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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 

 
 

 

GEÓLOGO BAIANO ANUNCIA DESCOBERTA DE ROCHA ALUMINOSA NA COSTA DO 

DENDÊ 
João Cavalcanti diz que reserva se estende por área de 255 quilômetros entre Nazaré das Farinhas e Itacaré 

Com a recente descoberta de bauxita na região da Costa do Dendê, o geólogo João Carlos Cavalcanti 
garante para a Companhia Vale do Paramirim (CVP) reservas dos três produtos minerais mais demandados 
pelo mundo atualmente. Antes de encontrar o mineral base para a produção do alumínio, a CVP tinha 
anunciado recentemente descobertas de ferro e cobre na região Sudoeste.  

 
Cavalcanti acredita que as descobertas vão colocar a Bahia em condição de destaque como 

fornecedora de commodities minerais para o mundo. O estado tem atualmente uma mina de cobre em 
operação, pela Mineração Caraíba, que recentemente anunciou a descoberta de novas reservas. Em relação 
à produção de minério de ferro, destaca-se o projeto da Bamin, em Caetité, que depende apenas da 
infraestrutura para iniciar a produção de 18 milhões de toneladas de minério por ano.  

 
Ele destaca que em nenhum outro lugar do país se encontram reservas dos três produtos juntos. “O 

estado da Bahia hoje tem tudo para se transformar numa potência graças às commodities minerais. Nós 
temos o que seria uma província mineral de Carajás, só que melhorada”, acredita.  

 
A província de rochas aluminosas descobertas pelo geólogo baiano se estende por uma faixa de 255 

quilômetros, entre Nazaré das Farinhas e de Itacaré. A expectativa da CVP é de reservas entre 500 milhões 
de toneladas a 1 bilhão de toneladas de rochas aluminosas.  

 
O projeto se encontra na fase de prospecção, mas Cavalcanti estima, com base em trabalhos já 

realizados pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) na área, a presença de rochas com 
concentração de até 39% de alumínio. Segundo ele, o volume de recursos e a concentração estimados 
sugerem a presença de uma reserva de classe mundial.  

 
“Há alguns anos, trabalha-se com um teor mínimo de alumínio em torno de 50%. Hoje o mundo já 

trabalha com teores entre 22% e 30%. Nos Estados Unidos, há minas com 28% e no México, com 25%”, 
explica.  



As exigências em relação ao teor de alumínio para a viabilidade de projetos vem caindo por conta do 
aumento da demanda pelo produto. “As reservas conhecidas estão se exaurindo. Aqui no Brasil, as fontes 
de alumínio estão no Norte do país. Nós temos a possibilidade de colocar no mercado um produto às 
margens da BR-101, entre os portos de Aratu e o Porto Sul”, destaca João Cavalcanti.  

 
O geólogo conta que a CVP está negociando a formação de um fundo para o desenvolvimento de 

seus projetos minerais em parceria com um banco de investimentos com atuação global.  
 
Cavalcanti compara a situação da Bahia com a da Austrália há 20 anos. “Com as nossas descobertas 

e com as que já existiam, como a da Bamin, que tem um dos melhores projetos de produção de ferro no 
mundo, o nosso estado pode se tornar o maior fornecedor de minérios do mundo”, projeta. “A Bahia é o 
único estado do país que tem todos os recursos minerais que o mundo precisa”.  

 
Ele diz que após os dois acidentes com barragens em Minas Gerais e a parada de unidades da Vale 

no estado vizinho haveria uma demanda não atendida de minério de ferro em torno de 90 milhões de 
toneladas por ano. “Junto com a Bamin, nós podemos atender parte desta demanda”, diz. 

 
Diversidade mineral é típica do subsolo baiano 

O presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antônio Carlos Tramm, ressalta a 
diversidade do subsolo baiano. “A Bahia é um território de enorme riqueza mineral e possui quase 50 tipos 
diferentes de minérios, que vão do urânio ao talco, do cal até o cobre. Isso nos coloca em uma condição 
privilegiada”, diz. 

  
Para Tramm, o aproveitamento pleno de todo o potencial do estado dependerá apenas da conclusão 

da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol). “Nós só precisamos da infraestrutura, que se tornará uma 
realidade com a conclusão da Fiol e do Porto Sul, que dará ao estado uma condição logística singular para a 
expansão e o fortalecimento da área mineral do estado”.  

 
Na última quinta-feira, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciou o envio ao 

Ministério da Infraestrutura do plano de outorga, estudos técnicos e documentos jurídicos que disciplinarão 
as condições em que se dará a subconcessão à iniciativa privada de parte da Ferrovia de Integração Oeste-
Leste (Fiol), que corta a Bahia.  
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BRUMADINHO: GOVERNO RECONHECE FALHAS NO LICENCIAMENTO DA BARRAGEM 

QUE SE ROMPEU 
Relatório inédito da Controladoria-Geral do Estado aponta que barragem, que funcionou sem licença 

até 2008, obteve autorização para alteamento posteriormente mesmo sem documentos obrigatórios. 
Tragédia deixou 252 mortos. Dezoito seguem desaparecidos. 

 
A barragem da Mina Córrego do Feijão, que se rompeu e matou 270 pessoas em Brumadinho em 

janeiro deste ano, despertava a preocupação em relação à sua segurança desde 2006. A estrutura ainda teve 
alteamentos entre 2000 e 2008 sem o devido licenciamento ambiental, que foi concedido mesmo sem todos 



os documentos necessários. As informações estão em um relatório realizado pela Controladoria-Geral do 
Estado e divulgado nesta semana. 

 
O levantamento foi feito a pedido do governador Romeu Zema (Novo), após a tragédia da Vale. Em 

julho, a CGE divulgou outro estudo, que apontava possíveis problemas e soluções no processo de 
licenciamento e fiscalização de barragens em todo o estado. O novo documento esmiúça apenas os 
procedimentos na Mina Córrego do Feijão. 

 
Foram avaliadas quase 4 mil páginas de documentos referentes a quatro licenciamentos da estrutura 

nos últimos 11 anos, sendo que o último venceu o prazo de 24 meses sem que sequer iniciassem as análises. 
O objetivo é apontar soluções a serem adotadas para o processo de licenciamento das estruturas. 

 
“Dadas as competências da Controladoria-Geral do Estado, não foi escopo do trabalho identificar 

causas de rompimento”, enfatizou a auditora interna Thaís Cristina de Alcântara Leonídio. 
 
Segundo o relatório da CGE, em 2006, um auditor não havia concluído sobre a estabilidade da 

barragem e recomendou que a Vale fornecesse informações sobre as características iniciais do maciço, ou 
seja, sobre sua fundação. A recomendação foi dada novamente em anos posteriores, entre 2013 e 2015. 
Mas, segundo a CGE, a Secretaria de Meio-Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) não possui 
nenhum documento que comprove que a Vale tenha elaborado tal estudo. 

 
O documento apontou também que, embora tenha se tornado obrigatório licenciamento para 

barragens de mineração em Minas Gerais a partir de 2000, a Vale só iniciou processo para os alteamentos 
da B1 em 2008. Mesmo assim, foi um Licenciamento de Operação Corretiva, visando apenas o alteamento à 
montante até atingir 942 metros. 

 
“Este licenciamento não era o ideal porque englobou apenas o último alteamento, o décimo. Deveria 

ter sido feito um licenciamento coletivo, englobando alteamentos anteriores, especialmente do sexto ao 
nono. Do sexto ao oitavo, não tinha nenhum documento referente aos impactos decorrentes. Já o nono e o 
décimo foram incluídos em estudos ambientais. Mas, mesmo para o nono e o décimo, alguns documentos 
que deveriam ser entregues, mas não foram na totalidade”, disse a auditora. 

 
Em maio, o deputado estadual Noraldino Júnior (PSC), já havia denunciado que a Vale fez os 

alteamentos sem licenciamento, o que foi confirmado, na época, pela Semad. 
 
Ainda de acordo com a Controladoria, em 2009 e em 2010 foi recomendada, na declaração de 

estabilidade, a realização de estudos sobre liquefação da barragem, mas não existe evidência de que houve 
fiscalização para verificar se a Vale fez o estudo ou não. 

 
A CGE informou ainda que, em 2011 e em 2012, nas declarações de estabilidade, consta a 

recomendação para se verificar a eficiência dos drenos. Mas, segundo a Controladoria, também não há 
comprovação de que tenha ocorrido fiscalização para verificar se as recomendações foram cumpridas ou 
não. 
 

Sobre os documentos 

De acordo com Thaís Leonídio, em cada uma das fases de licenciamento são exigidos documentos 
específicos. Por se tratar de um licenciamento de operação corretiva, um decreto determina entrega dos 
relatórios dos procedimentos que deveriam ter ocorrido antes, o licenciamento prévio e o licenciamento de 
implantação. 

 
Entre aqueles que deveriam ter sido entregues pela mineradora à Semad, estão projeto de 

concepção do sistema, projeto executivo da barragem, plano de desativação, outorga de autorização para 



uso de água, autorização de supressão da vegetação. Nenhum destes foi encontrado no sistema de 
licenciamento da Secretaria. 

 
Já para a licença de operação corretiva, a Semad não teria exigido todos os documentos necessários. 

Só foi feita a solicitação de elaboração de planos de contingência e execução de auditoria periódica. “Mas 
só foram solicitados posteriormente, como condicionante no processo corretivo. E deveriam ter sido 
solicitados antes da concessão da licença”, disse a auditora. 

Recomendações 

Após o relatório, a CGE fez recomendações de melhorias nas análises dos processos de licenciamento 
da Semad, para evitar novos acidentes com barragens, como instituição de checklists para verificar se todos 
os requisitos foram cumpridos e implantação de melhorias no sistema informatizado no Banco de 
Declarações Ambientais. 

 
"Foi constatada a deficiência de fiscalização. No plano de fiscalização de 2017 e 2018, foram 

identificados 3 técnicos responsáveis pelo trabalho. Falta de pessoal pode ser amenizada por um sistema 
mais eficaz", concluiu Thaís. 
 

O que dizem os citados 

Por nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente reforçou que "o resultado da auditoria não guarda 
relação de causa e efeito com a referida tragédia que foi o rompimento da estrutura, em 25 de janeiro deste 
ano". 

 
O Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) informou, ainda, que a primeira 

licença do empreendimento foi concedida em 1995, quando a estrutura pertencia à Ferteco Mineração. Esta 
licença não trazia limites de alteamentos para a estrutura das barragens e foi renovado em 2003. 

 
O licenciamento que ocorreu em 2008 foi concedido em nome da Vale S/A, em caráter corretivo, e 

se referia aos alteamentos que já estavam em operação. 
 
A Semad alega que este licenciamento foi sobre o nono e o décimo alteamentos, ao contrário do 

informado pela CGE. A secretaria confirmou, contudo, que os demais continuaram sem a licença. 
 
Sobre as recomendações de realização de estudos consecutivos sobre as características iniciais do 

maciço, a partir de 2006, a Semad disse que a não entrega da documentação não indica que os estudos 
deixaram de ser feitos; mas que houve novas dúvidas apontadas posteriormente. 

 
A secretaria negou ineficiência na fiscalização e disse que a Polícia Nacional de Segurança de 

Barragens, criada em 2010, estabelece que “o empreendedor é o responsável legal pela segurança da 
barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la”. 

 
A secretaria disse ainda que a fiscalização cabe à Agência Nacional de Mineração (ANM), que é o 

órgão responsável por outorgar a atividade. 
 
A Vale ainda não se posicionou sobre o assunto. 
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MUNICÍPIOS MINERADORES PRESSIONAM POR APROVAÇÃO DE PL QUE BLINDA 

ORÇAMENTO DA ANM 
Prefeitos de municípios mineradores pressionam pela aprovação do Projeto de Lei 4.054/2019, do 

deputado federal Joaquim Passarinho (PSD/PA). Proposto em julho, o texto pretende blindar o orçamento 
da Agência Nacional de Mineração (ANM), vedando a limitação de empenho e movimentação financeira das 
ações orçamentárias do órgão regulador que tenham como fonte a Compensação Financeira pela Exploração 
de Recursos Minerais (CFEM), o royalty da mineração. 

 
Representantes da Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil (AMIG) 

estiveram nesta terça-feira com o parlamentar em Brasília. A entidade vem alertando sobre o que considera 
um "desmonte e sucateamento" da agência. 

 
O texto do PL de Passarinho destaca que até o fim do primeiro semestre de 2019 a dotação inicial do 

orçamento da ANM sofreu redução de cerca de 35% em relação a 2018, caindo para R$ 615 milhões, e grande 
parte dos recursos próprios da agência permanecem contingenciados. Em 25 de setembro, ele foi aprovado 
na Comissão de Minas e Energia da Câmara. 

 
"A conjuntura apresentada expõe a fragilidade do órgão regulador em exercer de forma eficaz suas 

atividades de fiscalização, particularmente em um momento de significativas mudanças regulatórias no 
tratamento das barragens de rejeitos de mineração. Contribui ainda para o agravamento deste quadro a 
situação atual de centenas de barragens espalhadas pelo País, cujas classificações de risco foram elevadas, 
demandando pronta atuação fiscalizatória da ANM", diz o deputado na justificativa do projeto. 

 
Segundo a Amig, a expectativa é de que a matéria seja apreciada e aprovada pelo Congresso Nacional 

para que a limitação já possa ser imposta ao Executivo no exercício de 2020, uma vez que o Projeto de Lei 
Orçamentária está em tramitação na Câmara dos Deputados. Para a associação, o corte no orçamento da 
Agência expõe o País a tragédias como as de Mariana e Brumadinho, por falta de fiscalização em barragens, 
por exemplo. 

 
"Se o corte for de fato aprovado para o orçamento da União em 2020, não haverá verba para agência 

investir em concurso para novos fiscais, sistemas mais modernos, fiscalização aprimorada, frota, entre 
outros", alerta em nota o consultor da Amig, Waldir Salvador. 

 
Em agosto, durante um encontro da associação, em Belo Horizonte, os prefeitos aprovaram o 

encaminhamento de um manifesto à Presidência da República, pedindo que fossem direcionados à ANM os 
valores previstos na legislação, sem contingenciamentos ou redirecionamentos. Por lei, 7% da arrecadação 
de CFEM deve ser direcionada à ANM. A previsão é que em 2019 haja arrecadação recorde de R$ 4,2 bilhões, 
mesmo com o recuo de produção da Vale por conta da tragédia de Brumadinho, o que significa que R$ 294 
milhões deveriam ser destinados à ANM. 

 
Levando em conta o teto de gastos constitucional, a ANM teme ter sua atuação ainda mais limitada 

nos próximos anos, caso não alcance um orçamento de pelo menos R$ 107 milhões a partir de 2020. O 
diretor-geral da agência reguladora, Victor Bicca, afirmou recentemente que a perspectiva é que o prazo de 
implantação plena da agência praticamente dobre de três anos, isto é, até 2021, para cinco a seis anos, caso 
o orçamento do próximo ano fique muito abaixo disso. 
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USIMINAS MUDA ESTRATÉGIA PARA MINÉRIO DE FERRO 
Siderúrgica estuda investimentos para ampliar o beneficiamento da commodity 

As vendas de 10 milhões de toneladas de minério de ferro de agosto de 2018 a setembro de 2019 
fizeram a siderúrgica Usiminas rever os planos de vender a sua participação na Mineração Usiminas (Musa). 
O presidente da companhia, Sergio Leite, disse que trabalha atualmente nos estudos para investimentos em 
beneficiamento da commodity. O objetivo é conseguir processar o minério chamado de compacto, um tipo 
mais “duro”. A companhia tem participação de 70% na Musa. A japonesa Sumitomo detém os 30%. 

 
Segundo Leite, a Usiminas tem equipamentos capazes de beneficiar o minério do tipo friável, mais 

fácil de quebrar. As reservas deste tipo de commodity devem se exaurir em 2025. “O plano anterior era 
vender a participação na Musa, mas o negócio não andou. Agora não estamos fazendo esforços para isso. 
Se tiver comprador e nos der o que vale, podemos vender, mas não é o que estamos trabalhando.” 

 
A decisão do investimento para o beneficiamento do minério de ferro deverá sair em 2021. “Teremos 

de dois a três anos para implantar as novas estruturas. O importante é estar em operação em 2015, quando 
devemos começar a extrair o minério da nova reserva.” 

 
Os ganhos da Usiminas com a mineração são crescentes. No terceiro trimestre a companhia 

apresentou recorde de vendas, com 2,5 milhões de toneladas. A expectativa, segundo Leite, é que este ano 
a siderúrgica venda 8 milhões de toneladas. A receita com a área de mineração foi de R$ 555 milhões. 

 
No terceiro trimestre a Usiminas exportou 1,37 milhão de toneladas, alta 171% no comparativo com 

o mesmo período de 2018, quando os embarques somaram 839 mil toneladas. Com esse volume, a receita 
média apurada com as exportações somou US$ 140 milhões, segundo cálculos do Valor. 

 
O frete marítimo médio, segundo a Usiminas, aumentou ao longo do terceiro trimestre, acumulando 

alta de 55% em relação ao trimestre anterior. No período especificado, a tarifa média para a rota de Tubarão 
a Qingdao (China), para navios capesize, foi negociada a US$ 24,12 a tonelada ante US$ 15,55 a tonelada 
anteriormente. “No curto prazo, não vejo sinais de queda nas tarifas de transporte”, afirmou Leite. 

 
No acumulado do ano, o volume exportado de minério somou 2,92 milhões de toneladas, alta de 

12% ante as 2,60 milhões de toneladas no mesmo período de 2018. 
 
A produção total de minério de ferro no terceiro trimestre chegou a 2,26 milhões de toneladas, 

aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o relatório, a alta ocorreu 
principalmente devido a retomada operacional da unidade Samambaia. No acumulado do ano, a produção 
de minério cresceu 27%, chegando a 5,34 milhões de toneladas. 

 
O bom momento da mineração não se refletiu na siderurgia, o maior negócio da companhia. No 

terceiro trimestre, a receita da área alcançou R$ 3,24 bilhões. No terceiro trimestre do ano passado, a 
companhia obteve receita líquida de R$ 3,85 bilhões, alta de 0,3% no comparativo anual. 

 
Segundo a companhia, a alta na receita pode ser explicada pelas vendas maiores na mineração, na 

unidade de transformação do aço e na unidade de bens de capital, o que compensou o desempenho ruim 
da siderurgia. 

 



A Usiminas apresentou prejuízo no terceiro trimestre de R$ 183,9 milhões, revertendo lucro atribuído 
aos acionistas de R$ 263,9 milhões obtido no mesmo período de 2018. O lucro antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) caiu 34% entre julho e setembro deste ano, chegando 
a R$ 452,9 milhões. 
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GOIÁS PODERÁ EXPLORAR URÂNIO 
Amorinópolis, município situado no Sudoeste de Goiás, tem áreas classificadas como “Alvo de Exploração” 

da matéria-prima do combustível para usinas 

O potencial mineral de Goiás vai além dos minérios mais conhecidos, como níquel, ferro e ouro. 
Pouca gente sabe que o Estado também tem potencial para produzir urânio, usado como matéria-prima para 
a produção do combustível usado nas usinas nucleares. Estas áreas estão localizadas no município de 
Amorinópolis, no Sudoeste do Estado. Prospecções realizadas na década de 80 apontam que a reserva goiana 
teria baixo potencial para exploração econômica, mas órgãos ligados à produção de energia nuclear no País 
não descartam a necessidade de estudos mais atualizados para definir a real capacidade de produção da 
mina. 

 
O Brasil ocupa a sétima posição no ranking mundial de recursos de urânio, com cerca de 309.000 

toneladas de urânio contido (U3O8). Agora, o governo federal anunciou a intenção de retomar a mineração 
de urânio no País, que está paralisada há cinco anos, como estratégia de ampliação do programa nuclear 
brasileiro, através de parcerias com a iniciativa privada. 

 
A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) informa que a maior reserva de urânio do País está 

localizada no município de Santa Quitéria, no Ceará, com cerca de 147,5 mil toneladas, seguida por Caetité, 
na Bahia, que tem 93.190 toneladas do minério, e pelo Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, com 
potencial para 15 mil toneladas. Em Amorinópolis, houve a medição de apenas 2 mil toneladas e foram 
inferidas mais 3 mil toneladas (estimativa feita em função da geologia local, que pode levar as erros). 

 
A Indústrias Nucleares do Brasil (INB) informa que até a década de 80 foram conduzidos trabalhos de 

reconhecimento geológico, prospecção preliminar e pesquisa mineral, incluindo abertura de poços, 
trincheiras e realização de sondagem geológica na região. Atualmente, as áreas do Projeto Amorinópolis são 
classificadas como “Potencial de Mineralização” ou “Alvo de Exploração”. 

 
Segundo o INB, um “Alvo de Exploração” é uma estimativa do potencial de exploração de um 

depósito mineral em um cenário geológico definido, em que a estimativa, citada como uma faixa de 
toneladas e intervalo de qualidade, se refere à mineralização para a qual existe exploração insuficiente para 
estimar um recurso mineral. Tudo isso indica que não existiria uma exploração economicamente viável na 
região. 

 
Investimentos 

Mas o coordenador da Divisão de Matérias-primas e Minerais da CNEN, Paulo Roberto Cruz, lembra 
que os dados que indicam um baixo potencial para de produção das áreas de Amorinópolis ainda constam 
da literatura geológica e prospecção da década de 80. Segundo ele, os investimentos já realizados em 
pesquisas de urânio no País podem não ter sido suficientes para identificar o real potencial da região. 
“Quanto mais se investe, mais conhecimento se tem. Eu não descartaria que novos investimentos pudessem 
identificar mais coisa”, alerta. 



 
Somente depois de muita sondagem e conhecimento geológico é que se poderia descartar 

totalmente a possibilidade de novos investimentos. “No momento, seria prematuro descartar qualquer 
área”, completa Paulo Cruz. Porém, tudo indica que este recurso para pesquisa mineral não poderia vir do 
poder público neste momento. Isso porque o Brasil tem outras prioridades mais urgentes, como recursos 
para saúde, educação e segurança pública. 

 
Daí, a importância de parcerias coma iniciativa privada. O urânio extraído no Brasil é enriquecido no 

exterior e volta como combustível de reatores nucleares. O ministro das Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, já anunciou que a ideia é reiniciar a exploração pela mina do Engenho, em Caetité, na Bahia, 
até o fim deste ano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Popular 

Autora: Lucia Monteiro 

Data: 25/10/2019 

 

 

PALMEIRÓPOLIS: PARA IBRAM, LICITAÇÃO DEMONSTROU QUE HÁ INTERESSE POR 

MAIS INVESTIMENTOS EM MINERAÇÃO 
O jornal Primeira Página entrevistou com exclusividade o senhor Flávio Penido, presidente do 

Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), que comentou a respeito do processo que levou a leilão o 
Complexo Polimetálico de Palmeirópolis e demais assuntos ligados ao setor. Para o representante da maior 
entidade que reúne empresas de mineração no Brasil, o início do Programa de Parcerias de Investimentos 
(PPI) do Governo Federal foi um grande passo para o desenvolvimento da área, mas que o processo ainda 
precisa ser melhorado. 

 



Primeira Página – Presidente Flávio Penido, como representante do Instituto Brasileiro de Mineração 
(IBRAM), de que forma você avalia o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do Governo Federal, que 
a partir do leilão de Palmeirópolis, abriu novos espaços de exploração para o setor? 

 
Flávio Penido – O importante em qualquer lei é o que ela persegue, e o que a gente vê é que estamos 

satisfeitos com o programa. Para o setor produtivo da mineração brasileira, esse programa está vindo com 
o objetivo de arrecadar mais através dos royalties e dos direitos minerários que estavam há décadas paradas, 
mas que agora começaram a funcionar. Achamos de fundamental importância começar esses processos no 
Brasil. 

 
A área de Palmeirópolis, por ser primeira que fez parte desse programa, ainda está em condições que 

irão se aperfeiçoar ao longo do tempo. Quanto ao processo do leilão, com royalties mínimos estabelecidos 
em 1,70%, que acabou chegando até 1,71%, pode se fazer uma leitura de que não tenha sido feito um bom 
negócio, por apenas uma empresa ter participado. Mas isso é uma maneira de ver apenas. 

 
Eu tenho a seguinte leitura, e acho interessante pensar do ponto de vista de que foi muito bom o 

Governo Federal promover essa abertura, porque trata-se de áreas que estavam paradas e que não rendiam 
em nada para os estados e União. A empresa que venceu irá fazer mais pesquisas no local, porque o estudo 
que o Governo Federal realizou da última vez é datado de pelo menos 30 anos. Hoje certamente a empresa 
vai fazer um novo programa de pesquisa, com mais sondagens e testes. Vamos dizer que ela consiga um 
ótimo resultado é e isso que temos que torcer. E se por acaso lá na frente pensarmos que os royalties foram 
baixos, e que a União perdeu, na verdade todos já ganhamos porque o processo foi iniciado, e mineração é 
uma área de risco! 
 

Primeira Página – Nesse caso, não faltou da parte do Governo Federal agir de uma forma para que 
se pudesse atrair mais empresas, e consequentemente aumentar a concorrência para esse leilão em 
Palmeirópolis? 

 
Flávio Penido – Eu diria que não houve falha do governo, o importante foi a iniciativa. O setor da 

mineração e muito pequeno, e tenha certeza que muitas mineradoras ficaram sabendo, mas talvez não se 
sentiram confortáveis para correr os riscos. O que vai acontecer gradualmente é que o mercado irá ficar mais 
confiante e confortável com essa nova modelagem de leilão. Os demais poderão apresentar novos formatos 
e novos padrões. Mas, qual seria o ideal então para ser feito nessa área? Fazer uma pesquisa mais refinada! 
Contudo faltam recursos para a União fazer isso. O papel da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
(CPRM) é muito importante para o Brasil, e precisa ser feita sim uma pesquisa geológica básica em todo o 
território nacional, em seguida disponibilizar esse estudo para as empresas interessadas em investirem! 

 
Primeira Página – O senhor citou um estudo de prospecção a nível de Brasil, contudo isso acaba 

esbarrando em algumas situações muito discutidas hoje, como por exemplo a preservação do meio 
ambiente. Recentemente, inclusive, tivemos dois acidentes sérios no país (Mariana e Brumadinho em Minas 
Gerais) o que fomentou um grande debate sobre mineração. Como o senhor vê essa questão? É possível 
conciliar de forma saudável esses dois lados? 

 
Flávio Penido – Como IBRAM, que representa as maiores mineradoras do Brasil, o posicionamento 

que temos é que lamentamos profundamente os acidentes que aconteceram. Tais episódios são lamentáveis 
e defendemos que sejam investigadas as causas e que ao final se apontem os culpados e que sejam punidos 
dentro da lei. Mas precisamos olhar para frente, e que o Brasil tenha ferramentas para uma mineração 
sustentável. 

 
Não só as empresas mineradoras, como o próprio IBRAM vem trabalhando nisso. Tivemos em Belo 

Horizonte– MG nos dias 09 a 12 de setembro a EXPOSIBRAM, com reuniões e conferencistas do Brasil e do 



mundo, com debate sobre diversos temas importantes, entre eles discussões sobre barragens e a mineração 
sustável como um todo. 

 
E quando digo sustável, falo em todos os níveis, desde a relação com os funcionários, com a operação, 

a segurança do processo e o trato com as comunidades e a recuperação de áreas. 
 
Uma atitude que tomamos foi assinar um acordo com uma associação canadense de mineração, país 

que é referência mundial nessa área. Com essa entidade foi feito um termo de cooperação para o trabalho 
de mineração sustentável, com vários requisitos necessários tal qual uma norma como os selos ISO 9000. 
Junto com eles iremos desenvolver práticas e métodos relacionados com a mineração e em todas as fases 
que envolvem esse trabalho. 

 
Primeira Página – Hoje existe uma legislação mais burocrática para exploração mineral em terras 

indígenas. O presidente Jair Bolsonaro em várias ocasiões questionou esse método e fala em facilitar o 
processo para o garimpo. Como o IBRAM vê essa situação referente aos territórios nacionais? É considerado 
um entrave para o setor? 

 
Flávio Penido – A constituição permite a mineração e outras atividades econômicas em terras 

indígenas, desde que aprovadas pelo Congresso e com participação da comunidade local. Não vemos 
nenhum obstáculo como tudo está ocorrendo hoje. Veja alguns exemplos, como Carajás no Pará. Existe uma 
floresta enorme que circula a mina de Carajás e essa floresta pertence a Vale, que cuida do local preservando 
essa área. E o cuidado lá e maior do que se estivesse na mão de um particular ou mesmo Governo. A empresa 
tem interesse em preservar a área e tem recursos e técnicas para isso. 

 
A mineração não é um problema, ela é solução. Para ser implantada, a mineração tem que seguir 

uma serie normas e obter uma serie de licenças e todo o processo passa por uma intensa fiscalização. 
 

Fonte: Portal da Mineração 

Data: 28/10/2019 

 

MINERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
A indústria da mineração lida constantemente com expectativas de acionistas ou empreendedores 

interessados em aportar recursos financeiros em projetos mineiros em que governanças corporativas 
estejam focadas também em compromissos sociais. 

 
Por outro lado, a implementação do empreendimento mineiro depende de análise técnica realizada 

por equipes multidisciplinares dos órgãos licenciadores (IBAMA), que aprovam (ou não) relatórios EIA/RIMA 
elaborados durante o desenvolvimento do empreendimento (Licença Prévia/Licença de Instalação/Licença 
de Operação) sempre com foco na relação custo/benefício entre impacto ambiental e benefício social. 

 
A decisão de empreendedores (públicos ou privados) para aprovar investimentos em qualquer 

empreendimento (especialmente no setor mineral) está sustentada por um novo paradigma – 
sustentabilidade – onde todos os atores envolvidos em qualquer etapa da cadeia produtiva examinam com 
atenção o balanço entre demandas e crescimento na produção de recursos naturais (indispensáveis ao 
conforto das sociedades) e o consequente impacto ambiental decorrente da produção desses recursos 
(commodities essenciais para o desenvolvimento das sociedades). 

 
Desastres ambientais catastróficos recentes relacionados ao colapso das barragens de rejeito de 

operações de minério de ferro em Bento Gonçalves (Barragem do Fundão) e Brumadinho (Barragem Córrego 



Feijão), ambas no Quadrilátero Ferrífero (MG) desencadearam ações mais rigorosas para políticas de 
gerenciamento de riscos operacionais, riscos ambientais e riscos sociais na indústria mineral global. 

 
No Brasil, em decorrência desses episódios, a Agência Nacional de Mineração publicou a Resolução 

No 4 de 15 de fevereiro de 2019 onde, em seu Artigo 2, se lê: 
 
“Art. 2º Fica proibida a utilização do método de construção ou alteamento de barragens de 

mineração denominado “a montante” em todo o território nacional. 
 
Parágrafo único. Para fins desta Resolução, entende-se por: 
 
I – método “a montante”: a metodologia construtiva de barragens onde os diques de contenção se 

apoiam sobre o próprio rejeito ou sedimento previamente lançado e depositado; 
 
II – método “a jusante”: consiste no alteamento para jusante a partir do dique inicial, onde os diques 

são construídos com material de empréstimo ou com o próprio rejeito; 
 
III – método “linha de centro”: método variante do método à jusante, em que os alteamentos 

sucessivos se dão de tal forma que o eixo da barragem se mantém na posição inicial, ou seja, coincidente 
com o eixo do dique de partida” 

 
Essa resolução, além de banir a construção de barragens de rejeitos à montante, estabelece também 

prazos para o descomissionamento ou remoção desse tipo de barragem que estejam em operação em todo 
o território nacional. 

 
Do ponto de vista legal, já existem mecanismos – claros e objetivos – para gerenciamento de riscos 

em qualquer setor produtivo e especificamente em relação ao setor mineral: (i) o texto da Constituição 
Federal Brasileira de 1988 onde são tratados assuntos pertinentes aos Recursos Naturais; (ii) Lei 6938 de 
1981 que trata da Política Nacional do Meio Ambiente relacionados aos Recursos Ambientais (Renováveis e 
Não Renováveis), (iii) o Código de Mineração e, complementando, (iv) a Norma Internacional de 
Especificação Ambiental – ISO 14001/2015. Leis existem para serem cumpridas. 

 
Tecnicamente, qualquer método de barragem de rejeitos ou efluentes gerados no beneficiamento 

de minérios sempre tem um risco potencializado, o qual precisa ser adequadamente (eficazmente) 
gerenciado (monitorado) para assegurar (garantir) sua operação (estabilidade) hoje e no futuro, 
especialmente depois do fechamento da mina pelo esgotamento de suas reservas minerais 
(descomissionamento). 

 
A escolha do sistema de armazenamento de rejeito – quando o empreendimento mineiro exige – é 

determinado pelas características geológicas do minério explotado. 
 
O sucesso de um empreendimento (sobrevivência) no “mining business” globalizado, exigente e 

competitivo está (estará) relacionado às estratégias corporativas focadas em sustentabilidade e isso implica 
na busca de soluções inovadoras que permitam resultados eficazes nas diversas etapas do processo 
produtivo em todas as fases do ciclo de vida de uma mina: (i) exploração/descoberta do depósito mineral, 
(ii) desenvolvimento/ caracterização físico-química das reservas minerais e definição de rotas de 
beneficiamento, e (iii) produção/planejamento de lavra, processamento, armazenamento de resíduos e 
efluentes/barragens. Isso se traduz em oportunidades para melhorar processos já existentes em circuitos de 
britagem/cominuição, transporte na mina, flotação e armazenamento de rejeitos. 

 



A população no planeta aumenta todos os dias e isso significa inevitavelmente demandas crescentes 
para commodities minerais (mais aço, mais cobre, mais metais para produção de baterias, mais cimento, 
mais agregados para a construção civil e, particularmente, mais fertilizantes). 

 
Produzir commodities minerais significa produzir rejeitos (ganga) e efluentes (fluidos carregados em 

metais) em plantas de processamento que, por sua vez, implica na necessidade de sistemas adequadamente 
construídos para armazenamento desses resíduos. Isso significa oportunidades para transformar rejeitos e 
fluidos poluentes em recursos caso seja possível recuperar metais de valor econômico a partir de 
reprocessamento de rejeitos e reciclagem de água industrial, respectivamente. 

 
Nesse cenário, empresas que investem na capacitação de seus profissionais (pessoas/lideranças) 

frente às novas tecnologias (transformação digital) estarão em vantagem para usar competências 
desenvolvidas por seus colaboradores para produzir soluções inovadoras (insights) fortemente atreladas a 
responsabilidade social. 

 
Os episódios recentes de colapso de barragens de rejeito de minério de ferro no Brasil (ao custo de 

pelo menos duas centenas de óbitos e algumas dezenas de desaparecidos) colocou o foco da mídia 
internacional em assuntos relacionados impactos ambientais e suas consequências em relação às 
comunidades envolvidas. 

 
Esse fato acelerou a implementação de políticas rígidas de gestão de rejeitos impulsionando a busca 

de soluções inovadoras – reengenharia de processos na mina e na planta – visando otimizar recursos 
essenciais (críticos) como água, energia e combustíveis fósseis com o objetivo de minimizar danos 
ambientais (poluição), otimizar resultados operacionais (produtividade), reduzir emissão de CO2 (veículos 
elétricos), recuperar confiança nas comunidades locais (licença social) e dar segurança para decisões de 
investimentos (retorno financeiro). 

 
Qualquer que seja a alternativa a ser pensada e desenvolvida, ela está diretamente relacionada ás 

características geológicas dos corpos de minério a serem explotados. Se a mineralização é complexa na sua 
paragênese mineral, a cominuição do minério pode ser mais onerosa pela necessidade de se obter uma 
granulometria adequada que permita um grau de liberação do mineral de minério para maximizar os 
resultados em circuitos que, por exemplo, utilizam células de flotação. Preparar cargas de minério em 
granulometrias muito finas significa (i) maior consumo de energia e (ii) maior dificuldade para extrair água 
desses rejeitos. 

 
Grandes e médias corporações buscam alternativas técnicas inovadoras visando melhorar 

produtividade nos processos de processos na mina e na planta implantando novas políticas para 
gerenciamento do consumo de água produzindo, por exemplo, rejeitos mais secos para descarte em 
sistemas de armazenamento. Isso significa barragens de rejeitos com expectativa de segurança em 
patamares mais elevados e, mais importante, melhora a oferta de água industrial (poluente) para reciclagem 
visando seu reuso em demandas na mina e na planta. 

 
Água é recurso essencial em toda a cadeia produtiva do setor mineral e compreender a dinâmica 

(demandas) desse recurso no empreendimento possibilita identificar alternativas (insights) que, 
implementados e monitorados, definem e consolidam boas práticas na utilização desse recurso. O meio 
ambiente e a sociedade (em particular as comunidades locais) agradecem. 

 
Há muito trabalho a ser feito e, sem nenhuma dúvida, fará muita falta a companhia do engenheiro 

de minas e Metalurgista José Mendo Mizael de Souza que nos deixou recentemente. 
 



José Mendo, por experiência e competência, sempre nos mostrou que o conhecimento (pessoas) é 
o melhor recurso que uma empresa pode possuir. São as pessoas que criam alternativas para enfrentar 
qualquer desafio. 
 

Vitor Mirim é geólogo de exploração da VRM Geologia e Mineração 
 

Fonte: Revista Minérios & Minerales 

Autor: Vitor Mirim 

Data: 25/10/2019 

 

 

CBPM GARANTE 8 MILHÕES EM INVESTIMENTOS PRIVADOS NA BAHIA EM 2019 
Em 2019, os esforços da CBPM resultaram na assinatura de dois contratos com a iniciativa privada. 

Um em agosto para exploração de fosfatos, chumbo e zinco em Irecê e Lapão, centro-oeste do estado, e 
outro em outubro para exploração de ouro no município de Iramaia, região da Chapada Diamantina. 

 
Os acordos asseguraram investimentos de no mínimo 8 milhões de reais em pesquisas 

complementares, com possibilidades de geração de empregos e renda para os municípios. Além destas, a 
CBPM abriu no início de setembro uma concorrência para exploração de minério de ferro em Ibipitanga, 
também no centro-oeste baiano. O recebimento das propostas ocorrerá no dia 10 de dezembro. 
 

Para chinês ver 

Neste ano também foi lançado, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 
Estado, o livreto “Minérios a Bahia tem”. Com tradução para o inglês e mandarim, a publicação apresenta à 
potenciais investidores itens como a diversidade mineral da Bahia, infraestrutura logística e as principais 
empresas de mineração já instaladas no estado. Com a diversidade geológica em destaque, ele aponta que 
ouro e cobre são apenas dois dos 42 elementos já encontrados no estado, que é líder nacional em exploração 
de bentonita, barita, cromo, talco, urânio e vanádio. 

 
Para o presidente da CBPM, Antônio Carlos Tramm, a mineração é uma oportunidade de levar 

desenvolvimento econômico para o interior da Bahia. “Ninguém escolhe onde o minério vai aparecer. Temos 
belos exemplos como a exploração de vanádio em Maracás, ouro em Santa Luz e níquel em Itagibá, que 
transformaram para melhor a vida das pessoas nestes municípios. Estamos promovendo desenvolvimento 
nos locais mais distantes da capital”, afirma. 

 
Segundo Tramm, a CBPM está trabalhando para mostrar a Bahia não só como estado bem-sucedido 

na mineração, mas também como um ambiente próspero para novas oportunidades na área. 
 
“Nós temos regiões de minérios identificados com forte potencial econômico ao longo da Fiol 

(Ferrovia Oeste-Leste), o que deve levar a Bahia a um novo salto na mineração. Além de gerar 
desenvolvimento, emprego e renda para o oeste do estado”. Diz. 
 

Bahia é quarto maior estado em mineração do país 

A Bahia é um caso de sucesso na mineração nacional, tendo fechado o ano de 2018 como quarto 
maior estado do país em arrecadação do CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 
Minerais), imposto federal cobrado às empresas que fazem exploração mineral. Do valor arrecadado, 65% é 
destinado ao município de origem do recurso, 23% ao estado e 12% à União. 

 



No ano de 2019, até outubro, o CFEM das empresas instaladas na Bahia já havia gerado mais de 42 
milhões de reais, com 27,5 milhões ficando para os municípios e 9,7 milhões para o estado. 
 

 
Fonte: CBPM 

Data: 21/10/2019 

 

 

GOVERNO BRASILEIRO BUSCA NA CHINA INVESTIMENTOS EM MINERAÇÃO 
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou em Pequim, na China, do “Seminário 

Empresarial Brasil-China: 45 anos construindo laços bilaterais”. Na ocasião, o ministro proferiu uma palestra 
abordando temas relacionados aos diversos setores do Ministério de Minas e Energia, como mineração, 
energia, petróleo e gás e nuclear. Segundo o MME, o objetivo da participação no evento é reafirmar o 
compromisso do governo brasileiro com a criação de um ambiente de negócios cada vez mais atraente para 
investidores privados, inclusive estrangeiros. 

 
Sobre o setor de mineração, Bento Albuquerque falou sobre o recém-realizado leilão do Complexo 

Polimetálico de zinco, cobre e chumbo de Palmeirópolis (TO), segundo ele, o primeiro da década de 80, 
lembrando que há ainda cerca de 20 mil áreas a serem exploradas, dentre essas, 1.000 áreas que serão 
leiloadas até o final de 2019. 

 
Ele falou também sobre o potencial do setor de mineração para atrair investimentos, e que “ele está 

sendo reformulado para tornar-se ainda mais atrativo". O ministro disse que o retrato atual do setor já 
evidencia esse cenário, "pois o Brasil dispõe de cerca de 80 commodities minerais, e ainda que a atividade 
minerária aconteça em apenas 0,6% do território nacional, o setor gera 2,7 milhões de empregos diretos e 
indiretos e representa 2,5% do PIB e cerca de 21 % do total das exportações brasileiras. Para fazer face aos 
planos de modernização do setor até 2022, serão necessários investimentos da ordem de US$ 20 bilhões", 
disse Albuquerque. 

 



"Com relação à prospecção de urânio, estamos considerando abrir, até 2020, a mineração para 
empresas privadas, em parceria e sob a supervisão de nossa empresa estatal. A exploração eficiente de 
nossas reservas permitirá abastecer nossas usinas nucleares e viabilizará que o Brasil se torne um player no 
mercado internacional de combustível nuclear", declarou o ministro. 

 
Bento Albuquerque concluiu sua palestra afirmando que os investidores podem estar seguros de que, 

"ao investir no Brasil do governo Bolsonaro, contarão com segurança jurídica e regulatória, respeito aos 
contratos, sustentabilidade, governança aprimorada, garantia de recebíveis e previsibilidade". 

 
Durante a visita presidencial à China, foram firmados um Memorando de Entendimento sobre 

Energias Renováveis e uma Carta de Registro Formal da Entrega do Termo de Liberação da Obra do 
Empreendimento de Energia Elétrica - Xingu Rio Transmissora de Energia S.A. - XRTE, maior linha de 
transmissão de ultra alta tensão do mundo. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 28/10/2019 

 

ITCG E SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL CELEBRAM PARCERIA 
No evento que lembrou os 50 anos do SGB, foi celebrada a parceria institucional com o Instituto de Terras, 

Cartografia e Geologia do Paraná, que disponibilizou os resultados do Mapeamento Geológico do Grupo 
Serra Geral 

O Serviço Geológico do Brasil completou nesta terça-feira (29) 50 anos de atividades que foram 
comemorados no Paraná, em solenidade conjunta entre o Núcleo de Apoio Técnico de Curitiba e o Instituto 
de Terras, Cartografia e Geologia (ITCG). O Instituto apresentou os resultados do Mapeamento Geológico do 
Grupo Serra Geral no Paraná. 

 
O diretor de Geologia, Luciano Cordeiro de Loyola, explica que se trata de um projeto de grande porte 

desenvolvido entre 2003 e 2018, iniciado pela extinta Miner opar e concluído pela atual Diretoria de Geologia 
do Instituto. Os dados agora estão disponíveis para o público em geral, incluindo Nota Explicativa, Mapa 
Geológico na escala 1:250.000 e Pontos de Campo. Confira os links abaixo. 

 
Segundo Loyola, os resultados representam uma grande evolução do conhecimento sobre as rochas 

vulcânicas da Região Sudoeste, Oeste e Centro Norte do Estado, cobrindo cerca de 60 mil km2 do Paraná, 
com aplicações no planejamento e gestão do meio físico, no fomento à indústria mineral e no 
aproveitamento dos recursos hídricos subterrâneos. 

 
Foi também destacada no evento a preparação de um convênio a ser firmado entre o Serviço 

Geológico do Brasil, o ITCG e o Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná, visando a 
atualização do Mapa Geológico do Estado do Paraná. 

 
O convênio, de acordo com Loyola, vai permitir a análise integrada e a consistência de um grande 

volume de dados de diferentes fontes e escalas. “A versão atualizada preencherá a lacuna na divulgação do 
conhecimento geológico do Estado, passados 14 anos da publicação do último mapa pela Mineropar”, disse. 
 

Interesse Mineral 

Outro projeto lançado foi o das Áreas de Relevante Interesse Mineral (Arim) Vale do Ribeira. São 
estudos recentes desenvolvidos pelo Serviço Geológico sobre o potencial de mineração naquela região do 
Paraná, que exemplificam como é a atuação da empresa, focada em ampliar o conhecimento geológico e 



fomentar a pesquisa mineral. Foram lançados, ainda, os Mapas de Recursos Minerais da Bacia de Castro e 
de Recursos Minerais Integrados. 

 
O diretor de Geologia e Recursos Minerais da CPRM, José Leonardo Andriotti, ressaltou que nessas 

comemorações abertas ao público, o Serviço Geológico está mostrando para a comunidade os produtos que 
a instituição gera. 

 
“Sempre mantivemos parceria bastante salutar na geologia e nos recursos minerais com o Governo 

do Paraná e pretendemos manter isso, porque gera produtos que vêm em benefício da comunidade. Uma 
vez que mostramos a potencialidade geológica de uma área, investidores vão para o local e geram 
empregos”, ressaltou Andriotti. 

 
O SGB/CPRM - O Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) é uma empresa pública vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia com a missão de gerar e disseminar conhecimento geocientífico com 
excelência, contribuindo para melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável do Brasil. 

 
A CRPM foi instituída pelo Decreto-Lei nº 764, de 15 de agosto de 1969, iniciando suas atividades em 

30 de janeiro de 1970 e adquirindo status de empresa pública em 28 de dezembro de 1994 (Lei nº 8970). 
 

Participações 
Entre outros presentes, participaram do evento que aconteceu no auditório do ITCG, em Curitiba, o 

diretor-presidente do Instituto, Mozarte de Quadros Junior, o diretor-geral da Secretaria do 
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Rasca Rodrigues, o diretor de Geologia e Recursos Minerais do 
SGB, José Leonardo Andriotti, a chefe do Núcleo de Apoio Técnico/CPRM de Curitiba, Mariane Brumatti, e o 
gerente de Geologia e Recursos Minerais da Superintendência Regional/SGB de São Paulo, Mauricio Pavan 
Silva. 
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NIÓBIO, GRAFENO E LÍTIO BRASILEIROS INTERESSAM AO JAPÃO 
Empresas japonesas têm grande interesse em investir mais no Brasil em minérios raros 

Empresas japonesas têm grande interesse em investir mais no Brasil em minérios raros, conhecidos 
como “supercommodities”, como nióbio, grafeno e lítio, indicam fontes em Tóquio. 

 
O embaixador brasileiro no Japão, Eduardo Saboia, confirma o forte interesse japonês e diz que os 

dois países aprofundam a cooperação para produção e uso de grafeno e nióbio, resultado de tratativas dos 
governos e das empresas dos dois lados, e de missão de pesquisadores brasileiros ao Japão. 

 
No caso do nióbio, a principal empresa no setor globalmente é a Companhia Brasileira de Metalurgia 

e Mineração (CBMM). É o maior produtor e detém 76% do comércio global desse metal usado para aumentar 
as propriedades dos aços a fim de garantir a fabricação de automóveis mais leves, de tubulações mais 
seguras para o transporte de gás, e de infraestrutura e construção civil mais segura e sustentável. Um 
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consórcio japonês-coreano, liderado pela japonesa Sojitz, pagou US$ 1,95 bilhão em 2011 por fatia de 15% 
na empresa. 

 
A Toshiba tem parceria com a CBMM para produção de baterias automotivas de recarga ultra rápida, 

considerado um novo nicho para a ampliação da demanda mundial de nióbio. O plano é produzir baterias 
com alta densidade energética e recarga ultra rápida, duas necessidades atuais da indústria automotiva 
diante da procura crescente por veículos elétricos que usam baterias recarregáveis. A aplicação do nióbio 
nesta tecnologia viabiliza baterias mais seguras e duráveis e com tempos recordes de recarga, segundo 
CBMM. A Toshiba pretende iniciar a fase de homologação e pré-comercialização com as montadoras no 
começo do ano de 2021. 

 
Com relação ao grafeno, é considerado uma das commodities que poderá revolucionar a indústria 

tecnológica como um todo por sua resistência, leveza, transparência, flexibilidade e ótimo condutor de 
eletricidade. E os negócios nesse segmento no Brasil não tardarão a ocorrer, segundo fontes. 

 
Quanto ao lítio, também usado para baterias de carros elétricos, a Mitsui investiu US$ 30 milhões 

neste ano numa área que é explorada no Brasil pela companhia Sigma Lithium Resources. Em troca, vai 
receber 25% da produção inicial de 220 mil toneladas por ano. 

 
Além disso, o Japão passa por uma transição de sua matriz energética para uma composição mais 

limpa. A expectativa brasileira é de que o Brasil possa ter papel importante nisso. Por exemplo, o etanol de 
segunda geração, desenvolvido atualmente no país, é considerado mais eficiente, ainda menos poluente e 
ser mais apto aos novos modelos de automóveis com propulsão elétrica. 

 
A relação entre motores elétricos e etanol de segunda geração faz parte de cooperação científica 

entre a Nissan do Brasil e as universidades Unicamp e USP. O embaixador lembra que a Toyota, por sua vez, 
anunciou investimento de R$ 1 bilhão no Brasil para a produção de automóveis elétricos com tanques 
complementares de etanol. 
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PROJETO BORBOREMA COMEÇA EM 2020 
O Governo do Rio Grande do Norte e a Cascar Brasil Mineração assinaram protocolo de intenções 

para implantação e desenvolvimento do projeto Borborema, para exploração de ouro na cidade de Currais 
Novos, situada na região do Seridó potiguar. A exploração está prevista para começar no 2º semestre de 
2020.  

 
O protocolo contempla a inclusão da empresa no Programa de Estímulo à Indústria (Proedi), pelo 

qual será beneficiada inicialmente com desconto de 85% no ICMS, que poderá aumentar até para 95%, caso 
a companhia obedeça a alguns critérios relativos à geração de empregos e sustentabilidade. “O governo não 
tem medido esforços para aumentar o grau de competitividade do Rio Grande do Norte, como é o caso do 
Proedi. Aqui nós trabalhamos assim, emprego sim, incentivo sim. E queremos incentivar cada vez mais a 
interiorização da indústria", afirmou Fátima Bezerra, governadora potiguar.  

 
O presidente da Cascar, Andrew Richard, diz que tem recebido todo apoio do governo local e outras 

instituições inseridas no protocolo de intenções. "Apesar de ser um projeto grande, o teor de ouro será baixo 
e este apoio é extremamente importante para conseguirmos iniciar os trabalhos", disse. O projeto 



Borborema ocupará uma área de 490 hectares, somando o setor de extração mineral e o beneficiamento 
para obtenção de ouro, e deverá gerar 200 empregos diretos, inicialmente, podendo chegar a 300, e cerca 
de 1.500 indiretos. O empreendimento terá a capacidade de processar até 4,2 milhões de toneladas/ano e 
está na área de concessões de lavra vinculada aos processos da ANM (Agência Nacional de Mineração).  

 
A assinatura do protocolo envolve, por parte do Governo, o Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente (Idema), para emissão de licenças de exploração, e a Companhia de Águas e 
Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), tratando do reuso de esgoto na mina. O assessor técnico do Idema, 
Francisco Josivan do Nascimento, explicou que foi concedida autorização para a empresa explorar o local 
pelos próximos quatro anos. "Como a extração de ouro demanda água e lá vai ter reuso, isso foi um 
condicionante favorável a eles", alegou. A Cascar terá de investir R$ 1,2 milhão a título de compensação 
ambiental, recursos esses que serão revertidos em unidades de conservação do estado. 

 
Em abril, o Idema entregou a licença de instalação para a australiana Cascar, onde aprova a 

viabilidade ambiental do projeto. A empresa também firmou entendimento com a Caern para reaproveitar 
a água das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE's) em Currais Novos, que irá por uma adutora até a mina, 
onde será usada para filtrar o rejeito da exploração do ouro e transformar em rejeito seco. 
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ESTUDO APONTA QUE 10% DAS BARRAGENS DE REJEITOS DE MINERAÇÃO JÁ 

TIVERAM PROBLEMAS 
Uma investigação global sobre como mineradoras armazenam bilhões de toneladas de rejeitos em 

enormes barragens, iniciada após o colapso de uma delas matar centenas de pessoas no Brasil, mostrou que 
cerca de um décimo dessas estruturas já apresentou problemas de estabilidade, disseram investidores nesta 
quinta-feira. 

 
A pesquisa foi liderada pela Igreja da Inglaterra (CoE, na sigla em inglês) e por gestores de fundos 

após o rompimento de uma barragem da Vale em janeiro liberar uma avalanche de rejeitos em Brumadinho 
(MG), matando mais de 250 pessoas. 

 
A análise dos investidores, que chegou à conclusão de que ao menos 166 barragens tiveram 

problemas de estabilidade no passado, dependeu de divulgações das próprias empresas sobre suas 
barragens de rejeitos. 

 
No entanto, menos da metade das 726 empresas contatadas responderam, sendo que boa parte das 

companhias que não forneceram informações são chinesas e indianas, o que deixou uma lacuna significativa 
nos esforços para que fosse criado um panorama global de riscos de segurança dessas barragens e que um 
novo desastre fosse prevenido. 

 
“As barragens de rejeitos estão entre as maiores estruturas de engenharia do mundo, e já vimos as 

consequências catastróficas de um colapso no início deste ano no Brasil”, disse Adam Matthews, diretor de 
ética do CoE Pensions Board, investidor global com mais de 3 bilhões de dólares em ativos. 

 
“Observamos que muitas empresas já operam com um padrão elevado, conforme evidenciado por 

algumas das informações divulgadas, mas isso não é algo universal no setor, e as barragens podem continuar 
apresentando falhas e colocando vidas e o meio ambiente em risco.” 



 
As barragens de rejeitos são o método mais comum de descarte de resíduos por mineradores, 

estejam elas extraindo minério de ferro, ouro ou cobre. Algumas possuem dezenas de metros de altura e se 
estendem por diversos quilômetros. 
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COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE RECEITA FEDERAL E ANM PODE MAIS QUE 

DOBRAR A ARRECADAÇÃO DA CFEM 
Sistema que compartilha dados foi disponibilizado à agência 

O cruzamento de dados entre a Receita Federal e a ANM está cada vez mais próximo. Na noite desta 
quinta-feira (31/10), as duas instituições assinaram o termo de cessão do sistema ContÁgil, uma ferramenta 
que permite a comparação das informações declaradas pelos mineradores no Relatório Anual de Lavra da 
agência e o que é passado à Receita Federal. 

 
“Essa ferramenta que nos está sendo disponibilizada vai nos possibilitar usar a expertise da Receita. 

A estimativa é que em 2019 a ANM arrecade R$4,2 bilhões em CFEM. Em 2017, por exemplo, foram R$1.8 
bilhões. Há uma perspectiva dentro da ANM que, em um curto prazo, podemos mais que dobrar a que esta 
ferramenta vai nos oferecer”, disse o diretor-geral da ANM, Victor Bicca, durante a assinatura do termo. 

 
A CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) é o royalty da mineração, 

distribuída aos 461 municípios de 26 estados e do Distrito Federal afetados direta ou indiretamente pela 
exploração de minério. Mensalmente, 60% da CFEM é destinada os municípios produtores, 15% ao estado 
produtor e 10% à União. “Este ato tem uma significância imediata no administrado que está lá na ponta, 
mais especificamente no beneficiário do nosso esforço. Nós arrecadamos e imediatamente repassamos aos 
municípios”, explicou Bicca. 

 
O uso do sistema pela ANM não se restringe à contabilidade. Além de evitar a fraude nas declarações, 

a agência poderá verificar o manuseio de notas fiscais, extratos bancários e dados do comércio exterior.  As 
informações também vão trazer melhorias na qualidade dos dados estatísticos como valor transacionado 
dos bens minerais, mercado consumidor e produtor, o que refletirá diretamente na eficiência regulatória da 
agência. 

 
O ContÁgil já é utilizado por todos os estados e diversos municípios brasileiros, além de órgãos de 

controle como Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE e Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar - PREVIC. O próximo passo para que o sistema entre em funcionamento é 
customização do ContÁgil especificamente para a ANM e a capacitação dos técnicos. 

 
“Para nós é uma satisfação formalizar este acordo, pois é dentro do princípio de colaboração e de 

parceria da Receita que nós vamos buscar esforços em compartilhar produtos, recursos, sistemas e 
ferramentas que nós desenvolvemos aqui e que podem ser úteis a outras instituições, em prol de um 
objetivo comum que é aprimorar e aperfeiçoar a atuação do Estado”, afirmou o secretário Especial da 
Receita Federal, José Tostes.  
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NEXA PROJETA US$ 600 MI EM INVESTIMENTOS, EXPLORAÇÃO MINERAL E 

PROJETOS EM 2019 
A Nexa Resources aplicou US$ 344 milhões em exploração mineral e projetos de janeiro a setembro 

de 2019 e pretende investir mais US$ 256 milhões até o fim do ano em suas operações no Brasil e no Peru. 
O objetivo, segundo a empresa, é “ampliar a eficiência” e expandir suas atividades 

 
"Apesar do impacto da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que afetaram o mercado das 

commodities como um todo, seguimos positivos em relação ao mercado de zinco e de cobre no médio e 
longo prazo", afirma o diretor-presidente da Nexa, Tito Martins. Para o ano, a Nexa prevê produzir até 380 
mil toneladas de zinco, 38 mil toneladas de cobre, 55 mil toneladas de chumbo, 9 mil onças de prata e 24 
mil onças de ouro. 

 
"Nosso balanço segue forte e, nesse sentido, estamos revisando a alocação de capital no curto prazo, 

priorizando as iniciativas que gerarão maior impacto positivo em nosso balanço nos próximos trimestres. 
Nossa estratégia seguirá focada nos mercados de zinco e cobre nas Américas e o principal investimento da 
Nexa em curso, a construção do projeto Aripuanã, será um importante ativo para a contribuição da geração 
de Ebitda da companhia", acrescentou o executivo. 

 
Segundo a companhia, o projeto Aripuanã, localizado no Mato Grosso, é o segundo maior projeto de 

zinco em construção no mundo atualmente, sendo que também irá produzir cobre e chumbo. "Com 
capacidade de processamento de 2,3 milhões de toneladas por ano, está sendo construído de acordo com 
as mais avançadas práticas de sustentabilidade: reciclagem de praticamente 100% das águas utilizadas, 
inexistência de barragens pelo uso do sistema de disposição de rejeitos a seco e elevado nível de automação. 
O projeto entrará em operação em 2021", declarou a mineradora em uma nota divulgada. 

 
Para reforçar suas práticas de pluralidade, a Nexa afirmou que está realizando um programa de 

qualificação profissional em parceria com o Senai, em Aripuanã, sendo que 54% dos participantes são 
mulheres, de forma a estimular a formação de mão de obra local. "Isso deve contribuir para que a 
participação feminina na operação da Nexa tenha grande representatividade. Atualmente, a média de 
mulheres no setor de mineração mundial é próximo de 10%", disse a empresa. 

 
Neste mês de outubro de 2019, a Nexa também teve aprovação das autoridades canadenses para 

aquisição de 100% da empresa Karmin Exploration Inc, passando a deter 100% do controle do projeto 
Aripuanã. Outro investimento importante, conforme a Nexa, está localizado em sua mina de Vazante (MG), 
para a ampliação da sua vida útil em mais 12 anos, até 2030, e a construção de um novo sistema de rejeitos 
a seco em substituição à barragem convencional. Atualmente, já estão concluídas 83% das obras para 
ampliação da vida útil da mina e a construção do sistema de rejeitos a seco já foi finalizada. 

 
Em relação ao seu desempenho financeiro, a Nexa registrou receita líquida de US$ 1,7 bilhão ao longo 

dos nove meses deste ano, 8% inferior frente ao mesmo período do ano anterior, motivado pelos menores 
preços dos metais. O Ebitda ajustado consolidado, por sua vez, atingiu US$ 284 milhões contra US$ 474 
milhões nos nove primeiros meses de 2018. No período, a empresa também registrou resultado líquido 
negativo de US$ 156 milhões, principalmente decorrentes de perdas por efeitos contábeis não caixa 
(impairment), contra lucro líquido de US$ 34 milhões no ano anterior. 
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