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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 

 
 

 

PROJETO DO GOVERNO LIBERA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA AMPLA EM TERRAS 

INDÍGENAS 
Proposta prevê extração de minério, petróleo e gás, hidrelétricas e pecuária, sem poder de veto 

BRASÍLIA — O governo federal está finalizando um projeto de lei a ser enviado ao Congresso Nacional 
que dispõe sobre a exploração de terras indígenas, uma das promessas de campanha do presidente Jair 
Bolsonaro. A proposta, que está na Casa Civil da Presidência e a cuja minuta O GLOBO teve acesso, autoriza 
não apenas a mineração nessas áreas, mas é bem mais ampla: prevê a possibilidade de construção de 
hidrelétricas, exploração de petróleo e gás, além de permitir “o exercício de atividades econômicas, pelos 
índios em suas terras, tais como agricultura, pecuária, extrativismo e turismo”. No caso da agricultura, a 
proposta do governo torna possível também o cultivo de organismos geneticamente modificados, exceto 
em unidades de conservação”. 

 
A Constituição autoriza a exploração mineral em terras indígenas desde que ela seja regulamentada. 

Porém, nenhuma regra foi aprovada até hoje pelo Congresso, o que vem impedindo a mineração legalizada 
nessas áreas, algumas conhecidas por abrigarem reservas de metais preciosos como o ouro. O texto do 
governo afirma que os indígenas serão sempre consultados, porém não terão poder de veto sobre as 
atividades. Eles serão compensados financeiramente pela exploração econômica. Segundo a Constituição, a 
exploração das terras indígenas “só pode ser efetivada com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as 
comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra”. 

 
A justificativa da proposta foi encaminhada ao Palácio do Planalto pelos ministros de Minas e Energia, 

Bento Albuquerque, e da Justiça, Sergio Moro. No texto, eles defendem que a não regulamentação da 
atividade “traz consequências danosas para o país”, como não pagamento de compensações financeiras e 
tributos; ausência de fiscalização do aproveitamento de recursos minerais e hídricos; riscos à vida, à saúde, 
aos costumes e tradições dos povos indígenas; e conflitos entre empreendedores e indígenas. 

 
A proposta do governo para mineração em áreas ocupadas por indígenas tem enfrentado resistência, 

em meio a preocupações de ambientalistas e com temores sobre a repercussão internacional da medida. O 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse ano passado que não pautaria projetos que flexibilizem 
mineração em terra indígena. Na ocasião, Maia disse que sua intenção era sinalizar à comunidade 
internacional que o país tem preocupação com o meio ambiente e os povos nativos. 



 
Serras peladas 
O projeto tem oito capítulos e 46 artigos. O texto afirma que, após a conclusão de estudo técnico 

prévio, o Poder Executivo federal definirá as áreas para pesquisa e lavra de recursos minerais, 
hidrocarbonetos e o aproveitamento de recursos hídricos para geração de energia elétrica. E enviará pedido 
para exploração dessas áreas ao Congresso. 

 
“O chefe do Poder Executivo federal deverá levar em consideração a manifestação das comunidades 

indígenas afetadas”, diz um artigo. “O pedido de autorização poderá ser encaminhado com manifestação 
contrária das comunidades indígenas afetadas, desde que motivado”, segue o texto. Não é exigida a 
autorização do Congresso para realizar estudo técnico prévio. 

 
O texto admite garimpos em terras indígenas, exclusivamente nas zonas de garimpagem 

previamente definidas pela Agência Nacional de Mineração (ANM). Nesse caso, porém, será necessário 
consentimento das comunidades indígenas afetadas. 

 
Hoje, há 462 terras indígenas regularizadas, que representam 12% do território nacional. A presença 

de garimpos ilegais em algumas delas é antiga e conhecida das autoridades. É o caso da exploração irregular 
de diamantes na terra dos cinta-larga, em Rondônia, e de ouro em áreas yanomami, em Roraima. 

 
Ao GLOBO, em julho, o presidente Jair Bolsonaro disse ter encomendado um estudo para criar 

“pequenas Serras Peladas” Brasil afora, que poderiam ser exploradas tanto por grupos estrangeiros como 
por povos indígenas. “Mas a fiscalização seria pesada. E índio também poderia explorar.”, prometeu. 

 
No caso do setor elétrico, do total do potencial hidrelétrico indicados no planejamento setorial, 39% 

estão situados em áreas de sobreposição entre terras indígenas e unidades de conversação, segundo dados 
do Ministério de Minas e Energia. 

 
O projeto prevê pagamento de compensações aos índios pela exploração de suas áreas. Ela será de 

0,7% do valor da energia elétrica produzida; de 0,5% a 1% da produção de petróleo ou gás natural; e metade 
do valor da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem) — o valor varia pelo 
mineral; para ouro, por exemplo, a alíquota hoje é de 1%. O dinheiro será administrado por conselhos 
curadores, composto de, no mínimo, três indígenas. Também será criada uma Indenização pela Restrição do 
Usufruto de Terras Indígenas. Esse instrumento ainda seria regulamentado por decretos e portarias. 

 
Nesta semana, Bento Albuquerque teve reuniões com representantes de diversos países da Europa, 

em Brasília, e discutiu a proposta. “Lideranças de muitas das mais de 600 comunidades indígenas do Brasil 
demandam ações do governo para permitir a exploração das riquezas existentes em suas áreas”, diz nota do 
Ministério de Minas e Energia. 

 
Fonte: O Globo 
Autor: Manoel Ventura 
Data: 11/01/2020 

 

JURISTAS E EMPRESÁRIOS VÃO DEBATER NOVA LEGISLAÇÃO DO SETOR MINERAL 
A legislação da indústria da mineração, tanto a brasileira quanto a de outros países mineradores, será 

amplamente debatida durante a 4º edição do Congresso Internacional de Direito Minerário (DIRMIN), em 
Brasília (DF).  O evento contará com a participação de executivos de mineração, juristas renomados, outros 
especialistas nacionais e estrangeiros em Direito Minerário, autoridades públicas para debater os conceitos 



legais, avaliar interpretações e posicionamentos da justiça brasileira, riscos à mineração presentes nas novas 
propostas de regramento legal para o setor, além dos entraves para o desenvolvimento das atividades 
relacionadas à indústria da mineração.  

 
O DIRMIN será, também, mais uma oportunidade para que os profissionais do Direito e de outras 

áreas do conhecimento, que se relacionam com a área de mineração, aprofundem seus conhecimentos 
sobre os aspectos específicos de atuação desse importante segmento produtivo no País.  

 
O Congresso Internacional de Direito Minerário é organizado pelo Instituto Brasileiro de Mineração 

(IBRAM), em parceria com a Agência Nacional de Mineração (ANM) e com a Escola da Advocacia-Geral da 
União (EAGU). Será realizado na Capital Federal entre os dias 27 e 29 de abril de 2020.  

 
Mais informações sobre o evento podem ser acessadas periodicamente no Portal da Mineração. 
 

Fonte: Portal da Mineração 
Data: 30/12/2019 
 

 

MINISTRO DEFENDE EXPLORAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS A REPRESENTANTES 

EUROPEUS 
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, apresentou a representantes diplomáticos da 

União Europeia detalhes sobre polêmica proposta do governo Jair Bolsonaro de autorizar atividades de 
mineração em terras indígenas, de acordo com nota do ministério publicada nesta sexta-feira. 

 
Em encontro realizado em Brasília na véspera, o ministro defendeu que “lideranças expressivas de 

mais de 600 comunidades indígenas” no país têm demandado “ações do governo junto ao Congresso 
Nacional para permitir a exploração das riquezas existentes em suas terras”. 

 
A reunião, com representantes de países como França, Suécia, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália e 

Dinamarca, entre outros, acontece após o presidente Bolsonaro ter afirmado em meados de dezembro que 
um projeto de lei que propõe a liberação do garimpo em terras indígenas estava pronto para ser enviado ao 
Congresso. 

 
A Constituição brasileira define que a pesquisa e a lavra mineral em terras indígenas só podem ser 

efetivadas com autorização do Congresso Nacional, desde que ouvidas as comunidades afetadas e 
asseguradas a elas participação nos resultados. 

 
Os parlamentares brasileiros estão atualmente em recesso, com retorno ao trabalho programado 

para o próximo mês. 
 
O secretário de Geologia e Mineração do ministério, Alexandre Vidigal, também participou do 

encontro e apresentou projetos e programas do ministério para ampliar a exploração mineral, segundo a 
pasta.  

Ele argumentou na ocasião que 40% do território brasileiro tem barreiras à mineração, seja pela 
presença de terras indígenas, unidades de conservação ou outros fatores. 

 
“Neste tema há muita desinformação, e é importante que a comunidade internacional ouça o que o 

governo tem a dizer e não se prenda à informações externas equivocadas”, defendeu Vidigal, segundo nota 
do ministério. 



 
A proposta do governo para mineração nas regiões ocupadas pelos índios, no entanto, tem 

enfrentado resistência, em meio a preocupações de ambientalistas e com temores sobre a repercussão 
internacional da medida. 

 
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse no final de setembro passado 

que não vai pautar no Plenário da Casa projetos que flexibilizem mineração em terra indígena. Na ocasião, 
Maia afirmou que sua intenção ao barrar o projeto é sinalizar à comunidade internacional que o país tem 
preocupação com o meio ambiente e os povos nativos. 

 
Fonte: Reuters 
Autor: Luciano Costa 
Data: 10/01/2020 
 

 

SANCIONADA LEI QUE ADIA PRAZO DE BENEFÍCIO FISCAL A EMPRESAS 

EXPORTADORAS 
Nova regra pretende evitar perdas de arrecadação de ICMS para os estados 

Foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (30) a Lei Complementar 171/19, que 
adia de 1º de janeiro de 2020 para 1º de janeiro de 2033 o prazo a partir do qual empresas exportadoras 
poderão contar com crédito do ICMS sobre insumos (energia elétrica, telecomunicações e outras 
mercadorias) utilizados diretamente no processo de produção de produtos a serem exportados. O texto 
altera a Lei Kandir. 

O objetivo é evitar perdas de arrecadação do ICMS para os estados, que cobrariam da União o 
montante que deixariam de receber porque a Lei Kandir prevê a isenção de tributos para produtos 
exportados. 

 
De acordo com o relator do projeto na Câmara, deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), se a regra 

não fosse alterada, provocaria “um prejuízo de R$ 31 bilhões para os estados, pois o que as empresas querem 
é se creditar dos insumos do escritório que não têm nada a ver com a competitividade ou o preço do 
produto”. 

 
Esta é sexta vez que ocorre esse adiamento do benefício. As cinco datas anteriores foram: 1998, 

2000, 2003, 2007 e 2011. 
 

Fonte: Câmara dos Deputados 
Data: 30/12/2019 
 

 

2020 SERÁ O ANO DO SETOR MINERAL E GERAÇÃO DE EMPREGOS EM CARAJÁS 
A consolidação da retomada do novo ciclo da mineração na região de Carajás, com reposição de 

reservas, abertura das Minas de N1 N2 e N3 e com as exaustão da Mina de N4. Isto significa retomada dos 
investimentos na capital do minério, crescimento econômico e geração de empregos para o município . 

 
A Indústria extrativa mineral retoma seu projeto de reposição de reservas e expansão das instalações 

industriais para exploração das minas N1 N2 e N3. São corpos localizados no Complexo Carajás, município 



de Parauapebas sentido oeste das atuais Minas em operação. Está expansão são caracterizadas pela 
implantação de um sistema de lavra móvel, britagem móvel e um correia transportadora de longa distância 
TCLD, preparação e abertura das Minas, infraestrutura, construção Civil e montagem eletromecânica. 

 
A atividade de extração mineral do complexo Carajás é a locomotiva que puxará o novo ciclo de 

crescimento econômico do município com a criação de empregos e aquecimento da atividade econômica no 
município através dos prestadores de serviços. 

 
Os projetos de construção civil aprovados, em estudos realizados em 2018, resultará em um 

crescimento alarmante de vagas de emprego no setor na região de Carajás. 
boa notícia se deve ao número elevado de outros projetos aprovados para região que estão sendo 

colocados em marcha. Recursos disponíveis para inversores e para prestadores de serviços finais e 
disposição dos bancos de ampliar suas carteiras de crédito com juros baixos e civilizados, não faltam. 

 
Finalmente 2020 será o ano em que o setor mineral poderá retornar seu crescimento sustentável e 

irá ressurgir das cinzas depois dos graves acidentes com barragens ocorridos em Minas Gerais. Esta 
retomada vai privilegiar e recompensar os profissionais que estiverem prontos e preparados . A mineração 
é coisa muito séria “uma das alavancas do crescimento do estado do Pará ”. 

 
O ano de 2019 foi o maior resultado de recuperação dos preços das comodities minerais pontuação 

atingida desde junho de 2014 quando o preço despencou , o que corrobora as projeções de que em 2019 o 
setor terá encerrado um ciclo de cinco anos de retração. 

 
O mercado de minério de ferro subiu com os cortes na produção de Minas Gerais devido aos 

acidentes e interdições das operações já no segundo trimestre 2019 , em comparação com 2018, encerrando 
a série de quedas que assombram os profissionais da indústria desde 2014. 

 
Após a queda nos preços do minério de ferro e recessão econômica brasileira, as perspectivas em 

2020 para a retomada do ciclo de desenvolvimento da região focando a capacidade da região são favoráveis 
e promete muitas vagas de emprego no setor. 

 
Finalmente, 2020 será o ano em que o setor mineral , obras industriais e de construção civil irá 

ressurgir das cinzas e recompensar os profissionais com muitas vagas de emprego. 
 

Fonte: Portal Canaã 
Data: 07/01/2020 
 

 

FUNDO APPIAN ESTUDA MAIS 12 ATIVOS NO PAÍS 
Companhia já opera uma mina no Brasil, a Bahia, e está montando outra em Alagoas; nos últimos dois anos 

informa que analisou 200 projetos em todo mundo 

O fundo de investimento londrino especializado em mineração, Appian Capital Advisory, avalia novos 
ativos minerários no Brasil. O fundo já é dono de duas minas instaladas no Nordeste, a Atlantic Nickel, na 
Bahia, e a Mineração Vale Verde (MVV), em Alagoas. Segundo o CEO do fundo no Brasil, Paulo Castellari, há 
de dez a 12 empreendimentos no país que o Appian está avaliando.  

 
“São projetos de metais básicos e preciosos como ouro, prata, níquel, cobre, zinco, fosfato e potássio. 

Temos de US$ 600 milhões a US$ 700 milhões para investimento”, disse o executivo ao Valor.  



 
Castellari ressaltou que nos últimos dois anos o Appian avaliou mais de 200 ativos no mundo. 

Atualmente, o fundo é dono ou tem participação acionária em seis projetos localizados na África, Canadá, 
além da América Latina. Esses projetos, de acordo com o executivo, foram frutos de uma capitação inicial de 
US$ 375 milhões. Ao todo, o fundo possui US$ 1,02 bilhão em ativos sob a sua gestão. 

 
O executivo, que fez longa carreira em posições na multinacional Anglo American (1994 a 2016), se 

juntou ao Appian em meados do ano passado, convidado para presidir a subsidiária brasileira. Antes disso, 
ele esteve no fundo soberano Mubadala, dos Emirados Árabes Unidos, participando da construção de um 
projeto de minério de bauxita na Guiné. Localizado em Belo Horizonte, o escritório da Appian no Brasil tem 
50 pessoas, mais de 30% dedicadas a suporte ao projetos no Brasil.  

 
Dos projetos que o Appian tem em operação, as minas no Brasil se destinam a um mercado que só 

tende a crescer nos próximos anos, o de baterias para carros elétricos. A Atlantic Nickel, inclusive, fará o seu 
primeiro embarque de concentrado de níquel entre os dias 15 a 25 de janeiro. A venda, conforme informou 
em comunicado, será realizada pela trading Trafigura.  

 
O concentrado é obtido na mina Santa Rita, situada no município de Itagibá, sul da Bahia. O 

embarque, de 10 mil toneladas, está programado conforme disponibilidade no porto de Ilhéus (BA). 
“Começamos a operar essa mina entre agosto e setembro do ano passado e a estratégia é realizar um 
embarque por mês. Vamos destinar parte para Europa, parte para China e para tradings. Estamos 
conversando com os consumidores finais, como montadoras, para fornecer diretamente a eles o 
concentrado extraído dessa mina”, informou.  

 
Castellari diz que a mina, antes denominada Mirabela pelos antigos investidores, tem capacidade de 

produzir 17 mil de toneladas de níquel equivalente por ano. Essa unidade, que é a céu aberto, já recebeu 
investimentos de US$ 60 milhões para melhorar a produtividade do ativo. “Esse ativo tem uma vida útil de 
20 anos. Mas, já estamos realizando os estudos para começar a operar uma mina subterrânea também nessa 
área.”  

 
A segunda empresa gerida pelo Appian no Brasil, a Vale Verde está localizada na cidade de Craíbas 

(AL) e deve começar a operar em meados de 2021, segundo Castellari. O concentrado de cobre extraído 
dessa mina, denominado de Projeto Serrote, será destinado também ao mercado de baterias para veículos 
elétricos e, de acordo com o executivo, a produção será embarcada ao exterior, assim como a Atlantic Nickel.  

 
A MVV tem capacidade de produção de 20 mil toneladas de concentrado de cobre por ano e a sua 

vida útil é de 18 anos. “A previsão de investimentos nesse ativo é de R$ 1 bilhão, já estão compromissados 
mais de 50% desse montante.”  

 
Além desses ativos no Brasil, o fundo opera uma mina de ouro localizada em Burkina Faso, na África. 

A Roxgold é uma empresa canadense com ativos operacionais de ouro. Essa mina, Yaramoko, está em 
operação desde 2016, com duas lavras subterrâneas. Com produção anual entre 145 mil e 155 mil onças de 
ouro, Roxgold adquiriu recentemente outro projeto de ouro, localizado na Costa do Marfim.  

 
Outro projeto na África é o da Peak Resources, o Ngualla, na Tanzânia, de óxido de terras raras 

(“REO”). O ativo é tocado por uma joint venture da Appian e com IFC (International Financial Corporation), 
do Banco Mundial, com a Peak Resources. Outra empresa na qual tem participação é a Harte Gold, de 
Ontário, no Canadá. Também de ouro está, o projeto está em fase de viabilidade econômica. 

 
Fonte: Valor Econômico 
Autores: Ana Paula Machado e Ivo Ribeiro 
Data: 13/01/2020 



 

 

TRÊS PROJETOS DE MINÉRIO DE FERRO ENCONTRAM ENTRAVES PARA INICIAR 

OPERAÇÃO 
Dois projetos de minério de ferro no estado de Minas Gerais e um na Bahia que têm previsão de consumir 

investimentos de mais de US$ 4,5 bilhões ainda encontram uma série de entraves para entrarem em 
operação. 

No caso dos projetos em Minas Gerais, ainda são aguardadas as licenças necessárias para a 
construção dos complexos. Já o projeto na Bahia já tem a licença para seis anos, mas ainda a conclusão de 
obras de infraestrutura para escoamento da produção. 

 
As empresas responsáveis pelas operações também buscam recursos para financiar as obras. Juntos, 

os projetos terão capacidade de produção de 47,5 milhões de toneladas anuais. Confira abaixo detalhes e a 
situação de cada um deles. 

 
Bloco 8 
A Sul Americana de Metais (SAM), subsidiária da Honbridge Holdings, destinou R$ 7,9 bilhões (US$ 

1,96 bilhão) para a construção do complexo de mineração de minério de ferro do Bloco 8. O projeto inclui 
um mineroduto de 480 km para o transporte da produção cidade de Grão Mogol (MG) até Ilhéus (BA), para 
embarque no Porto Sul. O investimento total é de RS$ 9,1 bilhões. 

 
O projeto foi reestruturado em 2017. Até o momento, foram investidos cerca de US$ 74 milhões em 

estudos e aquisição de direitos minerários. O bloco 8 deve produzir 27Mt/a de minério de ferro e está 
atualmente em processo de licenciamento, que deve ser concluído em fevereiro. A construção poderia 
começar em 2021, previu Eder de Silvio, diretor de engenharia da Sul Americana de Metais. 

 
Pedra de Ferro 
Pedra de Ferro é um projeto da Bahia Mineração (Bamin) que, atualmente, mantém negociações 

para a formação de uma joint venture com vários parceiros em potencial que poderiam ajudá-lo a financiar 
o investimento de US$ 2,4 bilhões. 

 
Em março, a Bamin garantiu a renovação da licença de instalação do projeto por mais seis anos. No 

entanto, Pedra de Ferro ainda depende de dois grandes projetos de logística que ainda não estão concluídos. 
A Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) para transportar o minério de ferro para a costa e o Porto Sul 
porto para embarcar o material. A Bamin é a subsidiária brasileira do Eurasian Resources Group (ERG), que 
fechou um acordo no ano passado com um consórcio de empresas chinesas para formar uma joint venture 
para desenvolver o projeto. 

 
Pedra de Ferro envolve uma mina projetada para produzir 19,5Mt/a de concentrado. A Bamin 

concluiu um estudo de viabilidade de US$ 200 milhões para o projeto em agosto de 2010 e recebeu uma 
licença de operação em junho de 2014. 

 
Jambreiro 
O projeto Jambreiro consiste em três arrendamentos de mineração, cobrindo 32,7 km2 em Minas 

Gerais. A proprietário, Centaurus Metals, com sede em Perth, na Austrália, anunciou em julho os resultados 
de um estudo de pré-viabilidade que delineou um projeto inicial de 1Mt/a capaz de gerar receita de vida útil 
de minas de AUS$ 1,05 bilhão (US$ 730 milhões) nos primeiros 18 anos. 

 



Uma decisão final de investimento no projeto de AUS$ 59,8 milhões (US$ 42 milhões) está prevista 
para o início deste ano. A construção da usina e a mineração, sujeitas a financiamento e aprovações finais, 
têm início previsto para abril e a mina deverá levar aproximadamente 12 meses para ser concluída. 

 
As próximas etapas incluem o avanço de contratos de fornecimento, a finalização de engenharia 

detalhada e um contrato para a planta de processamento, investigando opções alternativas de fornecimento 
de energia renovável e estudos de otimização de transporte de produtos, de acordo com a Centaurus Metals. 
Com informações da BNamericas. 

 
Fonte: Notícias de Mineração 
Autor: Marcelo Portela 
Data: 02/01/2020 
 

 

CSN MINERAÇÃO RECEBE AVAL PARA EMITIR DEBÊNTURE INCENTIVADA PARA OBRA 

EM ITAGUAÍ 
O Ministério da Infraestrutura aprovou como prioritário, para fins de emissão de debêntures 

incentivadas, projeto de expansão do terminal portuário de granéis sólidos no Porto de Itaguaí, no Estado 
do Rio de Janeiro, proposto pela CSN Mineração. 

 
Segundo a empresa, o "Projeto Expansão Tecar" tem por objeto garantir a capacidade operacional 

do terminal de exportação de minério de ferro, por meio de investimentos em expansão e modernização do 
complexo, com a adequação dos pátios e dos transportadores existentes, realização de obras offshore e 
onshore, obras de arte e implementação e modernização de estruturas de apoio operacional. 

 
O aval ao projeto para receber o incentivo está em portaria da pasta publicada no Diário Oficial da 

União (DOU) desta terça-feira, dia 31 de dezembro. 
 

Fonte: Estado de Minas 
Data: 31/12/2019 
 

 

PROJETOS COM INVESTIMENTO SUPERIOR A US$ 250 MI DEVEM INICIAR 

PRODUÇÃO ATÉ 2023 
Três projetos de mineração no Brasil devem começar a operar nos próximos dois a três anos e produzirão 
minério de ferro, zinco, cobre e ouro. Os projetos têm investimento previsto acima de US$ 250 milhões e 

todos já estão com obras em andamento. Veja a relação abaixo. 

Serrote da Laje 
O projeto de minério de ferro, ouro e cobre de Serrote da Laje está localizado no estado de Alagoas 

e consiste em 53 licenças de exploração, totalizando 86.400ha, e um pedido de concessão de 392ha. Em 
agosto, a proprietária do projeto, Mineração Vale Verde, disse que um estudo definitivo de viabilidade (DFS, 
na sigla original em inglês) havia sido concluído, indicando "economia robusta a preços atuais e com 
potencial de crescimento". 

 



Com base no relatório, Serrote exigirá US$ 250 milhões em capital para uma operação convencional 
a céu aberto de baixa faixa, destinada a produzir 20.000 t/ano de CuEq em 14 anos. Recursos fora do atual 
plano de mina e depósitos satélites próximos podem apoiar a expansão ou extensão da vida da mina, criando 
mais valor. Após o DFS, quatro instituições financeiras apoiaram a Appian com uma linha de financiamento 
de projetos de cerca de US$ 160 milhões e a primeira produção é esperada no primeiro semestre de 2021. 
As obras iniciais estão em andamento, assim como a aquisição de itens de longo prazo. 

 
Salobo III 
A mina de Salobo da Vale é uma operação de cobre de classe mundial no Pará e a empresa brasileira 

vê Salobo III como uma oportunidade de expansão de brownfield de baixo custo através da adição de uma 
planta de concentração e do uso da infraestrutura existente da Salobo. Em dezembro de 2018, a Vale iniciou 
a construção de Salobo III, que tinha todas as licenças ambientais aprovadas. A construção deve terminar 
em junho de 2022, seguida de um período de aceleração e comissionamento até setembro de 2023, quando 
as operações estão programadas para começar. Com um capex original de US$ 450 milhões, Salobo III tem 
uma capacidade de 33.000 t/a de cobre na placa de identificação. 

 
Aripuanã 
Localizado no Mato Grosso, Aripuanã é um projeto polimetálico subterrâneo contendo zinco, 

chumbo e cobre. O projeto possui um capex de US$ 392 milhões e capacidade de 23.000 t/a de chumbo, 
66.700 t/a de cobre e 3.700 t/a de ouro. Em outubro, a mineradora Nexa Resources concluiu a aquisição da 
Karmin Exploration. Como resultado, a Nexa e suas afiliadas passaram a possuir a totalidade do projeto 
Aripuanã. No terceiro trimestre do ano passado as obras do projeto continuaram avançando e 66% do 
investimento total já foram comprometidos. Paralelamente à construção, a Nexa disse que sua equipe de 
exploração continua a sondagem de brownfields em Aripuanã, focada na expansão de recursos minerais nos 
alvos de Babaçu e Massaranduba (corpos satélites que poderão ser integrados no futuro com o projeto 
existente). O início da produção está previsto para o primeiro trimestre de 2021. Com informações da 
BNamericas. 

 
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 02/01/2020 
 

 

CARAÍBA METAIS INVESTE R$ 400 MI EM MINA 
O investimento de R$ 400 milhões anunciados pela direção da Caraíba Metais já seria suficiente para 

projetar um ano novo auspicioso para a Companhia Bahiana de Pesquisa Mineral (CBPM), rumo ao seu 
primeiro cinquentenário em 2022. No entanto, o planejamento do presidente Antônio Carlos Tramm inclui 
mais que a geração de 1.200 empregos diretos pela Caraíba na região do Vale do Curaçá, na mina localizada 
próxima ao município de Juazeiro, na divisa com o estado de Pernambuco. 

 
Tramm quer integrar profissionais e técnicos da área de mineração para fortalecer o papel do setor 

no desenvolvimento socioeconômico da Bahia, como bem se verifica no histórico da Companhia de Ferro 
Ligas da Bahia, a Ferbasa, situada em Pojuca. O uso intensivo das redes sociais e mídias de internet, com a 
divulgação maciça das potencialidades baianas via canal no serviço Youtube, estão entre os objetivos da 
companhia. 

 
Desburocratização  
 A inovação, a velocidade e a instantaneidade na comunicação da CBPM são requisitos compatíveis 

com a busca da Agência Nacional de Mineração (ANM), no sentido de desburocratizar o setor. Sintonizada 



com o plano digital da CBPM, a direção da agência criou um protocolo eletrônico, no sentido de favorecer a 
abertura de processos minerários sem necessidade de ir a Brasília. 

 
Entre as principais realizações da CBPM este ano, e que deverá se repetir em 2020, destaca-se o 

evento ‘CBPM Convida’, com a participação de dirigentes de empresas mineradoras e lideranças nacionais 
do setor. 

 
Fonte: UOL 
Data: 06/01/2020 
 

 

TAMISA INVESTIRÁ R$ 559 MILHÕES EM PROJETO DE MINÉRIO DE FERRO EM MINAS 

GERAIS 
O projeto de minério de ferro Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST), da Tamisa (Taquaril 

Mineração S.A), deve gerar até R$ 7 bilhões em impostos durante os 15 anos de sua implantação no 
município de Nova Lima (MG). Segundo o diretor da companhia, Guilherme Machado, a reserva aprovada 
pela Agência Nacional de Mineração (ANM) é superior a 1 bilhão de toneladas e o investimento previsto é 

de R$ 559 milhões para as duas fases do projeto. 

A implantação do empreendimento, que será feita até o fim de 2020, foi anunciada no dia 20 de 
dezembro de 2019, após a assinatura de um protocolo de intenções entre a empresa e o governo de Minas 
Gerais. "É importante dizer que é um projeto que vai gerar, em 15 anos, nas suas duas fases de 
implementação, algo em torno de R$ 7 bilhões de impostos nos âmbitos municipal, estadual e federal", disse 
o diretor, nesta segunda-feira (6), em entrevista ao Notícias de Mineração Brasil (NMB). 

 
Machado disse que a empresa já apresentou o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA) para a Superintendência de Projetos Prioritários do Estado de Minas Gerais 
(Suppri). "Estamos aguardando as licenças. A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) vão sair juntas 
antes do meio do ano. E a Licença de Operação (LO) sairá antes do fim do ano, quando começaremos a 
operar", declarou. 

 
A estimativa da Tamisa, segundo Machado, é produzir um milhão de toneladas de minério de ferro 

nos quatro primeiros anos e, nos 11 anos seguintes, ter uma produção de 4 milhões de toneladas ao ano. 
 
"A primeira fase de lavra do projeto é só de minério mais rico, o hematítico, e beneficiamento a seco, 

com britagem e peneiramento. Na segunda fase haverá a lavra do minério de Itabirito rico friável, com planta 
de beneficiamento a úmido e a filtragem do rejeito, eliminando o uso de barragem. E todo o minério da fase 
2 tem qualidade mais alta do que a maioria do minério que é produzido pelas outras mineradoras 
atualmente", afirma. 

 
O diretor destaca que o projeto apresenta vantagens comerciais e ambientais para a região e para o 

mercado de minério de ferro, com a produção sendo destinada ao mercado interno. 
 
"Trata-se do beneficiamento de minério de ferro de alto teor com contaminante muito baixo, o que 

está escasso na região do Quadrilátero Ferrífero. É raro alguém ter, as hematitas acabaram. Precisamos de 
um minério mais rico. Esse minério vai abastecer o mercado interno, como a siderurgia e os produtores de 
ferro-gusa. A grande vantagem desse projeto não só comercial, mas também ambiental. É um projeto mais 
maduro e consciente ambientalmente, já que ele vai ser desenvolvido sem barragem de rejeitos, que é a 
grande preocupação da população", ressaltou. 



 
Machado destaca ainda que a implantação do complexo vai auxiliar na economia do município de 

Nova Lima e na geração de empregos para os moradores locais. "É um projeto que beneficia Nova lima, que 
está com a previsão de encerramento das atividades minerárias da Vale, da AngloGold. Era uma preocupação 
do município por causa da redução de receitas. Vamos gerar cerca de 500 empregos diretos e seis mil 
empregos indiretos nas duas fases do projeto. Vamos dar preferência para contratação e qualificação da 
mão de obra local", declarou o diretor da Tamisa. 

 
Fonte: Notícias de Mineração 
Autor: Bruno Trindade 
Data: 06/01/2020 
 

 

ATLANTIC NICKEL RETOMA EXPLORAÇÃO DE NÍQUEL EM ITAGIBÁ E EXPORTA 

PRIMEIRA LEVA DE MINÉRIOS APÓS QUATRO ANOS 

Agora com nome de Atlantic Nickel, a antiga mineradora Mirabela faz nesta terça-feira, 14, o anúncio 
oficial da sua primeira exportação de minérios desde que suspendeu as atividades em 2016. O embarque 
das 10.000 toneladas de concentrado de níquel vai acontecer entre os dias 15 e 25 de janeiro, conforme 
disponibilidade no porto de Ilhéus (BA). A mineradora fica localizada no município de Itagibá, Região 
Sudoeste do Estado, a 370 quilômetros de Salvador. 

 
O evento conta com presença do vice-governador João Leão, da diretoria da Companhia Baiana de 

Pesquisa Mineral (CBPM), de representantes do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), além dos 
prefeitos e autoridades das regiões de Itagibá e de Ipiaú. A companhia foi adquirida pelo fundo de 
investimentos Appian Brazil em agosto de 2018 e desde então passou por um processo de reestruturação e 
reforma para que pudesse voltar a operar. As obras para reabertura duraram cerca de um ano. Atualmente 
são 900 profissionais empregados pela mineradora, entre empregos diretos e indiretos. 

 
Para o presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm, o retorno da mineração de níquel em Itagibá é 

um grande indicador para o ano que se inicia. "O retorno das operações da Atlantic traz um incremento de 
receitas para o estado mas, mais importante, traz quase mil empregos para a região. Esta é mais uma boa 
notícia, que vem junto com o aumento de produção da Vanádio de Maracás no fim do ano passado e aém 
dos dois contratos que a CBPM fechou em 2019", diz Tramm. 

 
Histórico   
A Atlantic Nickel, então chamada de Mirabela Mineração do Brasil Ltda, iniciou suas operações no 

município de Itagibá no final de 2009, após assinar contrato de exploração mineral com a CBPM, que fez a 
descoberta da jazida. A mina é considerada a segunda maior mina de níquel do mundo, atrás apenas da 
Voisey’s Bay, descoberta no Canadá em 1993. 

 
Em 2016, a empresa suspendeu as atividades, motivada pelos baixos patamares financeiros do 

mercado de níquel, com o preço cotado a 3,50 dólares/libra (um dos preços mais baixos da história do 
metal).   Em 2018 o fundo Appian Brazil adquiriu 100% da mineradora. Além da Atlantic Nickel, na Bahia, a 
Appian é detentora da Mineração Vale Verde, no Agreste Alagoano, um projeto greenfield de cobre 
sulfetado, já em desenvolvimento. 

 
Fonte: Companhia Baiana de Pesquisa Mineral 
Autor: 13/01/2020 



 

 

SERABI ANUNCIA PRIMEIROS RESULTADOS DE SONDAGEM NO PROJETO SÃO CHICO, 
NO PARÁ 

A Serabi Gold anunciou nesta segunda-feira (6) resultados de seu programa contínuo de sondagem 
diamantada para exploração a céu aberto e subterrânea que está sendo realizado no projeto São Chico, no 

Complexo Palito, no Pará. 

Segundo a empresa, a sondagem concluída até o momento indica a continuidade da mineralização 
por 200m, tanto a leste quanto a oeste dos limites atuais de mineração. 

 
As interceptações para oeste incluem interseções com 21,03 g/t e 15,39 g/t (furos 19-SCUD-219 e 

248, respectivamente). Já as interceptações para leste incluem interseções de 16,61 g/t e 27,35 g/t (furos 
19-SC-143 e 142, respectivamente). A Serabi informou ainda que a sondagem subterrânea também confirma 
a extensão do minério de São Chico por mais 100 metros abaixo do nível mais baixo de desenvolvimento 
atual, nível -48 m RL, que é ele próprio cerca de 250 metros verticais abaixo da superfície. As interceptações 
principais em profundidade incluem interseções de 34,42 g/t e 114,49 g/t dos furos 19-SCUD-284 e 19-SCUD-
274, respectivamente. 

 
"Nosso plano inicial é sondar uma área, além do atual trabalho de mina, de até 300 m para o leste, 

500 m para o oeste e aproximadamente 250 m em profundidade", afirmou o diretor-executivo da Serabi, 
Mike Hodgson. 

 
A sondagem também foi iniciada nas anomalias geofísicas que se situam imediatamente a oeste do 

minério de São Chico. Um programa de sondagem de 6.000 m começou no início de dezembro de 2019 para 
testar as anomalias anunciadas anteriormente pela empresa. 

 
"Sempre vimos o forte potencial em São Chico e arredores e o sucesso da exploração aqui é 

fundamental para nossos próximos planos de expansão, caso sejam justificados", afirmou. "Esses primeiros 
resultados da sondagem que estendem imediatamente o recurso além dos limites atuais de mineração 
retornaram excelentes interseções em todas as direções", afirmou o executivo. 

 
Conclusão 
Hodgson declarou ainda que os trabalhos realizados até agora representam cerca de 20% dos 

programas de sondagem planejados e a conclusão deve ocorrer até o fim de junho. "Nosso objetivo é que o 
programa de sondagem forneça informações suficientes para permitir o comissionamento da preparação de 
um recurso geológico e reserva mineral atualizados para o minério de São Chico durante o terceiro 
trimestre", disse. 

 
"O recente início da sondagem de RC nas grandes anomalias geofísicas terrestres, a apenas dois 

quilômetros a oeste de São Chico também é muito emocionante. Essas anomalias, confirmadas 
originalmente em novembro de 2018, são espetaculares quando comparadas à anomalia geofísica 
equivalente que cobre o minério de São Chico, que produziu aproximadamente 75.000 onças de ouro até o 
momento", afirmou o diretor-executivo da Serabi. 

 
"Trabalhos adicionais serão realizados neste trimestre no local este mês. Com o classificador de 

minério sendo testado durante este primeiro trimestre, esperamos a primeiro produção de ouro do 
trimestre em níveis semelhantes a 2019, com o maior impacto na produção sendo realizado a partir do 



segundo trimestre. Com isso em mente, antecipamos uma faixa de meta de produção para 2020 de 45.000 
a 46.000 onças", concluiu. 

 
Fonte: Notícias de Mineração 
Autor: Marcelo Portela 
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A SSAB SERÁ A PRIMEIRA DO MERCADO COM AÇO PRODUZIDO SEM COMBUSTÍVEIS 

FÓSSEIS 
A empresa produtora de aço SSAB apresenta seu plano de ser a primeira empresa do mundo a colocar no 

mercado aço produzido sem combustíveis fósseis. O plano de passar para uma produção de aço sem 
combustíveis fósseis baseada em minério de ferro foi apresentado para mais de 400 clientes e 

participantes do setor em conjunto com os seminários do Swedish Steel Prize da SSAB, em Estocolmo. 

“A SSAB oferecerá os primeiros produtos de aço sem combustíveis fósseis no mercado já em 2026. 
Buscamos iniciar parcerias com nossos clientes em relação a objetivos comuns, para que eles possam ser os 
primeiros no mundo a incluir aço produzido sem combustíveis fósseis em seus produtos”, afirmou Martin 
Lindqvist, presidente e CEO da SSAB. 

 
 Recentemente, foi anunciado que a iniciativa HYBRIT (da qual a SSAB é uma das proprietárias) 

intensificará seus esforços e que a SSAB poderá fornecer aço produzido sem combustíveis fósseis ao mercado 
já em 2026. 

 
 Em linha com as ambições globais da SSAB, a empresa prevê que suas operações nos EUA, que 

utilizam a tecnologia de forno elétrico a arco (electric arc furnace – EAF) à base de sucata, serão 
completamente alimentadas por energia renovável até 2022 em suas operações em Iowa. Ela também 
poderá oferecer produtos de aço sem combustíveis fósseis baseados em minério de ferro já em 2026, 
utilizando ferro esponjoso desenvolvido por meio da iniciativa HYBRIT na Suécia. 

 
 Que, neste estágio, a SSAB já busque engajar os clientes em seus planos de passar para uma 

tecnologia siderúrgica completamente nova, é uma etapa natural na ambição da empresa de aumentar a 
velocidade de sua transição para se tornar livre de combustíveis fósseis. 

 
 “O surgimento de um mercado completamente novo para produtos sem combustíveis fósseis é algo 

demorado e, portanto, precisamos começar agora. Juntamente com nossos clientes, trabalharemos para 
encontrar modelos de negócios bem sucedidos para lançar produtos sem combustíveis fósseis no mercado 
já em 2026.” 

 
 “O aço produzido sem combustíveis fósseis também ajudará outros setores (como o automotivo, de 

transportes pesados e de construção) a se tornarem livres de combustíveis fósseis. Juntos, podermos 
oferecer aos usuários finais uma cadeia de valor completamente sem combustíveis fósseis, da mina ao 
produto final”, afirmou Martin Lindqvist. 

 
 Em 2016, a SSAB, juntamente com a LKAB e a Vattenfall, lançou a iniciativa HYBRIT, com o objetivo 

de substituir carvão e coque (que são usados como agentes redutores no processo siderúrgico) por gás 
hidrogênio sem combustíveis fósseis. Desde então, o interesse no aço produzido sem combustíveis fósseis 
vem crescendo rapidamente. 

 



 Em setembro, Martin Lindqvist (representando a única empresa siderúrgica no encontro) foi 
convidado para a Cúpula de Clima da ONU, em Nova York, para falar sobre algo que, até então, era 
considerado impossível: o potencial de zero emissões na indústria siderúrgica. 

 
 “Queremos demonstrar que a transição na indústria siderúrgica não é apenas possível, mas 

verdadeiramente necessária. Quando mostrarmos o caminho, acho que outros seguirão”, disse Martin 
Lindqvist. 

 
 A indústria siderúrgica responde por cerca de 7% das emissões globais de dióxido de carbono. Na 

Suécia, a siderurgia responde por 10% e, na Finlândia, por 7%. A tecnologia de usar gás hidrogênio ao invés 
de carvão coqueificável para reduzir o minério de ferro é conhecida, mas nunca foi testada com sucesso em 
escala industrial. A HYBRIT agora está construindo uma usina piloto para ferro esponjoso (DRI) na instalação 
da SSAB em Luleå, que estará em pleno funcionamento em meados de 2020. 

 
 “O desenvolvimento tecnológico já está a pleno vapor. Ao desafiar a tecnologia que permaneceu 

essencialmente inalterada por quase mil anos, em princípio, eliminaremos todas as emissões de dióxido de 
carbono de origem fóssil. Até hoje, o CO2 tem sido um subproduto inevitável na fabricação de aços a partir 
de minério de ferro. Com a tecnologia da HYBRIT, a única emissão será água”, declarou Martin Pei, diretor 
de tecnologia da SSAB e presidente do conselho de administração da HYBRIT Development. 

 
 A SSAB, a LKAB e a Vattenfall, as proprietárias por trás da iniciativa HYBRIT, decidiram investir um 

total de cerca de SEK 1,7 bilhão, e a Agência de Energia Sueca concedeu um auxílio governamental no total 
de SEK 599 milhões. Além disso, a SSAB decidiu substituir os dois fornos altos-fornos em Oxelösund por um 
forno elétrico a arco já em 2025. Isso eliminará a maior parte das emissões de dióxido de carbono na SSAB 
Oxelösund.  

 
A mudança para um forno elétrico a arco é uma etapa necessária para podermos utilizar o ferro 

esponjoso da usina de demonstração da HYBRIT, que começará a operar ao mesmo tempo.  “Pretendemos 
converter gradualmente toda a cadeia de produção para aço finalizado em todo o sistema de produção da 
SSAB, na Suécia, Finlândia e EUA. O objetivo para toda a empresa é se tornar livre de combustíveis fósseis 
até, no máximo, 2045”, afirmou Martin Pei. 

 
 A SSAB é uma empresa siderúrgica com sede na região Nórdica e nos Estados Unidos. Ela oferece 

produtos de valor agregado e serviços desenvolvidos em cooperação próxima com seus clientes para criar 
um mundo mais forte, leve e sustentável.  A SSAB conta com funcionários em mais de 50 países. A SSAB 
possui unidades produtivas na Suécia, na Finlândia e nos EUA. A SSAB está listada na Nasdaq OMX de 
Estocolmo e possui uma listagem secundária na Nasdaq OMX de Helsinque. www.ssab.com. 

 
Fonte: Portal da Mineração 
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NEXA RESOURCES 
Reavaliação do projeto jarosita 

A Nexa Resources informa acionistas e ao mercado em geral que irá reavaliar o tempo para 
implementação do projeto de conversão Jarosita na fundição de Cajamarquilla. O projeto foi atrasado devido 
a problemas com contratados e fornecedores.  A companhia irá revisar a construção, execução e plano para 
o projeto e, portanto, suspendeu temporariamente a conversão. Como resultado, o desligamento 
programado da fundição de Cajamarquilla para implementação do processo Jarosita não acontecerá mais 

http://www.ssab.com/


no 1º semestre de 2020. Entretanto, a produção de metais não deverá ser afetada, segundo a Nexa. A 
companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os desenvolvimentos futuros do projeto. 

 
Fonte: Revista Brasil Mineral 
Data: 09/01/2020 
 

 

PESQUISADORES DA CPRM SE REÚNEM COM PROFESSOR DO INPE PARA CONHECER 

ESTUDO SOBRE USO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS PARA REDUÇÃO DE RISCOS DE 

DESASTRE 
A metodologia apresentada será implementada pela CPRM em seus futuros estudos em locais com 

presença de barragens, cujo piloto será na região de Carajás (PA) 

Pesquisadores do Departamento de Gestão Territorial (DEGET) do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) 
participaram de uma reunião com o professor Laércio Massaru Namikawa, do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), para conhecer sua pesquisa sobre o uso de Ciências Matemáticas para redução 
de riscos de desastre com foco em rupturas de barragens. O encontro ocorreu no Escritório da CPRM no Rio 
de Janeiro, no dia 17 de dezembro e contou também com a participação de pesquisadores do DEGET, DIINFO, 
Núcleo de Curitiba e da Superintendência Regional de Belém via videoconferência. 

 
O doutor em Geografia e mestre em Computação Aplicada, Namikawa, apresentou aos 

pesquisadores os modelos e softwares utilizados para realizar o mapeamento de áreas susceptíveis a 
inundação e ao atingimento por lama. O professor utilizou um modelo de Conservação de Massa e Momento 
de código aberto chamado Titan2D e o software TerraHidro, desenvolvido no INPE, que contém a geração 
do modelo HAND (Altura Acima da Drenagem mais Próxima). Os dados utilizados na pesquisa foram do 
Modelo Digital de Elevação (SRTM 30 metros), adquiridos durante o vôo de um ônibus espacial em fevereiro 
de 2000 e disponibilizado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês). 

 
Segundo Namikawa, a ideia do projeto é verificar a possibilidade de utilizar estas ferramentas para 

gerar os mapas de risco de atingimento por ruptura de barragens, complementando outros mapas de risco 
e ferramentas existentes. 

 
"Os recentes casos de ruptura de barragem de rejeitos em Brumadinho e Mariana demonstraram 

que os mapas de risco existentes não correspondiam à realidade ou estavam inacessíveis ou não 
comunicados para as pessoas em risco”. O professor explicou também que a utilização de ferramentas de 
código aberto e dados gratuitos permite que estes mapas sejam produzidos abertamente. As vantagens 
desta iniciativa são: confrontar mapas de risco existentes e trazer o conhecimento do risco para as 
populações locais. 

 
Segundo Jorge Pimentel, pesquisador em Geociências do DEGET/CPRM que convidou Namikawa para 

a reunião, a utilização desses aplicativos é muito necessária para os estudos que a CPRM vai desenvolver 
com relação a ruptura de barragens.  

 
“Iremos aplicar a metodologia em uma barragem específica, localizada em Parauapebas, no Pará, 

rompendo virtualmente a barragem com auxílio dos aplicativos. Esse processo recebe o nome de “dam 
break”. Pimentel explicou também que, em fevereiro, haverá uma outra reunião em Belém, em que o 
professor irá treinar os pesquisadores da CPRM com sua metodologia. 

 



A supervisora da Gerência de Hidrologia e Gestão Territorial de Belém, Sheila Gatinho destacou que 
os dados gerados pelo projeto permitirão a caracterização do meio físico e a população que está inserida na 
mancha de inundação, caso ocorra um rompimento.  

 
“Em frente a materialização do rompimento da barragem, conhecer o contexto anterior da área 

impactada é de suma importância para um maior êxito nas tentativas de recomposição do ambiente afetado. 
Além disso, a caracterização do meio físico poderá auxiliar as defesas civis municipais na elaboração do plano 
de contingência, uma vez que não existe nenhum plano de contingência elaborado no estado do Pará para 
desastres tecnológicos (rompimento de barragens) e desastres naturais”. 

 
A chefe do Departamento de Gestão Territorial, Adelaide Maia, vê nessa iniciativa uma grande 

oportunidade de preparar o Serviço Geológico do Brasil para trabalhos dessa natureza que integrará 
levantamento das adequabilidades e limitações dos terrenos através da caracterização da geodiversidade, 
geotecnia, modelagem espacial, geoquímica ambiental e geofísica. 

 
Fonte: Serviço Geológico do Brasil 
Autora: Lorena Amaro 
Data: 03/01/2020 
 

 
VALE LANÇA PROJETO PILOTO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA IMPACTADA 

A Vale está lançando o projeto piloto de recuperação ambiental de área impactada pelo rompimento 
da barragem 1 (B1), na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). Denominado Marco Zero, o programa 
consiste na reconstituição das condições originais do ribeirão Ferro-Carvão e na revegetação com plantas 
nativas da região das matas ciliares, além da recuperação do rio Paraopeba.  

 
A área de abrangência do projeto começa na cortina de estacas metálicas, instalada próximo à nova 

ponte da avenida Alberto Flores, segue por 400 metros a jusante no ribeirão Ferro-Carvão e, após 
confluência com o rio Paraopeba, vai mais 2 quilômetros ao longo do rio. 

 
O Marco Zero é um projeto piloto que será avaliado, ajustado e, uma vez comprovada sua eficiência, 

poderá ser replicado caso a caso em outras áreas impactadas. Até agora, o programa demonstrou eficiência 
diante das chuvas registradas na região. A previsão de conclusão do projeto piloto é até fevereiro deste ano. 
Os investimentos no programa estão dentro dos recursos que estão sendo aplicados nas obras emergenciais 
de contenção em Brumadinho, que devem chegar a R$ 1,8 bilhão até 2023. 

 
O primeiro desafio do projeto foi restituir o traçado do ribeirão anterior ao rompimento. A Vale 

retirou 130 mil m³ de rejeitos no trecho e, com base em levantamentos topográficos e consultas aos 
históricos do Google Earth, o curso original do ribeirão foi demarcado. Utilizando a tecnologia Green Wall, 
um sistema patenteado para a recuperação de cursos d’água e matas ciliares, a Vale refez o canal do ribeirão, 
com rochas ao fundo e paredes de biomantas revegetadas. Após a reconstrução do canal, a área do entorno, 
ou seja, o vale do ribeirão Ferro-Carvão, foi reaterrada, recuperando sua topografia original. 

 
Revegetação 
O processo de revegetação da área compreendida pelo Marco Zero será executado em três fases. A 

primeira etapa começou após a reconstrução do canal do leito do ribeirão Ferro-Carvão. Parte da superfície 
já foi coberta por um tipo de solo vegetal fértil e espécies rasteiras selecionadas foram hidrossemeadas 
(técnica de semeadura com auxílio de água) no solo. Em seguida, a companhia instalou biomantas naturais, 



compostas de fibra de côco, por cima da camada semeada para proteger as sementes da ação nociva de 
pássaros ou das águas das chuvas, garantindo ambiente ideal para a germinação e formação das plantas. 

 
Na segunda fase, será plantada uma vegetação de médio porte, que irá propiciar condições 

favoráveis para a execução da terceira e última etapa, que é o plantio de espécies nativas da região. As 
espécies nativas a serem utilizadas estão sendo definidas, bem como a origem delas. Também estão sendo 
feitos estudos para quantificar o número e espaçamento de mudas, com base na composição original da 
região. 

 
A Vale reforça que realizou o inventário florestal da área, onde cada indivíduo (planta) foi cadastrado, 

catalogado e etiquetado e que, em conjunto com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), também executou 
uma avaliação criteriosa das espécies atingidas. Espécies já fenecidas e que impactariam a segurança foram 
suprimidas. Existem ainda tentativas de recuperar árvores que correm risco de fenecer. Nesses casos, as 
plantas estão sendo cuidadas e monitoradas. Importante destacar que todo o processo de revegetação leva 
tempo e sofre influência direta de fatores externos, como o clima e o próprio ciclo natural de crescimento e 
desenvolvimento das plantas e do bioma. 

 
Gestão responsável, segurança, saúde e meio ambiente 
Para executar o trabalho, a Vale montou uma equipe multidisciplinar formada por cerca de 60 

pessoas no pico das obras. A companhia também se dedicou a implantar um sistema de gestão da segurança, 
saúde e meio ambiente durante todo o Projeto Marco Zero. Além disso, a empresa adotou um modelo de 
construção enxuta com o objetivo de minimizar os impactos durante e após as obras, permitindo, no futuro, 
o desenvolvimento sadio das espécies utilizadas na recuperação ambiental. 

 
As atividades de dragagem dos rejeitos nos primeiros 2 quilômetros do rio Paraopeba após a 

confluência com o ribeirão Ferro-Carvão complementam as ações do Projeto Marco Zero. Nos 400 metros 
iniciais, a Vale já removeu 59 mil m³ de rejeitos. O material removido na dragagem é armazenado e 
desidratado em grandes bolsas geotêxteis. A água drenada dessas bolsas é bombeada para uma estação de 
tratamento e retorna dentro dos padrões legais determinados pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(Conama) ao rio Paraopeba. Todas as ações são acompanhadas por auditoria técnica independente 
designada pelo Ministério Público de Minas Gerais e reportadas sistematicamente aos órgãos competentes. 
 
Fonte: Portal da Mineração 
Data: 13/01/2020 
 

 

NOVO MAPA DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO 
Já se passaram cinquenta anos da publicação do mapa de J. V. N. Dorr II e colaboradores. Agora é 

apresentado o novo mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero. Revisado e atualizado, em escala 1:150.000, 
é resultado de um esforço de centenas de geólogos. De várias instituições ao longo das últimas duas décadas. 

 
O mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero, versão 2019, representa a consolidação de um grande 

volume de dados geológicos. Inclui resultados de diversos projetos de mapeamento geológico sistemático 
em escala 1:10.000 Realizados ao longo dos últimos 20 anos pelo Departamento de Geologia da Escola de 
Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. Além de mapas geológicos produzidos a partir de projetos de 
pesquisa desenvolvidos pelos programas de pós-graduação da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 
E outras, como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Bem como a Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade de Brasília (UnB). Além de 
mapeamentos realizados pela Vale S/A. 



 
Convênios entre universidade e mineradoras 
Adicionalmente, foram utilizados mapas geológicos resultantes de convênios celebrados entre a 

UFOP e as mineradoras Vale, CSN, Belmont, MBR, Samitri e Ferteco. Foram incorporados ainda novos dados 
de estratigrafia e geologia estrutural. Além da expansão de uma faixa a sul e a leste do Quadrilátero 
resultando em uma área de 12.785 km2. 

 
Esta expansão teve como objetivo alcançar uma melhor compreensão da conexão entre o 

Quadrilátero Ferrífero e os domínios geológicos circunvizinhos. Os aportes destes dados aliados aos dados 
geocronológicos permitiram a elaboração de um novo modelo de evolução estrutural e tectônica para o 
Quadrilátero Ferrífero. 

 
O objetivo principal do projeto é buscar esclarecer aspectos ainda pendentes e duvidosos que não 

foram solucionados no magistral trabalho de J. V. N. Dorr II (1969). Alguns dos quais ainda persistem, apesar 
dos estudos subsequentes conduzidos por inúmeros pesquisadores. 

 
Especialidades geológicas e analíticas 
O resultado é um mapa consistente, considerando o que há de mais novo tanto nas teorias que 

permeiam as várias especialidades geológicas quanto em termos de técnicas analítica. Contribuindo para um 
melhor entendimento desta área tão importante para Minas Gerais, para suas indústrias e para a academia. 

 
A concretização deste novo mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero, em escala 1:150.000, teve o 

apoio institucional da Vale. Apoio envolveu não apenas a participação da Gerência de Geologia e Sondagem 
Ferrosos. Representada pelos gerentes Henry Francisco Galbiatti e Lilian Grabellos de Barros de Moura e 
suas equipes técnicas. Como também facilidades na integração cartográfica em plataforma SIG. Além de 
dados validados de levantamento de campo. 

 
Os Primeiros Mapas Geológicos 
Os mapas geológicos certamente se enquadram nos primeiros projetos interdisciplinares bem-

sucedidos na aplicação das ciências como base para o desenvolvimento regional. Eles são mais do que a 
localização das ocorrências minerais em uma região. Incluem os condicionamentos das ocorrências minerais 
e projetam em superfície a diversidade geológica de uma região. Nem sempre visível à flor da terra. 

 
A construção de mapa geológicos no mundo tem raízes bem antigas. Talvez o primeiro mapa 

geológico conhecido tenha sido o Mapa Geológico de Wadi Hammanahat, no Egito, confeccionado em 1150 
A.C. A necessidade de ser ter a localização de onde se ocorriam os recursos de natureza geológica. Incluindo 
as fontes de água, tenha sido uma das grandes necessidades do Egito antigo. 

 
No mundo ocidental a cartografia começa em meados do século XVII. Com os mapas de E. Guettard, 

o mapa mineralógico da França. E de C. H. Lommer, em seu mapa geológico da Alemanha. A produção de 
mapas em geral, coincide com os princípios organizacionais dos povos. 

 
Bases históricas dos mapas atuais 
O mais famoso deles foi o Mapa da Inglaterra, da região Gales e parte da Escócia, de W. Smith de 

1815. O qual lançou as bases dos mapas geológicos tais quais os conhecemos hoje. E organiza a produção 
de carvão mineral e a capacidade de avaliação de reservas. Além de consolidar as bases energéticas 
britânicas necessárias para o desenvolvimento de suas indústrias. 

 
Em um canto do Novo Mundo, na região central de Minas Gerais, a produção de ouro já atingira seu 

auge e começava a decair. Neste momento, e não muito distante das iniciativas europeias esforços de 
naturalistas europeus frutificavam nos primeiros registros de seções geológicas, regionais, com Eschwege 



em 1818. Bem como os mapas geológicos surpreendentemente detalhados como os de Claussen (1841) e 
Helmreichen (1843). 

 
O que foi mais tarde conhecido como Quadrilátero Ferrífero, berço da mineração organizada no 

Brasil. Naquele momento, o país experimentava os primeiros sinais da transição entre a mineração aurífera 
para a ferrífera. Como base para a manutenção e desenvolvimento social das cidades e populações ali 
presentes. 

 
Convênio DNPM/USGS 
Após estas primeiras iniciativas na região central de Minas Gerais, reconhecidos mundialmente os 

teores e estimadas as reservas de minérios de ferro. Somente em 1949 inicia-se um ambicioso projeto de 
conhecimento da geologia da região. 

 
 O famoso projeto de reconhecimento e mapeamento geológico do Quadrilátero Ferrífero. O qual 

culmina em 1969 com a publicação do mapa de integração regional, em escala 1:150.000, e seu texto 
explicativo. Este projeto foi executado mediante um convênio do Serviço Geológico dos Estados Unidos da 
América (USGS). E do Departamento Nacional da Produção Mineral do Brasil (DNPM) e liderado por J. V. N. 
Dorr II. Significou mais do que a fase de confecção do mapa geológico do sul da capital de Minas Gerais.  Este 
período representou a consolidação da geologia, como campo de conhecimento e profissão no Brasil. 

 
Houve treinamento de equipes e formação de geólogos de campo com o objetivo de cartografar este 

imenso território brasileiro. E produzir cartas geológicas que serviriam não somente para trabalhar as 
ocorrências minerais. Como também planejar a ocupação do território, naquilo que hoje se chamaria 
ordenamento territorial. 

 
 
 

 
 
 

QR code onde pode ser  baixada  toda a base de dados do projeto 
(Base de Dados ArcGis, Mapa Geológico nos formatos pdf e jpg). 
 
 
 
 

 
Fonte: Revista In The Mine 
Data: 12/12/2019 


