um movimento global inédito de cooperação, voltada a promover mudanças 
na indústria da mineração nestes próximos anos. “Trocar experiências e conhecimentos com especialistas e 
organizações internacionais é essencial para desenvolvermos modelos de gestão e de operação de 
empreendimentos minerários que permitam uma nova e marcante evolução da indústria da mineração no 
Brasil e nos demais países”, afirma o presidente do Conselho Diretor do IBRAM, Wilson Brumer. 

Balanço das apresentações e debates do ‘Seminário Técnico Internacional sobre Barragens de 
Rejeitos e o Futuro da Mineração em Minas Gerais’, realizado em 17/4, em Nova Lima (MG), conclui que a 
mineração tem futuro assegurado no Brasil e no mundo, desde que direcione esforços para desenvolver 
tecnologias e inovações, que conduzam o setor a níveis de segurança operacional inquestionáveis. Já os 
governos terão pela frente o papel de desenhar novas políticas públicas, que sustentem estas iniciativas por 
parte do setor industrial. 

O evento foi realizado pelo IBRAM, com apoio do Governo de Minas Gerais, da Fundação Dom Cabral 
(que sediou o seminário) e da Federação das Indústrias de Minas Gerais. 
 

Mineração gera negócios e empregos em diversas cadeias produtivas 

“A indústria da mineração não age isolada. Ela é a base de diversas cadeias produtivas, e contribui 
para gerar negócios e empregos em uma série de outras indústrias, no atacado, no varejo e no setor de 
serviços. É assim que a mineração deve ser avaliada e o Seminário foi um excelente canal para transmitir 
essa mensagem, que teve o apoio, inclusive, das autoridades e especialistas presentes; eles reconhecem o 
papel fundamental do setor na economia nacional”, afirma Wilson Brumer. Há, segundo ele, uma sintonia 
entre o setor mineral, as autoridades e lideranças empresariais de que Minas Gerais e o Brasil precisam 
valorizar a vantagem competitiva de seus minérios em prol do desenvolvimento nacional, bem como da 
diversificação da economia. 

Wilson Brumer diz que o setor mineral tem pela frente o desafio de contrapor um verdadeiro 
bombardeio de informações negativas sobre a mineração, que têm sido transmitidas à sociedade, e, em 
especial, às novas gerações. “Vamos agir para a indústria da mineração ser cada vez mais segura e apresentar 
bons resultados para o bem comum. E vamos reverter este quadro de percepção negativa para outro de 



reconhecimento popular da importância socioeconômica da indústria da mineração para os cidadãos”, 
afirma. 

“O setor irá se aproximar ainda mais da sociedade, das autoridades, das comunidades que convivem 
com os empreendimentos minerários. Vamos melhorar nossa comunicação com o público em geral e 
aperfeiçoar nossos processos produtivos. É um movimento internacional em toda a mineração”, assegura 
Wilson Brumer. 

 
Ministros e governadores apoiam mineração em Minas e no Brasil 

Segundo o diretor-presidente do IBRAM, Walter Alvarenga, as manifestações dos ministros Bento 
Costa Lima Leite de Albuquerque Junior (Minas e Energia) e Ricardo Salles (Meio Ambiente) e dos 
governadores Romeu Zema (MG) e José Renato Casagrande (ES), no Seminário, explicitaram a vontade 
política de apoiar a continuidade das atividades de mineração em um ambiente que proporcione 
sustentabilidade aos negócios. “As autoridades sinalizaram que reconhecem a importância socioeconômica 
da indústria da mineração para municípios, estados e a União. É uma indústria que sustenta os negócios de 
uma imensa cadeia produtiva e não pode ser demonizada, mas, sim apoiada para superar gargalos técnicos, 
e, assim, aperfeiçoar todos os seus processos produtivos”, afirma Walter Alvarenga. 

Para o Diretor de Assuntos Minerários do IBRAM, Marcelo Ribeiro Tunes, o Seminário marcou época 
por consolidar esforços comuns dos brasileiros e estrangeiros em prol de uma mineração mais evoluída 
tecnologicamente e mais segura operacionalmente. “Há consciência coletiva de que é preciso cooperar 
porque as buscas por soluções é algo que une as organizações e os governos que se relacionam com a 
mineração mundo afora. Afinal, ocorreram acidentes na mineração em diferentes países e não só no Brasil. 
Esses episódios serviram de aprendizado e sinalizaram que soluções não são desenvolvidas rapidamente; é 
preciso analisar causas e consequências e debater insistentemente para apontar as melhores providências 
que evitem a repetição de casos”, diz. 
 

Cooperação internacional inédita no setor 

Segundo o Diretor de Assuntos Ambientais do IBRAM, Rinaldo Mancin, o Seminário demonstrou às 
autoridades e ao público brasileiro os esforços individuais e coletivos de especialistas, organizações 
internacionais e de governos de várias nações em prol de uma mineração mais segura, responsável, 
transparente e eficiente. 

“A cooperação de estrangeiros e brasileiros nesse sentido é algo inédito na história do setor. 
Pretendemos evoluir em campos como a geologia, a mineração e o tratamento conferido aos rejeitos. A 
tendência é que a indústria passe a utilizar cada vez menos as barragens e adote técnicas alternativas. É 
preciso compreender que essa transição é gradual e passa pelo desenvolvimento de tecnologias, ações 
econômicas e políticas públicas, de modo a equacionar os interesses envolvidos”, afirma. 

O IBRAM, segundo Mancin, participa do Mining Hub (www.mininghub.com.br) com várias 
mineradoras e fornecedores do setor e, por meio dele, pretende estimular startups a desenvolverem boa 
parte das soluções tecnológicas que objetivam aperfeiçoar os processos produtivos da mineração. “Entre 
eles, a gestão de rejeitos e, inclusive, as alternativas de destinação para esse material. Além disso, o IBRAM 
articula com a Associação de Mineração do Canadá (MAC), com outras organizações e empresas a 
elaboração de um guia de boas práticas nessa área”, diz. 

Segundo ele, este guia terá seu conteúdo refinado em mais alguns encontros técnicos, como o 
Seminário realizado em Nova Lima, bem como no Congresso Brasileiro de Mineração (em setembro, em Belo 
Horizonte). O conteúdo deste guia é baseado na metodologia canadense desenvolvida pelo MAC chamada 
‘Towards Sustainable Mining/Rumo à Mineração Sustentável (TSM)’, adotada por vários países. “Esta é uma 
contribuição que julgamos importante porque adiciona conhecimento externo ao desenvolvido pelos 
técnicos brasileiros e trará orientações adaptadas à realidade do Brasil”, informa. 
 

Fonte: Portal da Mineração 

Data: 18/04/2019 

 
 



 

PERFIL DA MINERAÇÃO DE GRANDE PORTE NO BRASIL 
O setor mineral brasileiro apresentou uma grande evolução desde 2000, impulsionada pelo 

superciclo de commodities minerais com o crescimento da China e, por consequência, da economia mundial. 
A figura 01 abaixo é bastante ilustrativa mostrando um crescimento do estoque de concessões de lavra no 
Brasil superior a 100% nesse período. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com base nos dados preliminares do RAL (Relatório Anual de Lavra) de 2017, consolidado pela 
Agência Nacional de Mineração (ANM), temos no Brasil 135 minas de grande porte, 992 de médio porte e 
2.750 de pequeno porte. Existem ainda 5.653 empreendimentos minerais de micro porte2. Das 134 minas 
de grande porte, 8 são subterrâneas – uma de potássio; 3 de carvão; 2 de ouro e 2 de zinco (Tabela 01). 

 
Cabe destacar ainda que existe, com base nos dados de 31.07.2018, um estoque de 35.610 títulos de 

empreendimento mineral no Brasil, sendo: 
 
– 10.642 concessões (minerais metálicos, não metálicos, energéticos, rochas britadas, minerais 

industriais e ornamentais); 
– 15.597 registros de licença (materiais de uso na construção civil e calcário agrícola); 
– 5.051 títulos com Guias de Utilização emitidas desde 2013 (projetos ainda nas fases de pesquisa e 

de requerimento de lavra); 
– 2.237 Permissões de Lavra Garimpeira; 
– 2.083 registros de extração; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Além desses títulos, há cerca de 31.000 alvarás de pesquisa mineral em vigor e 1.500 concessões para 

água mineral e potável. O setor conta, ainda, com 787 barragens de rejeitos, entre as quais 418 estão 
incluídas na Política Nacional de Segurança das Barragens (PNSB). 
 
Mineração de grande porte 

A mineração de grande porte no Brasil é concentrada nos estados de Minas Gerais (MG), Pará (PA), 
São Paulo (SP), Goiás (GO) e Bahia (BA), onde predomina a produção de minério de ferro, ouro, bauxita, 
cobre, nióbio e fosfato. Faremos abaixo uma breve análise dos principais projetos e substâncias minerais: 

 



Calcário: O setor de calcário indicou uma tendência de redução nas minas de grande porte a partir 
de 2014, quando a produção anual de cimento atingiu a ordem de 72 milhões de toneladas com 44 minas 
ativas. Com a crise na construção civil, em 2018 o número foi reduzido a 35 minas de grande porte de calcário 
devido à paralisação e à redução no nível de produção, levando a sua reclassificação. 

 
Brita e Areia: as minas de grande porte desse bem mineral estão concentradas em São Paulo, devido 

à grande demanda e escala de produção. 
 
Ferro: carro chefe da mineração brasileira, com exportações de US$ 20,2 bilhões em 2018. As minas 

de ferro no Norte, em Carajás (PA), estão com a estimativa de atingirem a produção da ordem de 230 Mtpa 
em três minas: Serra Norte, Sul (S11D) e Serra Leste e na Barragem de Geladinho, com cerca de 15 Mt de 
minério de ferro e teores de 65,7%Fe, em média. Em Minas Gerais e Bahia, estão previstas expansões de 
produção em diversas minas e um menor ritmo em novos projetos (greenfield). Destaca-se o projeto da 
Bamin (Bahia Mineração), em Caetité (BA), com imensas reservas de ferro com teores da ordem de 40 a 
45%Fe. Com o desenvolvimento da logística regional (ferrovia, porto, etc.) diversos projetos na Bahia 
poderão ser viabilizados e reavaliados. Questões como outorgas de água e fornecimento de energia também 
são pontos críticos.  A mineração de ferro é altamente intensiva em capital (CAPEX), exigindo uma escala de 
produção que otimize os custos (OPEX). A pequena e média mineração de ferro, em 2015, não atingiu 2% da 
produção nacional dessa substância, impactada por custos de logística e pela acirrada concorrência no 
mercado interno. Há cerca de 22 produtoras de minério de ferro, com um portfólio de 41 minas que se 
enquadram na classificação de grande porte. As maiores empresas são a Vale, Samarco (atualmente 
paralisada), CSN/Congonhas Mineração, Anglo American, Usiminas, ArcellorMital, Gerdau, Vallourec, 
Ferrous Resources (recentemente adquirida pela Vale), Minerita e Ferro+. 

 
Cobre: é um dos grandes destaques da mineração brasileira. Com o início da operação da mina de 

Sossego (PA) pela Vale em 2004 e da mina Chapada (GO) pela Yamana, em 2007, foi iniciado um crescente 
ritmo de exportações de concentrado de cobre. Com as minas de Salobo I e II (2012 e 2014), também da 
Vale, as exportações atingiram a cifra de US$ 2,2 bilhões em 2018. A Vale tem um amplo portfólio de ativos 
de cobre para serem explorados. Além disso, diversas pesquisas mostram áreas com potencial de ocorrência 
da substância no norte de Mato Grosso e no sul do Pará. 

 
Bauxita: os projetos da Mineração Rio do Norte (MRN), Norsk Hydro e Alcoa, no Pará, concentram a 

produção desse bem mineral. A Votorantim desenvolve o projeto Alumina Rondon (PA) e a Rio Tinto faz 
pesquisas em Amargosa (BA). 

 
Nióbio: a CBMM (Cia. Brasileira de Mineração e Metalurgia) e a CMOC International Brasil são as 

duas empresas que produzem nióbio, com dominância mundial (95%) de mercado. 
 
Fosfato: a primeira mina de grande porte de fosfato foi a de Cajati, em São Paulo, então da 

Serrana/Quimbrasil (Mosaic). Atualmente, as principais empresas produtoras são a Mosaic e a CMOC que 
adquiram, respectivamente a Vale Fertilizantes e a operação da Anglo American (em Catalão/GO). As 
principais minas estão em Cajati (SP), Araxá (MG), Tapira (MG) e Catalão (GO). Com a entrada em operação 
em 2017, a Mina de Patrocínio (MG), da Mosaic, foi enquadrada como de grande porte em 2018. Outro 
projeto a ser implementado é o de Santa Quitéria (CE), parceria entre a INB (Indústrias Nucleares do Brasil), 
que também explora o urânio, e a Yara Fertilizantes, na Serra do Salitre (MG). 

 
Manganês: existem 2 minas de grande porte no Pará – Azul e Buritirama. 
 
Zinco: as duas minas existentes são subterrâneas e da Nexa Resources, (antiga Votorantim Metais). 

O próximo projeto da empresa a entrar em produção, possivelmente entre 2020 e 2022, será Aripuanã (MT). 
 



Vanádio: projeto iniciado na Bahia, em 2014, pela Largo Resources (única produtora até hoje no 
Brasil), deve ter sua produção ampliada em 25% em 2019. A empresa desenvolve um arrojado projeto de 
reaproveitamento do Titânio e da magnetita com a entrada em operação da FIOL. 

 
Níquel: a mina da Anglo American, em Goiás, se encontra ativa, sendo a única de grande porte no 

Brasil atualmente em produção, com a paralisação das unidades da Votorantim, em Niquelândia (GO), e da 
Mirabela (BA). A Horizonte Minerals desenvolve um projeto no Pará. Existem muitas potencialidades de 
ocorrências econômicas da substância em Goiás, Pará e no Mato Grosso, mas a complexa geologia (minério 
laterítico/saprolítico), com diversas rotas de processo, complexa geometalurgia, riscos e volatilidade das 
cotações, além da posição dominante da Indonésia e de outros países na curva de custos e competitividade 
dessa indústria postergam a retomada e/ou o desenvolvimento desses projetos. A valorização do cobalto 
poderá aumentar a atratividade dos projetos de níquel, onde o minério puder ser explorado como 
coproduto, caso da mina da Votorantim em Niquelândia (GO). 

 
Podemos citar, ainda, diversas operações e projetos minerais que devem ser reativados, conforme 

sua adequação a novas exigências ambientais ou dependendo das condições de mercado e cotações das 
commodities, entre outros fatores. Entre eles, destacam-se os da Samarco (Fe), em Minas Gerais, Mirabela 
(Ni) e C1Santa Luz (Au), da Leagold, ambos na Bahia, Zamin (Fe), no Amapá, e Votorantim (Ni), em GO. Cabe 
lembrar também projetos com entraves ambientais como os de fosfato em Santa Catarina (Anitapolis, da 
IFC – Indústria de Fertilizantes Fosfatados) e São Paulo (Ipanema) e o de ouro no Pará (Belo Sun Mining), que 
podem ser viabilizados futuramente. 

 
Conclusões 

A mineração de grande porte é responsável por expressiva percentagem no “Valor da Produção 
Mineral” e pelas exportações minerais do Brasil (com destaque para Ferro, Cobre, Ouro e Nióbio), gerando 
enormes transformações na área de influência de suas minas produtivas (crescimento de renda 
local/regional, melhoria do IDH, geração de empregos diretos e indiretos, desenvolvimento local e da 
infraestrutura, reduzindo desigualdades regionais, oportunidades transformadoras em regiões pouco 
desenvolvidas e como base de competitividade nas cadeias produtivas, etc). Cabe também destacar que a 
grande empresa de mineração é difusora de novas tecnologias e de PD&I (Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação) no setor mineral, envolvendo todos os “stakeholders” que atuam com tecnologia (academia, 
fornecedores, empresas de consultoria, centros de pesquisa, etc.). 

 
Por outro lado, a complexidade da implementação dos projetos e da interação com todos os 

“stakeholders” exige o desenvolvimento contínuo de políticas públicas para esse segmento, garantindo a 
competitividade e a atratividade dos projetos de mineração de grande porte. A elevação das exigências 
ambientais/segurança e a integração das operações minerárias com as comunidades locais é um crescente 
desafio, que leva as empresas a refinarem sua relação através da “licença social” e de ações de 
responsabilidade socioambiental. Existem profundos impactos nos seus territórios de influência, que devem 
ser avaliados e monitorados. Cada vez mais a “sustentabilidade” tem sido mais avaliada e inserida na 
estratégia e no dia-a-dia dos grandes projetos de mineração. 

 
Questões como infraestrutura e capacidade de oferta de energia e recursos hídricos são mais críticos 

na definição de projetos de mineração. Na elaboração das políticas públicas de infraestrutura, os projetos 
de mineração deverão ser cada vez mais considerados, visando a sua viabilização e competitividade. 
Viabilizar projetos de mineração significa garantir para a sociedade todos os benefícios e apoiar o 
crescimento econômico do Brasil. 

 
Quanto ao acidente da barragem da mina de Córrego do Feijão em Brumadinho (MG), a Vale já 

decidiu suspender algumas operações para descomissionamento de barragens e readequações. Outras 
mineradoras de ferro e outras substâncias com uso de barragens com método construtivo de alteamento a 
montante poderão ser impactadas, levando a uma profunda reformulação das operações e novos métodos 



de disposição de rejeitos e seu reaproveitamento. Nesse processo, algumas minas de grande porte poderão 
ter suas operações reavaliadas, exigindo adequações nos seus processos e gestão de resíduos. 

 
Apesar do momento complexo, a mineração de grande porte tem tudo para se reinventar e trabalhar 

em sintonia com as comunidades diretamente impactadas em patamares superiores de competitividade, 
segurança e sustentabilidade. Diversas mineradoras já readequaram seus processos de trabalho como a 
Vallourec e a Minerita, com resultados bastante promissores e referencial de boas práticas no setor mineral. 
 
Fonte: In The Mine 
Autor: Mathias Heider 
Data: 23/04/2019 
 

 

GESTÃO DO NIÓBIO DE ARAXÁ É QUESTIONADA EM AUDIÊNCIA 
Ex-presidente da Codemig contesta relatórios de lavra e critica acesso limitado a informações sobre o 

negócio 

Com a intenção do governo Pimentel de vender parte do controle acionário da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) no ano passado, as atenções se voltaram para a 
atividade mais rentável da empresa, a exploração do nióbio de Araxá (Alto Paranaíba). 

A partir daí, ganhou novos contornos o histórico de divergências entre o Executivo e a instituição 
privada parceira no negócio, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), que remonta aos 
anos 1950. 

Marco Antônio Castello Branco, presidente da Codemig no último governo, apresentou à Comissão 
de Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nesta quarta-feira (17/4/19), a versão 
da companhia sobre os problemas de gestão do nióbio explorado. Os representantes da CBMM terão o 
mesmo espaço em outra audiência pública já aprovada pela comissão. 
 

Joint venture 

 Cada instituição possui uma mina e, para gerenciar as jazidas de nióbio, foi criada em 1972 a 
Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá (Comipa), uma joint venture entre a Codemig e a CBMM. O 
contrato firmado entre as duas companhias, com vigência até 2032, prevê o controle compartilhado da 
Comipa, a extração paritária do minério em ambas as minas e o repasse de 25% dos lucros para a estatal 
mineira. A empresa privada fica com a maior fatia do retorno por assumir a parte operacional do processo. 

No entanto, segundo Marco Antônio, além de alguns termos do acordo estarem sendo 
desrespeitados, outros são vistos de forma diferente entre as empresas. Ele denunciou, por exemplo, a 
completa submissão da Comipa à CBMM. 

Todas as informações que dizem respeito à exploração estariam sob controle da CBMM, que se 
recusaria a compartilhá-las, transformando a Comipa em apenas um instrumento para a extração do nióbio. 

Essa situação foi confirmada por Ricardo Luiz Oliveira, ex-presidente da Comipa, que relatou ter 
preparado pedido de renúncia ao cargo ao perceber que possuía apenas o controle simbólico do negócio. 

De acordo com o executivo, as informações sobre a exploração nunca chegavam à empresa, que não 
possuía nem mesmo uma identidade. 
 

Teor de nióbio extraído é foco de discórdia 

A reserva de minério de nióbio da Codemig é 43% menor em volume, mas tem 18% mais 
concentração do mineral. E aí está o principal foco de discórdia. Extraindo-se quantidades iguais de minério 
nas duas minas, o teor de nióbio retirado da mina da estatal será consequentemente maior, mas atualmente 
isso não é levado em consideração na divisão dos lucros. 



Conforme informou Marco Antônio Castello Branco, apenas de 2012 a 2018, a Codemig contribuiu 
com 85 mil toneladas a mais de óxido de nióbio, que geraram R$ 3,5 bilhões de lucro, dos quais R$ 2,6 bilhões 
ficaram com a CBMM. 
 

Dados 

 Ele também apontou que há inconsistência nos relatórios de lavra da empresa privada, pertencente 
à família Moreira Salles e, em menor parte, a consórcios asiáticos. 

Como exemplo, Castello Branco ressaltou que não existe explicação técnica para o volume de minério 
extraído da mina da CBMM ter triplicado de 2006 para 2007, para o crescimento exponencial da produção 
apenas nos meses de março e abril de 2007, e para a diminuição da profundidade da mina em 60 metros de 
2017 para 2018, sempre de acordo com dados fornecidos pela CBMM. 

Além disso, Castello Branco questionou registros de volume idêntico de minério extraído das minas 
de cada empresa, algo que ele considera impossível e que seria exemplo de maquiagem de dados. 

Quatro pareceres jurídicos encaminhados ao Ministério Público e à Advocacia-Geral do Estado 
sustentam o posicionamento da Codemig, ressaltou o executivo, e serão usados na Justiça para embasar as 
reparações que a companhia solicita, entre as quais o ressarcimento pelo óxido de nióbio retirado a mais de 
sua mina. 

 
Deputados destacam importância do debate 

Após as explicações dadas por Marco Antônio Castello Branco, o deputado Leonídio Bouças (MDB) 
afirmou que o mais importante é que seja feito urgentemente um levantamento detalhado sobre o que o 
Estado perdeu com o alegado não cumprimento do contrato com a CBMM. “O ganho com essa discussão 
deve ser maior transparência na gestão desse tipo de contrato", destacou. 

O deputado Tito Torres (PSDB) também defendeu um estudo técnico minucioso sobre as cláusulas 
do acordo, até para que se evite a judicialização do caso. Na sua opinião, a discussão sobre as regras para 
exploração do nióbio já deveria ter chegado à ALMG há muito tempo, dada a importância do minério para o 
Estado. 

O deputado Ulysses Gomes (PT), que solicitou a reunião, fez questão de salientar que o objetivo do 
debate é fazer valer o interesse público. “Não queremos defender este ou aquele governo, queremos saber 
se houve irregularidades e resolver a situação”, garantiu. 

O presidente da comissão, deputado Repórter Rafael Martins (PSD), assegurou que novas audiências 
sobre o assunto serão realizadas e que todos serão ouvidos, para garantir o direito ao contraditório. 

O deputado Guilherme da Cunha (Novo), por sua vez, conduziu os questionamentos direcionados ao 
ex-presidente da Codemig para o esclarecimento da versão apresentada pela empresa. 
 

Resposta 

 Antes do encerramento da audiência, o presidente e a gerente do Jurídico da CBMM, 
respectivamente, Eduardo Ayroza e Renata Ferrari, que foram convidados a participar do próximo debate 
sobre o tema, pediram a palavra para convidar os parlamentares a conhecer as minas exploradas em Araxá 
e para ressaltar que o contrato assinado pelas empresas estabelece de forma clara e inequívoca a exploração 
paritária de minério nas minas, e não de nióbio. 
 

Fonte: ALMG 

Data: 17/04/2019 

 

 

 

 



 

CPRM PROMOVE WORKSHOP EM PARCERIA COM O SERVIÇO GEOLÓGICO DOS 

ESTADOS UNIDOS (USGS) SOBRE AVALIAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS 
 

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) promove pela primeira vez em parceria com o Serviço 
Geológico dos Estados Unidos (USGS) workshop sobre avaliação de recursos minerais (mineral resource 
assessment). No total, 15 pesquisadores da CPRM que já trabalham com avaliação em recursos minerais irão 
participar do encontro entre os dias 9 e 17 maio, no Rio de Janeiro. O workshop Mineral Resource 
Assessment Techniques, Tools, & Applications apresentará técnicas geoestatísticas de quantificação de 
recursos não descobertos e novas metodologias de geração de mapas de favorabilidade, que podem gerar 
informações relevantes para impulsionar novos negócios do setor de mineração do Brasil. 

 
De acordo com o chefe da Divisão de Geologia Econômica (DIGECO) da CPRM, Felipe Mattos Tavares, 

o curso vai trazer para o Brasil novas ferramentas para trabalhar com a avaliação de recursos minerais, que 
já são amplamente utilizadas nos Estados Unidos e no mundo. “Trata-se de novas metodologias em benefício 
da indústria mineral para valoração de áreas, permitindo identificação do potencial de novos depósitos não 
descobertos em áreas prospectivas”, explicou. 

 
Para ele, a troca de conhecimento com o USGS representa mais um passo da CPRM em direção ao 

trabalho de fomento do setor mineral. Entre as ações a destacar estão os novos mapas de favorabilidade 
desenvolvidos em áreas potenciais para novas descobertas em diversas províncias minerais brasileiras. “Já 
avançamos bastante na área de mapas de favorabilidade. Aperfeiçoar a avaliação econômica dos recursos 
ainda não descobertos é a nova etapa do trabalho. Com o novo método, a CPRM se tornará apta a mensurar 
nas áreas estudadas quanto existe de recursos ainda não explorados e onde é mais provável encontrar novos 
depósitos. Para o mercado de mineração, esta informação pode representar redução do risco do 
investimento na exploração mineral”, relatou. 

 
Outro aspecto a destacar é o intercâmbio de nível internacional que o workshop representa, 

semelhante aos convênios já existentes da CPRM com o DERA (Alemanha), Serviço Geológico da China e 
SEGEMAR (Argentina) e com o próprio USGS na área de hidrologia. “Estamos buscando uma parceria 
estratégica com o USGS, que já existe no âmbito da água, para recursos minerais na área de assessment para 
trazer esse know how para os pesquisadores da CPRM”, destacou. 

 
Agenda de trabalho – O workshop contará com demonstrações e exercícios interativos de avaliação 

de recursos minerais, incluindo delineamento de áreas favoráveis para hospedar depósitos não descobertos 
e simulação probabilística de quantificação de recursos não descobertos. Incluirá modelagem de potencial 
mineral para geração de mapas de favorabilidade do tipo knowledge e data driven, novas técnicas de Big 
Data e ferramentas de visualização de dados utilizadas pelo USGS para auxiliar na avaliação de recursos 
minerais, adaptações para o Brasil, considerando as características do GeoSGB e ferramentas de software 
para avaliação de recursos minerais. Também haverá viagem de campo de três dias no Quadrilátero 
Ferrífero, uma das áreas-piloto para aplicação das novas metodologias. A região de Minas Gerais, produtora 
de ouro e ferro, foi escolhida para projeto piloto por ser uma província madura, com muitas informações 
disponíveis, mas com potencial para novas jazidas de ouro a serem descobertas. Estarão no Brasil para 
ministrar o curso os pesquisadores da USGS: Mark Mihalasky, especialista em mineral resource assessment 
e Joshua Coyan especialista em geologia estrutural e interpretação de dados sísmicos e de poços, 
modelagem 2D e 3D e geoestatística. 



 
Assessment – Avaliação de recursos minerais fornece dados e informações tanto para governos 

quanto para a indústria para tomar decisões sobre exploração de recursos minerais. Enquanto o inventário 
mineral está focado em recursos minerais conhecidos, as avaliações de recursos minerais (mineral resource 
assessment) são usadas para documentar áreas onde há probabilidade de existência recursos não 
descobertos. As avaliações de recursos minerais do USGS foram realizadas em todo o mundo para vários 
tipos diferentes de depósitos minerais. Essas avaliações atraíram com sucesso interesse e investimento em 
setores minerais locais e regionais. 
 
Fonte: CPRM 
Autora: Janis Morais 
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EXECUTIVO DA BHP DIZ QUE MINERADORAS DEVEM DESENVOLVER O COBRE DE 

FORMA MAIS SUSTENTÁVEL 
Os produtores de cobre devem melhorar suas atuações coletivamente para desenvolver as 

credenciais éticas e sustentáveis do metal, à medida que o envelhecimento das minas exige mais água e 
energia para a geração da mesma quantidade do produto, disse nesta sexta-feira um dos principais 
executivos da BHP. 

Muitos na indústria enfatizaram a importância do cobre na busca por uma economia com menos 
carbono, já que as propriedades como condutor de eletricidade dão ao metal um papel de liderança em 
qualquer virada em direção aos veículos elétricos e a uma rede modernizada. 

Como os locais de extração mais óbvios já foram minerados, porém, o cobre restante é mais 
inacessível, enquanto o minério de ferro tem menor qualidade, o que significa que mais áreas teriam de ser 
exploradas. 

“Para aproveitar completamente a oportunidade de fazer parte de um futuro sustentável, 
precisamos minimizar nossas pegadas materiais e ambientais”, disse Daniel Malchuk, presidente de 
operações da Minerals Americas, da BHP (BHP.AX) (BHPB.L), em um discurso em Santiago, onde executivos 
da indústria participam de uma conferência sobre o cobre nos próximos dias. 

“Coletivamente, temos de entregar nossos produtos de forma mais sustentável, tendo em mente o 
consumidor final ético”, disse ele, de acordo com uma cópia do discurso. 

Mencionando outras indústrias, como a de tecnologia, em que a Apple (AAPL.O), por exemplo, 
trabalha para monitorar sua cadeia de suprimentos, Malchuk disse que os produtores de cobre precisam de 
transparência e supervisão independente, desde as minas até os consumidores finais. 

“O desafio da sustentabilidade é, de longe, o maior da nossa geração. Precisamos responder a isso 
melhorando nosso jogo coletivamente”, afirmou. 

Ele também citou conclusões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) de que, até 2060, o cobre deverá ter uma pegada ambiental pior em comparação com o momento 
atual e com outros metais, em uma base por tonelada, se a tendência atual se mantiver. 

A mineração em geral luta para ganhar a confiança dos investidores após o desastre em barragem da 
Vale (VALE3.SA) em Brumadinho (MG), em janeiro, recordar os riscos em torno da atividade. Estima-se que 
quase 300 pessoas tenham morrido, fazendo deste o acidente de mineração mais letal do Brasil. 

A Vale e a BHP são também donas da joint venture Samarco, que teve uma barragem rompida em 
2015, em Mariana (MG), que matou 19 pessoas, mas foi classificado como o maior desastre ambiental da 
história do país. 

A BHP, maior mineradora listada do mundo e maior produtora de carvão para metalurgia, usado na 
produção de aço, afirma que se esforça para reduzir seu impacto ambiental. 



No Chile, a empresa diz que investiu na usina de energia elétrica a gás Kelar, que, segundo ela, pode 
ajudar na virada para a energia renovável, já que o gás compensaria a intermitência observada nas energias 
eólica e solar. 

 
Fonte: Reuters 

Autora: Barbara Lewis 
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DÉFICIT SERÁ DE 40 MILHÕES DE TONELADAS ESTE ANO, DIZ CRU 
O mercado transoceânico de minério de ferro, que envolve as transações globais com a commodity, 

terá déficit de, no mínimo, 40 milhões de toneladas em 2019, segundo estimativas da consultoria britânica 
CRU. No Brasil, o Bradesco BBI tem projeção semelhante: déficit de 45 milhões de toneladas este ano. Essa 
situação vai fazer com que os preços do minério de ferro se mantenham elevados ao longo do ano, em uma 
faixa entre US$ 80 e US$ 100 por tonelada nas contas do banco, e entre US$ 80 e US$ 90 no restante de 
2019, nas projeções da CRU. 

 
A redução na oferta global de minério de ferro resulta de dois fatores principais: a tragédia de 

Brumadinho, em Minas Gerais, em janeiro, e a ocorrência de ciclones tropicais na Austrália, em março. 
 
Erik Hedborg, analista sênior para minério de ferro da CRU, disse que há aumento de oferta de 

minério de ferro em outras partes do mundo, caso da Índia, China e Irã. Mas esse movimento não tem sido 
suficiente para compensar a perda dos principais produtores (Austrália e Brasil) e, como consequência, 
haverá redução de estoques. A desestocagem será fonte adicional de suprimento. 

 
Entre analistas de bancos, existe avaliação semelhante: a entrada de outros produtores não será 

suficiente para suprir o déficit. Para Karel Luketic, analista de mineração e siderurgia da XP, existe falta de 
visibilidade de preços a mais longo prazo (2021-2022), o que inibe investimentos em novas capacidades de 
minério de ferro por atores não tradicionais do setor. O Itaú BBA também indicou recentemente a 
dificuldade do mercado de compensar a perda de produção de minério de ferro do Brasil. 

 
"O mercado estará mais bem equilibrado no próximo ano à medida em que os grandes produtores 

da Austrália se recuperem e o sistema norte da Vale [no Pará] continue aumentando a oferta", disse 
Hedborg, da CRU. Ele afirmou que as principais mineradoras australianas não conseguem aumentar ainda 
mais a produção. 

 
A demanda, por sua vez, tem sido forte neste ano, disse Hedborg. "As siderúrgicas chinesas 

conseguiram produzir um pouco mais do que no primeiro trimestre de 2018. Após restrições mais brandas 
em abril, a produção disparou e estamos vendo uma demanda mais forte a curto prazo. No entanto, a 
demanda será um pouco mais fraca no segundo semestre." 

 
A China tem sido a principal fonte de demanda global por minerais e metais. Em 2018, as compras 

chinesas representaram 72% da demanda global por minério de ferro, 51% da demanda por níquel e 49% da 
demanda por cobre. 

 
Hedborg estimou que os preços do minério de ferro serão "muito altos" em 2019. No entanto, 

advertiu: "Estamos prevendo que os preços caiam um pouco na segunda metade do ano à medida que oferta 
fora de Minas Gerais se recupere, enquanto vemos mercado mais fraco na China." Disse que os preços vão 



permanecer entre US$ 80 e US$ 90 por tonelada pelo resto do ano. "No entanto, as coisas podem mudar 
rapidamente com base em novas suspensões ou minas retomando as operações no Brasil”. 

 
O Bradesco BBI aumentou, por sua vez, recentemente, sua estimativa de preço médio para o minério 

de ferro de US$ 80 para US$ 90 por tonelada, na média de 2019. Em relatório, o banco previu que a Vale 
deve deixar de vender cerca de 60 milhões de toneladas este ano, enquanto os australianos deixariam de 
colocar no mercado 25 milhões de toneladas como resultado do efeito dos ciclones na Austrália. 

 
Nesse cenário, avaliam especialistas, a Vale tende a ser a principal prejudicada. É possível que a 

empresa perca participação de mercado para os concorrentes australianos caso demore a retomar a 
produção. Pode, inclusive, ser ultrapassada pela Rio Tinto como maior produtora mundial da commodity. A 
Vale indicou que os impactos de Brumadinho na produção de minério de ferro da empresa somam 93 
milhões de toneladas anuais. 
 
Fonte: Valor  
Autor: Francisco Góes 
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LATIN RESOURCES PESQUISA LÍTIO EM MINAS GERAIS 
A Latin Resources retorna ao Brasil, dessa vez para explorar lítio. A empresa, que até 2014 tinha um 
projeto de minério de ferro no Rio Grande do Norte, disse hoje (17) que o objetivo da mineradora é 
encontrar lítio que possa ser usado na produção de hidróxido de lítio com grau para a fabricação de 

baterias 

"A empresa tem o prazer de informar que investiu muito tempo e recursos geológicos na investigação 
do potencial de lítio da região do vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, que abriga uma província de 
pegmatito no leste do Brasil, sede da Sigma Lithium e da Companhia Brasileira de Lítio (CBL)", disse a 
empresa em nota. 

Segundo a companhia australiana, o vale do Jequitinhonha é uma região pouco explorada que 
atualmente contém 100% das reservas oficiais de lítio do Brasil. Os geólogos da Latin Resources deixaram a 
cidade de Salvador (BA) para se instalar perto da área de interesse. "A equipe acaba de completar sua 
terceira viagem à região e continuou a localizar ocorrências de espodumênio jamais conhecidas ou 
relatadas", disse a companhia. 

"O Estado de Minas Gerais é bem servido por infraestrutura, estradas, energia hidrelétrica, água e o 
porto de Vitória, no estado vizinho do Espírito Santo. A província é particularmente eficiente na emissão de 
licenças de sondagem e aprovações ambientais", disse a empresa. 

Segundo o comunicado, a Latin Resources está em fase de auditoria técnica em Minas Gerais. "Ao 
concluir o DD [due diligence], pretende começar a garantir alvos prioritárias. O foco será dado a áreas 
avançadas que permitam à empresa testar rapidamente qualquer depósito de espodumênio em potencial e 
permitir que ele avance rapidamente para a conformidade com o JORC", disse a empresa em referência ao 
padrão australiano de divulgação de recursos e reservas. 

A mineradora, que sede na Austrália, possui projetos de lítio e cobalto na Argentina, cobre e vanádio, 
no Peru, e busca lítio no Uruguai. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 18/04/2019 

 

 

 



 

 

NEXA LANÇA 3ª EDIÇÃO DE PROGRAMA GLOBAL EM CONJUNTO COM STARTUPS 
Mining Lab Challenge é contínuo e empreendedores podem inscrever seus projetos ao longo do ano 

A mineradora Nexa Resources (ex-Votorantim Metais) abriu inscrições para a terceira etapa do 
Mining Lab Challenge, programa que apoia empreendedores dispostos a desenvolver projetos de inovação 
tecnológica para o setor de mineração e metalurgia. Diferentemente das outras duas edições, desta vez, o 
Mining Lab Challenge será contínuo e terá suas inscrições abertas ao longo de todo o ano. 

As inscrições podem ser feitas por meio do site www.mininglab.com.br. Com base no modelo venture 
client, as startups vencedoras recebem investimento financeiro para o desenvolvimento dos projetos, 
assessoria contínua de profissionais durante um ano, qualificação em gestão financeira, jurídica e marketing, 
além de acesso às instalações e às informações técnicas das unidades da Nexa. 

Criado em 2016, o programa surgiu da necessidade da Nexa desenvolver soluções para os processos 
internos. Antes, as startups deveriam apresentar seus projetos em um período determinado, atendendo aos 
desafios propostos pela empresa. Neste ano, além do tradicional, o empreendedor pode inscrever uma ideia 
coerente, inovadora e tecnológica para o setor de mineração e metalurgia, sem necessariamente atender à 
algum desafio e enviar o projeto a qualquer momento do ano. 

Com a experiência de bons resultados nas edições anteriores, nesse ano, a companhia busca mais 
parceiros de países como China, Israel, Canadá e Austrália, além de se aproximar do ecossistema de inovação 
mundial, reforçando a posição global da empresa e sua estratégia de inovação aberta. “O Mining Lab é uma 
forma colaborativa de pensar e construir soluções tecnológicas e, assim, ampliar a competitividade frente 
aos desafios do nosso negócio. É uma iniciativa que oxigena o ambiente da empresa e abre espaço para o 
desenvolvimento de novas ideias, dentro do conceito de mineração inteligente. Queremos ampliar o leque 
de startups, com ideias de dentro e de fora do país, a fim de criar soluções cada vez mais inovadoras para o 
setor”, afirma Rogerio Rabelo, head de Open Innovation da Nexa. 

A segunda edição do Mining Lab contou com 291 projetos inscritos e 20 startups selecionadas após 
as primeiras etapas de triagem. No período, os candidatos tiveram uma preparação na qual foram 
acompanhados por mentores técnicos e de gestão da Nexa. Desse modo, os empreendedores formataram 
a proposta de valor de cada iniciativa para apresentar à banca, que avaliou critérios como viabilidade, 
alinhamento estratégico, tecnologia, solução e equipe. A banca julgadora foi composta por diretores de 
diversas áreas da Nexa. 

Em 2018, 9 startups foram finalistas do Mining Lab e têm trabalhado no desenvolvimento dos 
projetos durante 2019. São elas: 

Economia Circular – Aquova (CAN), Biopolynet (CAN), Knowledge Direction do Brasil (BR) 
Concentração Mineral – E3min (PER) 
Logística – Authenticiti (USA) 
Automação – RockMass Technologies (CAN), 4HELIXLABS (PER) 
IOT/TI – Geoinnovación (PER), ShiftAI (BR) 

 

Sobre a Nexa 

A Nexa Resources é uma produtora de zinco com mais de 60 anos de experiência no desenvolvimento 
e operação de ativos de mineração e metalurgia na América Latina. A empresa possui cinco minas 
subterrâneas, três localizadas nos Andes centrais do Peru e duas localizadas no estado de Minas Gerais no 
Brasil. Duas das minas da Companhia, Cerro Lindo, no Peru, e Vazante, no Brasil, estão entre as 12 maiores 
minas de zinco do mundo. Para mais detalhes, acesse www.nexaresources.com 
 

Fonte: Portal da Mineração 
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YAMANA GOLD ANALISA EXPANSÃO DE US$ 100 MILHÕES NO BRASIL 
A mineradora Yamana Gold estuda oportunidades de expansão em suas minas, incluindo um investimento 

de US$ 100 milhões no Brasil, que adicionará cerca de 80 mil onças por ano à sua produção 

Com mais flexibilidade financeira após o acordo de venda de US$ 1 bilhão da mina de cobre e ouro 
Chapada com a Lundin Mining, a Yamana está considerando uma expansão de duas fases na mina de 
Jacobina, cuja primeira fase envolve uma otimização da usina para aumentar a capacidade para 6.500 
toneladas por dia. 

 
Essa fase exigiria capital "muito modesto" e seria implementada em meados do próximo ano, 

informou a mineradora listada na Bolsa de Toronto (TSX) em seu anúncio de resultados do primeiro trimestre 
na quarta-feira. 

 
A expansão maior da Fase 2, de US$ 100 milhões, aumentaria a capacidade da fábrica para alto entre 

8.000 t/dia e 8.500 t/dia, elevando a produção para 225 mil onças ao ano até 2022, segundo a companhia. 
 
Na canadense Malartic, no Canadá, a Yamana está avaliando aumentos de produção de cerca de 75 

mil onças equivalentes de ouro (GEO, na sigla em inglês), com base em sua participação de 50%. Os custos e 
a economicidade do projeto estão atualmente sob avaliação. 

 
"Essas oportunidades, incluindo as de outras minas, terão custos totais menores do que os planos 

anteriores [de investimento] para Chapada", afirmou a Yamana em nota divulgada ontem (1). 
 
Produção 

Enquanto isso, a mineradora de ouro superou suas expectativas de produção para o primeiro 
trimestre, com produção de 271.987 GEO, graças a um aumento anual de 12% na mina Jacobina e 6% em 
Minera Florida, no Chile. Em Jacobina, a produção no primeiro trimestre deste ano foi de 38.617 onças, 12% 
acima da produção de 34.525 onças de janeiro a março de 2018. 

 
A produção total de ouro aumentou de 199.555 onças no primeiro trimestre de 2018 para 235.958 

onças no trimestre em análise, com alta de 18%. A produção de prata saltou de 899.261 onças para 3,02 
milhões de onças no mesmo período. Enquanto a produção de cobre, extraído da mina Chapada, chegou a 
28,1 milhões de libras. 

 
Os custos operacionais totais (AISC) no primeiro trimestre foram de US$ 865 por GEO, enquanto os 

custos desembolsáveis foram de US$ 526 por GEO. O custo total de vendas foi de US$ 1.098 por onça. 
 
O prejuízo líquido de operações do grupo atribuível aos acionistas da Yamana foi de US$ 4,1 milhões, 

incluindo itens não monetários e outros que reduziram os ganhos em US$ 28,1 milhões. Os ganhos ajustados 
foram de US$ 24 milhões, ou US $ 0,02 por ação. 
 
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 03/05/2019 
 

 

 

 

 



 

CHINESES ABREM OS OLHOS PARA GOIÁS NO SETOR DE MINERAÇÃO 
O mercado chinês nos segmentos de nióbio e fosfato desembarca em solo goiano e paulista com 

investimento de US$ 1,5 bilhão 

Representantes da cadeia de mineração veem como positiva a venda das unidades de nióbio e fosfato 
em Ouvidor (GO), Catalão (GO) e Cubatão (SP), pela Anglo American, para a mineradora China Molybdenum 
Co, em uma transação de US$ 1,5 bilhão divulgada ontem. O valor é considerado expressivo, sobretudo, em 
decorrência do atual cenário econômico mundial. A tendência é de que haja poucas mudanças no quadro 
operacional, salvo cargos de liderança. 

 
As mineradoras passam por momentos difíceis por causa da queda nos preços de commodities e do 

alto custo operacional. O presidente da câmara setorial de mineração da Federação das Indústrias do Estado 
de Goiás (Fieg), Wilson Antônio Borges, diz que há um esforço para manter as operações e empregos mesmo 
com a redução das margens de lucro. 

 
Daí a importância de se manter a produção, uma vez que o nióbio e o fosfato têm demanda de 

mercado. O primeiro é utilizado na produção de ligas metálicas e o segundo é considerado estratégico para 
o País na fabricação de fertilizantes. 

 
Segundo a Anglo American, as unidades empregam nos negócios nióbio e fosfato, no País, 1.845 

funcionários. A mineradora chinesa está inserida principalmente na mineração, processamento, fundição e 
processamento profundo de tungstênio e molibdênio. 

 
O prefeito de Ouvidor, Heleno Pereira Neto, acredita que a injeção de sangue novo pode promover 

investimentos na planta, beneficiando a arrecadação e geração de renda e emprego. “Há dois anos a Anglo 
American chegou a anunciar novos investimentos, mas não vingou. Como são negócios rentáveis, imagino 
que eles tenham intenção de aumentar a planta, e isso gera segurança para a região”, avalia. 

 
Embora acredite que não ocorra muitas mudanças com a troca de comandos, o secretário da 

Indústria e Comércio de Catalão, Geraldo Rocha, lembra que a Anglo American adota alto nível 
remuneratório para com os funcionários e valoriza o corpo técnico, com baixa rotatividade no quadro de 
funcionários, o que gera uma expectativa sobre o futuro. 
 
Fonte: O Popular 
Autora: Karina Ribeiro 
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PLANO DIRETOR BUSCA CONCILIAR POPULAÇÃO COM EXPLORAÇÃO MINERAL 
Minas localizadas nos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza devem seguir regras que garantam 
o funcionamento, mesmo com o crescimento da população urbana no entorno de onde as pedreiras estão 

Com cada vez menos áreas disponíveis para exploração mineral, sobretudo a de insumos para a 
construção civil, a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) recebeu uma atualização do Plano Diretor de 
Mineração (PDM), originalmente elaborado em 1998. 

 
Além de oferecer maior segurança jurídica para as empresas do setor, o documento, que servirá para 

o zoneamento urbano dos municípios da RMF, busca garantir o suprimento futuro de minerais, mesmo com 
o maior adensamento populacional. 



 
"A Região Metropolitana de Fortaleza é uma das maiores regiões urbanas do País, então você tem 

de planejar o crescimento da cidade para que ele não esterilize muitas áreas que são produtoras de bens 
minerais", disse Tasso Mendonça Júnior, diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), durante o 
lançamento do livro com as atualizações do PDM-RMF, realizado na manhã de ontem, na Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). 

 
Para Mendonça Júnior, embora a elaboração de regras mais claras para a mineração dê maior 

segurança jurídica para as empresas do setor, o documento em si não é suficiente para isso. "Ele dá diretrizes 
para que as prefeituras possam planejar a expansão urbana deixando preservadas aquelas áreas que já são 
produtoras, para que não se planeje um bairro dentro ou perto de uma pedreira, por exemplo", explica. 
 
Impacto 

Segundo Ricardo Cavalcante, atual presidente do Sindicato das Indústrias da Extração de Minerais 
Não Metálicos e de Diamantes e Pedras Preciosas, de Areias, Barreiras e Calcários no Estado do Ceará 
(Sindminerais), recém-eleito presidente da Fiec, o PDM-RMF deverá impactar principalmente a exploração 
de areia, brita e cerâmica. "São materiais ligados à construção civil", diz. "O setor mineral e o meio ambiente 
devem estar sempre de mãos dadas, dado que a necessidade da mineração para sociedade em si é básica, 
já que não há crescimento econômico sem mineração". 

 
Para a ANM, hoje, o problema na RMF é a convivência com o entorno das minerações. A entidade diz 

que a necessidade de atualização do PDM decorre não só do aumento da quantidade de cidades da RMF e, 
consequentemente da área de abrangência, mas também pela análise de que os problemas detectados há 
20 anos se agravaram e a maioria das proposições do PDM original não foi implementada. 
 
Localização das minas 

A agência argumenta que, diferente de outros setores da indústria, a extração mineral é, 
praticamente, a única atividade que apresenta rigidez de locação, podendo ser realizada apenas nos locais 
onde há minérios. E, embora as reservas de brita, areia e cascalho sejam abundantes, a viabilidade delas 
depende da distância dos centros consumidores. 

 
Caso, o adensamento populacional continue, a ANM avalia que o problema tende a se agravar. 

"Atualmente, a maioria dos municípios ignora a mineração em seus planos diretores ou no zoneamento de 
uso e ocupação do solo", informa a entidade. A agência propõe, dentre outros pontos, a criação de uma 
comissão executiva do PDM-RMF, a regularização da atividade informal, a efetivação de zonas especiais de 
extração mineral, e a criação de faixas de proteção para as pedreiras. 
 
Ampliação da RMF 

Quando o PDM-RMF foi lançado, em 1998, a RMF era formada por nove municípios, em uma área de 
3,4 mil km. Hoje, a região, que é responsável por mais da metade da produção mineral do Ceará, abrange 
19 municípios, em uma área de 7,4 mil km, que abriga 44,2% da população do Estado. O entendimento da 
agência é que no ordenamento territorial municipal deve ser concedida prioridade à mineração em áreas 
com recursos como areia, argila, cascalho ou rocha para brita, insumos básicos para o setor da construção 
civil. Com a efetivação do plano diretor, o setor espera que haja maior atração de investimentos, 
aumentando a arrecadação por meio da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, 
contraprestação paga à União pelo aproveitamento econômico de recursos minerais.  
 
Fonte: Diário do Nordeste 
Autor: Bruno Cabral 
Data: 30/04/2019 
 
 
 



 

 

GERDAU PEDE LICENÇA PARA NOVA MINA 
A Gerdau entrou com pedido de licença ambiental junto ao Governo de Minas Gerais para operar 

nova lavra de minério de ferro com o objetivo de suprir a usina de aço da siderúrgica em Ouro Branco (MG). 
A Licença foi solicitada para ampliação da operação da Gerdau em Várzea do Lopes, em áreas de sua 
propriedade. Este projeto está localizado em Serra das Serrinhas, em Itabirito (MG), distante cerca de 50km 
da usina Ouro Branco.  

  
O objetivo é atender a futura demanda de minério de ferro da usina. O projeto de ampliação será 

com processamento a seco, sem a utilização de barragens de rejeitos. A Gerdau espera o aval para anunciar 
o valor do investimento e início das operações. Anualmente a Gerdau produz 7 milhões de toneladas de 
minério de ferro e a nova lavra deve alcançar uma produção de 30 milhões de toneladas durante 21 anos.  

  
O Semad afirma que o projeto de expansão de Várzea do Lopes já foi protocolado e listado como 

classificação classe 3. Segundo o órgão mineiro de meio Ambiente, até o momento nenhuma autorização foi 
emitida para intervenção na área. O processo de licenciamento está em análise e aguarda anuência do Ibama 
para supressão de Mata Atlântica. O projeto fica na Serra das Serrinhas, fora da área protegida da Serra da 
Moeda. Está marcada audiência pública junto à população para tirar dúvidas e explicar melhor o projeto.  

  
A Gerdau protocolou pedido para início dos estudos de viabilidade de três projetos de exploração de 

minério de ferro. O primeiro é a renovação da licença ambiental da mina já existente, que está em avaliação; 
o segundo é uma declaração de conformidade para o projeto de uma nova lavra de minério de ferro em 
Várzea do Lopes do lado leste, que já conta com EIA-RIMA adiantado. O último projeto visa autorização para 
explorar uma terceira lavra de minério do lado Sul de Várzea do Lopes, este próximo à Serra da Moeda, local 
de preservação ambiental em Minas Gerais. 
 
Fonte: Brasil Mineral 
Data: 02/05/2019 
 

 

SMART MINING: TECNOLOGIA PARA MELHORAR A SEGURANÇA OPERACIONAL E 

AMBIENTAL 
A evolução da mineração passa obrigatoriamente pela indústria 4.0 e pela internet das coisas. Para 

alcançar a melhoria operacional, as mineradoras modernizam suas minas e utilizam cada vez mais as 
soluções em Smart Mining, ou seja, da mineração inteligente, para maximizar resultados, reduzir perdas e 
prevenir acidentes. Com os depósitos se exaurindo cada vez mais rápido devido à alta demanda mundial de 
recursos minerais, as mineradoras encontraram no Smart Mining um aliado para sobreviver e prosperar no 
setor 

Além disso, a mineração inteligente se tornou ao longo dos anos a grande aliada da segurança nas 
mineradoras. Ressalta-se que, com os recentes desastres com barragens, o Smart Mining se torna uma 
ferramenta importante para redução dos impactos socioambientais que interrompem a produção, destroem 
o meio ambiente e criam prejuízos incomensuráveis para a sociedade e para os acionistas. 

A busca por formas mais produtivas e eficazes para extração de minerais e que reduzam os impactos 
ambientais e melhorem a segurança dos envolvidos na atividade é a principal preocupação da mineração 
global. O uso, por exemplo, da automação no setor mineral, vem sendo adotado cada vez em maior escala, 



principalmente fora do país, e revelou-se eficaz na prevenção de acidentes fatais e riscos ergonômicos, 
inclusive, melhorando as condições de trabalho por meio de operação remota. 

Esse cenário de mudança na mineração se reflete na proliferação de eventos e workshops no Brasil 
e no mundo, por exemplo. Esses encontros de troca de conhecimento entre especialistas e empresas 
altamente engajados na área de Smart Mining buscam pensar em soluções para o setor e discutir o futuro 
da mineração com foco na atualização e evolução tecnológica da atividade, sendo indispensáveis para o 
amadurecimento sustentável da mineração. 

Alguns temas merecem mais atenção e estão constantemente em pauta em debates sobre o Smart 
Mining e sobre o setor como, por exemplo, sistemas inteligentes, mineração disruptiva, seguros inteligentes, 
mineração virtual, reúso de água, novas tecnologias de tratamento e disposição de rejeitos, nanotecnologias, 
eficiência energética, novas baterias, smart grid, sistemas de geração, veículos autônomos, mobilidade de 
baixo carbono, veículos híbridos, transportadores inteligentes. 

Para se ter uma noção da importância e grandeza desse negócio, o mercado de Smart Mining, 
segundo a publicação "Smart Mining Market - Growth, Trends And Forecasts", foi avaliado em US$ 5,68 
bilhões, em 2018, e espera-se que atinja um valor de US$ 13 bilhões até 2023, com uma taxa de crescimento 
anual composta de 18,02% entre 2018 e 2023. 

Já o estudo "Tracking The Trends 2018", da Deloitte, que identifica as estratégias que as organizações 
pretendem adotar para se manter competitivas, aponta a adoção das tecnologias digitais, a superação de 
barreiras para inovar e o avanço no formato de trabalho com a automação e a digitalização das minas e dos 
processos como sendo as três principais tendências para o setor de mineração, e que são diretamente ligadas 
às aplicações Smart Mining. 

Fica evidente que a mineração inteligente é um dos mais promissores caminhos para o setor criar 
valor compartilhado, com o aumento da produtividade e sustentabilidade a longo prazo, conectando 
tecnologias de extração, sistemas automatizados e análise de dados em prol da mineração e da sociedade. 

O futuro da mineração mundial é de mudanças em seus processos e de impulsão dos investimentos 
contínuos em inovação e digitalização das operações. Nesse contexto, a mineração brasileira precisa estar 
atualizada e pronta para adotar as soluções Smart Mining para se manter competitiva globalmente. 

Eugenio Singer é presidente da Ramboll no Brasil. Tem mais de 42 anos de experiência em consultoria 
ambiental, com especialização em avaliação estratégica, responsabilidade ambiental, auditorias e 
arbitragem 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Autor: Eugenio Singer 
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SEMA E ANM DESENVOLVEM AÇÕES CONJUNTAS PARA SEGURANÇA DE BARRAGENS 
Órgãos iniciarão o trabalho conjunto de vistoria e monitoramento pelo município de Poconé, região onde é 

feita exploração de ouro, com empreendimentos próximos à área urbana e ao Pantanal 

A secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) e a Agência Nacional de Mineração (ANM) 
assinaram, nesta terça-feira (30), um termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações 
conjuntas ou coordenadas para execução da Política Nacional de Segurança de Barragens em Mato Grosso. 
O acordo também prevê a troca de conhecimentos e informações para viabilizar o atendimento da legislação 
vigente.  

 
Como forma de colocar em prática o termo firmado, as equipes técnicas dos dois órgãos irão definir 

um plano de trabalho iniciando as atividades pelo município de Poconé, região onde é feita exploração de 
ouro. Para a secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, a ação coordenada na região atende 



a um anseio da população por informações claras sobre a situação das mineradoras, já que os 
empreendimentos estão próximos da área urbana e do Pantanal.  

 
“A partir do conhecimento técnico dos dois órgãos, cada um em sua especificidade, poderemos 

produzir relatórios ou notas técnicas para traduzir para a sociedade a real situação dos empreendimentos 
do município. A partir dessa experiência, teremos também a oportunidade de definir uma metodologia de 
trabalho que poderá ser aplicada nas próximas operações”, defende a gestora. O plano de trabalho prevê as 
visitas ao município pantaneiro no mês de maio e consolidação dos resultados até o final de junho.  

 
Para o gerente regional da ANM em Mato Grosso, Serafim Carvalho Melo, o acordo também é uma 

oportunidade para esclarecer à população sobre os riscos reais e a importância da atividade da mineração. 
“A exploração de minério é imprescindível para a vida moderna e sendo realizada de forma controlada e 
com responsabilidade tem seus impactos sobre a o meio ambiente minimizados”, destaca. 

 
Ele reforça que Mato Grosso possui características distintas de Minas Gerais: “O material que 

exploramos e a geomorfologia são completamente diferentes. Portanto, é importante tranquilizarmos a 
população, já que os riscos não são os mesmos”.  

 
Pelo acordo, que terá vigência de quatro anos, a ANM irá compartilhar informações relativas à 

segurança de barragens e realizar a transferência de conhecimento técnico para o desenvolvimento da 
atividade de fiscalização aos servidores da Sema. Já o órgão estadual irá atuar em operações conjuntas com 
a gerência regional da ANM, além de compartilhar informações e conhecimentos que possam ser úteis à 
agência. 
 
Fonte: Governo de Mato Grosso 
Autor: Juliana Carvalho 
Data: 01/05/2019 
 

 

EMPRESA REUTILIZA 90% DA ÁGUA USADA NA MINERAÇÃO 
A Mineração Ibirité Ltda. (MIB) usa aparelhos cilíndricos conhecidos como decanters 

Há seis meses, a Mineração Ibirité Ltda. (MIB) usa aparelhos conhecidos como decanters, uma 
espécie de cilindro, que tem garantido reaproveitamento de aproximadamente 90% da água usada no 
processo de mineração, afirma Danilo Melin Aburjeli, diretor da empresa. 

A MIB começou com um equipamento e atualmente conta com três decanters. Conforme Aburjeli, o 
aparelho gira em alta velocidade e, por meio da força centrífuga, separa o rejeito de minério da água. O 
minério, a parte mais densa, adere às paredes do tambor e é retirado por um das extremidades por uma 
rosca interna. Já a água é recuperada na extremidade oposta e encaminhada para reutilizacao. "A água pode 
ser reaproveitada, e o rejeito é empilhado", resumiu. 

A MIB estoca o rejeito à seco e não usa barragens de rejeito, ao contrário da Vale tanto em 
Brumadinho, na região metropolitana, como em Mariana, na região Central. Antes da tecnologia, a empresa 
utilizava cavas para estocar o rejeito. A MIB tem licença para produzir 1,5 milhão de toneladas de minério 
por ano. 

 
Fonte: O Tempo 
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MINERADORA SAMA RECEBE EM MINAÇU-GO PARLAMENTARES E GOVERNADOR 
A mineradora Sama, do Grupo Eternit, detentora da única mina de amianto crisotila do Brasil, 

recebeu no último sábado (27/04) a visita de autoridades do Executivo e do Legislativo, que se deslocaram 
até Minaçu para conhecer de perto a situação da empresa e ouvir o apelo da população pela retomada da 
atividade de mineração, principal fonte de renda e de emprego da cidade. A comitiva contou com o 
presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, os senadores Vanderlan 
Cardoso, Chico Rodrigues e Luiz Carlos do Carmo, os deputados federais Adriano do Baldy, João Campos e 
Gilberto Nascimento, e os deputados estaduais Bruno Peixoto e Paulo Cezar Martins. 

 
A extração da fibra mineral de crisotila, voltada exclusivamente para exportação, está paralisada 

desde o último dia 11 de fevereiro por determinação judicial, afetando centenas de empregos. Fundada em 
1964, a Sama aguarda manifestação do Supremo Tribunal Federal para evitar o encerramento definitivo das 
suas operações. 

 
Durante a visita, o presidente do Senado defendeu a retomada das atividades da mineradora. 

“Estamos aqui para levar ao STF e à Procuradoria-Geral da República o sentimento da população de Minaçu, 
que depende da mina para sobreviver. Há mais de meio século a mina gera riqueza para a cidade, impostos 
e empregos. O Senado vai atuar em Brasília respeitando a autonomia e a independência dos poderes. 
Defender a retomada da operação da mina é defender a soberania nacional”, disse Davi Alcolumbre. 

 
O governador de Goiás destacou que a mina é importante não só para a cidade de Minaçu, mas 

também para o Estado de Goiás e todo o país. “A nossa mobilização é para que o Supremo reverta a sua 
decisão, permitindo a exportação do amianto. Estamos defendendo o melhor para a população de Goiás e 
do Brasil. A mina tem a melhor tecnologia do mundo, de um grande valor para o país”, afirmou Ronaldo 
Caiado. 

 
As autoridades foram recebidas pela manhã com aplausos de moradores no aeroporto de Minaçu. 

Conversaram com os presentes e, em seguida, visitaram as instalações da Sama. Conheceram o processo de 
extração e tratamento do amianto, até a etapa final de embalagem e estocagem, e puderam conversar com 
trabalhadores da empresa. 

 
O presidente do Grupo Eternit, Luís Augusto Barbosa, acompanhou a comitiva e destacou que a mina 

é referência mundial em qualidade, segurança e preservação ambiental, tendo feito altos investimentos em 
tecnologia e equipamentos para trabalhar em ambiente seguro sem exposição à fibra mineral. “Atuamos 
com os mais rigorosos padrões nacionais e internacionais de segurança, com toda a operação automatizada 
e em clausurada, não havendo contato algum dos operadores com o material, nem risco à população”, 
explicou o executivo. Ele acrescentou: “Foi muito positiva a visita dos parlamentares e do governador, e a 
empresa está de portas abertas para receber demais autoridades que tiverem interesse em conhecer o nosso 
trabalho”. 

 
O presidente da Eternit lembrou ainda que a exportação atende clientes em dezenas de países, tais 

como Estados Unidos, Alemanha, Índia, Indonésia, Malásia, entre outros. Inclusive neste mês, os Estados 
Unidos, que já utilizam o amianto crisotila no setor de cloro e soda, liberaram o uso da fibra na fabricação 
de telhas de fibrocimento. A decisão consta de nova regulamentação da Agência de Proteção Ambiental dos 
EUA (EPA), que entrará em vigor no próximo mês de junho. 

 



No sábado, houve ainda uma audiência pública em Minaçu com cerca de 1.500 pessoas. Estiveram 
presentes para uma conversa com os moradores, além dos senadores, deputados e governador, o prefeito 
de Minaçu, Nick Barbosa, o presidente da Assembleia Legislativa Seabra Campos, e demais vereadores. 
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WILLIAM FREIRA LANÇA LIVRO SOBRE RISCOS JURÍDICOS NA MINERAÇÃO 
 

O advogado William Freire, especializado em Direito Minerário e Direito Ambiental, acaba de lançar 
o livro “Riscos Jurídicos na Mineração”. A obra é composta por seis capítulos – Pesquisa, Lavra, Regime de 
Licenciamento Mineral, Riscos Comuns, Tributário e Penal. Em cada tema, o autor trata dos prazos e 
procedimentos para a requisição, prorrogação ou renovação dos títulos minerários; principais obstáculos 
que possam adiar, dificultar ou mesmo inviabilizar o exercício do direito minerário; taxas e impostos que 
devem ser recolhidos pelo minerador, além de suas obrigações, com as respectivas consequências nos casos 
de descumprimento da legislação referente. São abordados, ainda, os riscos comuns aos diversos regimes 
de exploração mineral, os riscos em matéria penal (crimes de usurpação e ambientais) e as oportunidades 
econômicas em questões tributárias. No final de cada capítulo, ainda, infográficos trazem os riscos existentes 
ou potenciais nas diversas fases do processo administrativo minerário. O livro também traz anexos o Código 
de Mineração (Decreto-Lei nº 227, de 28/02/1967) e o Regulamento do Código de Mineração (Decreto nº 
9.406, de 12/06/2018). Formado em pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), William Freire é 
professor de Direito Minerário em vários cursos de pós-graduação, além de fundador do Instituto Brasileiro 
do Direito da Mineração (IBDM). Também é árbitro da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil 
(CAMARB), diretor do Departamento do Direito da Mineração do Instituto dos Advogados de Minas Gerais 
e articulista da revista In The Mine. O novo livro está disponível para download gratuito em 
williamfreire.com.br. 
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