
14 de fevereiro de 2020 

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 

 A ADIMB tem a satisfação de anunciar a nona edição do Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral, 
SIMEXMIN 2020, a ser realizada de 17 a 20 de maio de 2020  na Cidade Histórica de Ouro Preto. 

O SIMEXMIN foi concebido como um fórum central para promover a interação de profissionais do 
setor com os setores acadêmico e governamental em diferentes áreas relacionadas à exploração mineral e 
geologia econômica no Brasil. Especialistas da indústria e da academia de várias partes do mundo também 
são convidados a contribuir com conversas de ponta sobre o entendimento e a exploração de sistemas 
minerais em diferentes configurações tectônicas. Sob essa perspectiva, o IX programa SIMEXMIN cobrirá 
diversos estudos e contribuições de especialistas da indústria, da academia e do governo, organizados em 
sessões temáticas, como Principais tendências no setor de mineração brasileiro, Mercado de commodities 
minerais, Províncias minerais emergentes no Brasil, Sustentabilidade Socioambiental em Exploração e 
Mineração, Restrição de Pegadas em Sistemas Minerais, Declaração de Recursos e Reservas Minerais, 
Minerais Estratégicos e Agro-minerais, Geotecnologias aplicadas à Exploração Mineral, Projetos em Estágio 
Inicial e Avançado e Geometalurgia. Este programa de palestras também será complementado por 
apresentações de pôsteres e por um conjunto de cursos de pós-simpósio. 

Profissionais em início de carreira, juntamente com estudantes de graduação e pós-graduação 
envolvidos em Geologia e Exploração Econômica, também considerarão o IX SIMEXMIN um excelente 
ambiente para a criação de redes, principalmente para preencher a lacuna entre estudantes e profissionais 
de meio a final de carreira. 

Em 2020, o IX SIMEXMIN ocorrerá em um contexto de mudanças recentes na legislação mineral 
brasileira, juntamente com outras reformas estruturais no setor mineral pelo governo federal, visando 
tornar a indústria mineral do país mais competitiva em um cenário socioambiental sustentável. Sob esse 
ponto de vista, o IX SIMEXMIN também será o ambiente apropriado para a interação entre representantes 
da indústria e do governo, para discutir proativamente o futuro da exploração e mineração mineral no Brasil. 

Mais informações sobre o evento, estão disponível no site  adimb.org.br/simexmin2020/ . 
Fonte: ADIMB 
Data: 14/02/2020 

http://adimb.org.br/simexmin2020/


 

 

PESQUISA MINERAL TERÁ APROVAÇÃO AUTOMÁTICA COM PEDIDO NÃO ANALISADO 

EM 120 DIAS 
A Agência Nacional de Mineração (ANM), órgão responsável por fiscalizar explorações minerais no Brasil, 

terá agora um prazo de até 120 dias para se posicionar sobre pedidos de pesquisa mineral de qualquer tipo 
de substância que receber. Se a agência não se posicionar dentro desse prazo, a solicitação será 

automaticamente aprovada. 
A decisão faz parte de uma resolução publicada na segunda-feira (3) pela ANM, no Diário Oficial da 

União. O texto regulamenta a aplicação da chamada "aprovação tácita" no setor mineral. Na prática, a nova 
regra funciona como um tipo de "punição" ao próprio órgão público: se a regra não for cumprida, o pedido 
é aprovado por decurso de prazo. 

A licença tácita é uma das mudanças impostas pela chamada Lei da Liberdade Econômica. Em 
dezembro, um decreto publicado pelo governo estabeleceu as regras para aplicação do que foi batizado de 
"Licenciamento 4.0", para acelerar a liberação de licenças, alvarás, permissões, autorizações e cadastros de 
empresas. Faltavam os órgãos públicos divulgarem seus prazos para cada tipo de processo. 

No caso do setor mineral, a ANM deu prazo máximo de 120 dias para transações como solicitação de 
venda de lavra garimpeira e requerimento para reconhecimento geológico de determinada região. A fixação 
de prazos não vai se limitar à lista dos serviços publicada pela ANM. 

Nos próximos meses, segundo o diretor da ANM, Tomás Antônio Pessoa Filho, a agência deverá 
incluir outros serviços no mesmo critério, entre elas a concessão efetiva de exploração mineral e garimpeira. 
"Tínhamos uma cultura muito intervencionista do Estado neste setor. Nosso objetivo é dar maior espaço 
para o empreendedor", disse Filho. 

A aplicação da licença tácita para o setor mineral não é unanimidade. "É inconstitucional a aprovação 
tácita por decurso de prazo para atividades de impacto. O tema tende a ser levado ao Supremo Tribunal 
Federal", avalia o consultor jurídico do Instituto Socioambiental (ISA), Maurício Guetta. 

Na semana passada, órgãos ambientais como o Ibama e o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade 
(ICMBio) publicaram portarias para esclarecerem que seus processos de licenciamento ambiental não serão 
submetidos ao licenciamento tácito. As informações são do Estadão Conteúdo. 
 Fonte: Notícias de Mineração 
 Data: 04/02/2020 

 
RESOLUÇÃO ANM N° 24, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020 - REGULAMENTA O 

PROCEDIMENTO DE DISPONIBILIDADE. 
Informamos que no Diário Oficial da União do dia 4 de fevereiro de 2020, seção 1, página 32, o 

Diretor-Geral aprovou a resolução que regulamenta o procedimento de disponibilidade de que tratam os 
artigos 26, 32 e 65, § 1º do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, e o art. 2º, inciso VII, da Lei nº 
13.575, de 26 de dezembro de 2017. 

Este é um importante acontecimento para o setor mineral e um grande passo para a realização dos 
leilões das áreas em disponibilidade. 

Leia a Resolução Nº 24 na íntegra. 
Fonte: Jazida 
Data: 04/02/2020 

https://www.noticiasdemineracao.com/legisla%C3%A7%C3%A3o/news/1380256/anm-dviulga-norma-com-prazos-para-atos-do-%C3%B3rg%C3%A3o
https://www.noticiasdemineracao.com/legisla%C3%A7%C3%A3o/news/1380256/anm-dviulga-norma-com-prazos-para-atos-do-%C3%B3rg%C3%A3o
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-24-de-3-de-fevereiro-de-2020-241338877


 

ALUMÍNIO 
CBA inicia integração da Arconic 

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) deu início à integração da operação da Arconic Inc, 
localizada em Itapissuma (PE). A operação acontece após a conclusão da compra e transferência do controle, 
efetivados no último dia 1º de fevereiro, no valor de US$ 50 milhões. O acordo entre as companhias foi 
aprovado, sem restrições, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em dezembro de 2019. 
“Esta aquisição é estratégica para nós e nos remete a uma posição mais competitiva no mercado do alumínio, 
especialmente nas Américas, agregando mais valor e oportunidades aos nossos clientes”, afirma Ricardo 
Carvalho, CEO da CBA.  

Com uma capacidade produtiva de 50 mil toneladas/ano entre folhas e chapas de alumínio, a fábrica 
pernambucana irá complementar a linha de produtos laminados da CBA, contribuindo para melhorar a 
competitividade da indústria nacional frente aos produtos importados. Nos próximos 100 dias, a CBA 
promoverá a integração dos negócios. Nesta fase, a CBA irá desenvolver as potencialidades das sinergias 
logísticas, industriais e operacionais entre a unidade de Itapissuma e a de Alumínio (SP), avaliando em 
profundidade as oportunidades de eficiência em geral.  

“A integração ocorrerá gradativamente, envolvendo empregados, fornecedores e clientes, 
valorizando e respeitando as pessoas, a diversidade de culturas e ideias, construindo uma base sólida para 
crescimentos futuros”, explica Carvalho. Com a aquisição da fábrica de Itapissuma, a capacidade total da 
CBA para a produção de folhas, chapas e extrudados passa a ser de 220 mil toneladas/ano; além disso, a 
companhia passa a ter em seu portfólio 12 operações no Brasil, incluindo seu escritório administrativo, 
minerações, fábricas de produção de alumínio primário e produtos transformados, fábrica de reciclagem 
(Metalex) e centro de distribuição; além das operações do Negócio Níquel.  
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 05/02/2020 
 

 
MERCADO GLOBAL DE MINÉRIO DE FERRO ENFRENTA NOVA CRISE 

O mercado global de minério de ferro enfrenta uma crise de demanda justo após ser atingido por uma 
crise de oferta. O surto do coronavírus na China causa preocupações de que o consumo seja afetado, 
derrubando os preços que subiram no ano passado pela interrupção de operações no Brasil, após o 
rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho (MG) em janeiro, e na Austrália, afetada por 

questões climáticas. 

Com a propagação do coronavírus, surgem alguns sinais significativos: algumas siderúrgicas na China 
começaram a reduzir a produção de aço; projetos de construção e manufatura, incluindo a fabricação de 
automóveis, desaceleram; e um amplo segmento da segunda maior economia mundial permanece parado. 

O mercado de minério de ferro gira em torno da China, que recebe cerca de 70% das cargas 
marítimas, a maioria do Brasil e da Austrália. Em 2019, o rompimento da barragem da Vale causou um déficit 
no mercado e contribuiu para que os preços atingissem US$ 120 a tonelada. Assim como esse choque foi 
eliminado com a retomada da produção, a crise de saúde na China agora ameaça a demanda. 

A demanda por minério de ferro e aço "provavelmente será atingida", disse Caroline Bain, analista-
chefe de commodities da Capital Economics. E isso sem considerar dados recentes que indicavam 
desaceleração do setor de construção antes do surto, além de um salto das exportações de um importante 
porto australiano, disse em nota. 



No ano passado, as usinas da China produziram quase 1 bilhão de toneladas de aço, respondendo 
por mais da metade da produção global. Como regra geral, cerca de 1,6 tonelada de minério de ferro é 
necessária para produzir 1 tonelada de liga usando um alto-forno.  
Em Cingapura, os futuros do minério de ferro despencaram 11% na semana passada e fecharam em US$ 
78,01 a tonelada na segunda-feira, o menor nível desde novembro. O Citigroup alertou que os preços 
poderiam cair abaixo de US$ 70. 
Cortes 

Há sinais de turbulência no setor automotivo, um grande consumidor de aço, tanto na China quanto 
em outros países. O surto deve reduzir as vendas de automóveis no mercado chinês em até 5%, de acordo 
com a Associação de Carros de Passeio da China. A Hyundai Motor decidiu interromper a produção na Coreia 
do Sul devido à falta de componentes. 

A "pandemia de repente se tornou uma séria ameaça para os chineses, para as economias globais e 
para os EUA", disse a Moody's Analytics em nota. "O quão séria é difícil de medir dadas as grandes incógnitas 
quanto à propagação e virulência do vírus. No entanto, não há bons cenários." 
Mesmo antes do surto, a expectativa era de queda dos preços do minério de ferro, já que as principais 
mineradoras, incluindo Vale e as australianas Rio Tinto e BHP, aumentaram a produção após as interrupções 
do ano passado. Esses planos ainda podem sofrer mudanças. 

"O coronavírus pode pesar na atividade econômica em geral e atrasar ou interromper o envio de 
mercadorias a granel", disse Xiao Fu, chefe de estratégia global de commodities na BOCI Global 
Commodities. "Se houver interrupção sustentada da demanda, produtores de minério de ferro poderão 
ajustar a produção, mas, atualmente, é muito cedo para saber", afirmou. As informações são da Bloomberg. 
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 05/02/2020 

 

SOB CRÍTICAS, PROJETO PARA EXPLORAÇÃO DE TERRAS RETIRA DE INDÍGENAS PODER 

DE VETO 
Para alguns especialistas, grandes mineradoras podem não ter interesse em explorar as áreas indígenas, 

por temerem riscos à sua reputação 

O projeto de lei do governo que abre a exploração econômica em terras indígenas define que a 
extração de recursos minerais, petróleo e gás e a construção de hidrelétricas em terras indígenas exigirá, 
previamente, ouvir os índios afetados, mas eles não terão poder de veto. O aval terá que passar pelo 
Congresso e as comunidades serão indenizadas pelo uso da terra e terão “participação nos resultados”. 
Como esperado, mal o texto chegou ao Congresso, a iniciativa produziu controvérsias. 

Lideranças indígenas e ambientalistas fizeram críticas à proposta apontando problemas de origem, 
pontos inconstitucionais e dizendo que, ao contrário do que argumenta o governo, não se dá autonomia aos 
índios. A associação das mineradoras adotou tom cauteloso. “O instituto acredita que será salutar o debate 
nacional em relação a esta proposta para que a sociedade preste contribuições à iniciativa do governo 
federal”, disse, em nota, o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). A bancada ruralista, por sua vez, voltou 
a defender a exploração dessas áreas para atividades agropecuárias. 

Proposta deve levar OIT a apontar violação de direitos 
Executivos do setor de mineração dizem, sem querer se identificar, que empresas grandes podem 

não ter interesse em explorar em terras indígenas contra a vontade dos índios. Temem que os riscos à 
imagem sejam maiores que os lucros. 

Alguns ambientalistas vão na mesma linha, ao dizer que o fato de os índios não terem poder de veto 
aos projetos pode ser uma fragilidade para atrair empreendimentos. “Esse projeto de lei talvez não interesse 
às empresas de mineração que têm ações em bolsa, devem prestar contas aos acionistas e reputação 
internacional. Podem não querer investir contra a vontade dos índios”, diz Raul do Valle, diretor de justiça 



socioambiental do WWF-Brasil. “Talvez seja do interesse dos garimpeiros. Garimpos são atividade de menor 
benefício social pelo maior prejuízo, e o que vemos é uma explosão de garimpos na Amazônia.” 

“A primeira coisa a considerar é que a amplitude de atividades que o PL quer regulamentar só poderia 
ser feita por lei complementar”, aponta Juliana de Paula Batista, advogada do Instituto Socioambiental (ISA). 
Ela cita o que diz a Constituição, no artigo 231 parágrafo sexto. No caso de uma lei complementar, o quórum 
para aprovação é mais rígido. “Isso justificaria que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia [DEM-RJ], 
devolvesse o projeto para adequação formal antes de distribuí-lo”, continua. 

Não foi o que aconteceu, embora Maia, em novembro, tivesse dito que arquivaria o projeto assim 
que o recebesse. Contrariou a promessa e determinou a distribuição do PL para uma comissão especial, que 
debaterá a proposta em caráter conclusivo - ou seja, pode não passar pelo plenário. O texto não tramitará 
pelas comissões permanentes, e sim num colegiado voltado exclusivamente para analisá-lo. 

Pelo texto do PL, os índios receberão 0,7% do valor da energia elétrica produzida, depois de 
descontados tributos e encargos. A cada R$ 100, por exemplo, ficarão com R$ 0,70. Na exploração de 
petróleo e gás natural, ficarão com 0,5% a 1%, a critério da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). No caso da mineração, ganharão 50% dos royalties gerados pela extração. 

Além disso, será paga uma indenização no momento da construção de uma hidrelétrica, da pesquisa 
para extração mineral e de instalação. O dinheiro irá para um conselho curador, que ficará com no máximo 
10% da arrecadação para pagar gastos próprios e será composto por no mínimo três índios escolhidos pelas 
comunidades afetadas.  Esse conselho decidirá como gastar os recursos. 

Os índios só terão direito de vetarem garimpos em suas áreas, caso o projeto seja aprovado. Nesses 
casos, poderão dar a palavra final (terão 180 dias para avaliar o projeto), mas também terão permissão para 
eles próprios realizarem o garimpo ou terceirizar para uma cooperativa ou associação. No caso de grandes 
lavras minerais, em que são grandes empresas que atuam, não haverá poder de veto. As concessões serão 
licitadas. 

“O governo argumenta que o projeto dará autonomia aos índios. Mas como, se eles não podem vetar 
projetos dos outros, que serão impostos a eles?”, pergunta Juliana. Ela lembra que existe uma economia 
indígena, com grande variedade de produtos, e nenhum incentivo do governo. E que o que o projeto coloca 
como benefício aos índios - vetar garimpos a Constituição veda. “Está se regulamentando algo 
inconstitucional”, diz. 

Joenia Wapichana, a primeira deputada indígena do Congresso (RR-Rede), disse ao Valor que 
“organizações indígenas legítimas não foram consultadas e tampouco concordam com este projeto”. 
Continua ela: “Preocupa bastante o fato de o governo Bolsonaro ter essa iniciativa em um momento em que 
não deu ainda ao país nenhuma resposta às inúmeras falhas à  proteção aos direitos indígenas. E nem 
mostrou ter eficiência na fiscalização de projetos de mineração. Vimos as tragédias de Mariana e 
Brumadinho”, continua. 

O projeto ainda libera os índios para exercerem agricultura, pecuária, extrativismo e turismo em suas 
terras. O plantio poderá ser inclusive de organismos geneticamente modificados. Essa é uma bandeira antiga 
da bancada ruralista, que está endossando com força a iniciativa do governo. Eles já tentaram, em 2019, 
aprovar proposta nesse sentido na Câmara. 

Nos bastidores, parlamentares da base ruralista analisam aproveitar a tramitação da proposta no 
Congresso Nacional para incluir a autorização do uso das terras para fins agrícolas. O deputado Neri Geller 
(PP/MT), ex-ministro da Agricultura, cita o exemplo da etnia Paresis em Mato Grosso, que produz soja, para 
defender a opção de escolha dos indígenas sobre a exploração das terras. 
Fonte:  Valor 
Autores: Daniela Chiaretti, Raphael Di Cunto e Rafael Walendorff 
Data: 07/02/2020 
 
 
 



 

EM NOTA PÚBLICA, MPF CRITICA PROJETO DE LEI QUE PERMITE MINERAÇÃO EM 

TERRAS INDÍGENAS 
Projeto apresentado pelo Governo Federal nessa quinta (6) tramita na Câmara dos Deputados. 

Em nota pública divulgada nesta sexta-feira (7), a Câmara de Populações Indígenas e Comunidades 
Tradicionais do Ministério Público Federal (6CCR/MPF) manifesta preocupação com as consequências do 
Projeto de Lei n. 191/2020, que regulamenta pesquisa e lavra de recursos minerais e hidrocarbonetos em 
terras indígenas, além do aproveitamento de recursos hídricos para geração de energia elétrica. A Câmara 
alerta que a aprovação do projeto pode levar à “destruição de importantes áreas hoje ambientalmente 
protegidas, assim como a desestruturação ou desaparecimento físico de diversos povos indígenas, 
especialmente aqueles localizados na região Amazônica”. 

O texto ressalta que, em contexto de alta transgressão dos direitos indígenas no Brasil, há o risco de 
se legitimar ações de violação a direitos previstos na Constituição. “A incapacidade de fiscalização do Estado 
não pode ser legitimada pelo discurso do governo federal de legalização dessa atividade e a de outras 
atividades econômicas”, diz o MPF. 

A Câmara também alerta para o processo de desestruturação da Fundação Nacional do Índio (Funai) 
e dos órgãos de fiscalização ambiental. “ É no mínimo temerário que esse debate seja trazido a público sem 
que as estruturas de fiscalização do Estado, em especial as que cabem ao órgão indigenista oficial, a Funai, 
estejam em pleno funcionamento”. Outro problema apontado é a ofensa ao direito dos povos indígenas à 
consulta prévia, livre e informada sobre medidas capazes de afetá-los, prevista na Convenção n. 169 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
Veja a íntegra da nota pública 
Fonte:  Ministério Público Federal  
Data: 07/02/2020 
 

 

CORONAVÍRUS NA CHINA FAZ DESPENCAR COTAÇÕES DE COMMODITIES BRASILEIRAS 
Preços da soja em grão, do petróleo e do minério de ferro – que responderam por 78% das exportações 

brasileiras em 2019 – já acumulam quedas superiores a 15% desde o início do impacto da doença no 
mercado internacional, em meados de janeiro. 

A cotação dos principais produtos exportados pelo Brasil despencou após o aparecimento do surto 
de coronavírus na China, o principal comprador das commodities nacionais. Desde a segunda quinzena de 
janeiro (quando o coronavírus começou a ter efeito nos mercados globais), o preço da soja em grão caiu 
5,13%, o do petróleo recuou 15,5% e o minério de ferro teve retração de 14,3%. Em 2019, esses três 
produtos responderam por 78% das vendas externas brasileiras – que totalizaram US$ 177,3 bilhões. 

Para analistas, mais do que qualquer escassez de insumos da indústria, o principal impacto de uma 
crise mais longa provocada pelo coronavírus para o Brasil deve ser exatamente na balança comercial. “Se a 
epidemia (na China) continuar, pode afetar ainda mais profundamente os preços de alguns produtos de 
exportação relevantes, como minério de ferro, petróleo e soja”, diz Welber Barral, sócio da BMJ Consultores 
Associados e ex-secretário de Comércio Exterior. “A questão é o tempo que vai durar a epidemia.” 
Gigante com fome 

Porcentual das exportações de commodities brasileiras que vão para a China. 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/em-nota-publica-mpf-critica-projeto-de-lei-que-permite-mineracao-em-terras-indigenas


 
 

Especialistas afirmam que ainda é muito cedo para dizer de quanto será esse impacto. 
 

Consultores da área de mineração, por exemplo, ainda não veem a necessidade de mudança de 
estratégia por parte das empresas. Até porque, afirmam, não haveria muito o que fazer, uma vez que a China 
compra hoje 64% de todo o minério de ferro produzido no Brasil, segundo a BMJ. “Com as premissas de 
que o governo chinês manterá os estímulos à economia, que a questão do coronavírus se dissipe ainda no 
primeiro semestre e as usinas voltem, no segundo semestre, em ritmo mais forte, a demanda por minério 
de ferro será impulsionada e, assim, puxará os preços”, afirma Yuri Pereira, analista da XP. 
Novos mercados 

De todo modo, a Petrobrás começou a se movimentar tão logo as engrenagens chinesas passaram a 
reduzir o ritmo. A China consome quase 65% do petróleo produzido pelo Brasil e também é o maior destino 
das exportações da estatal, que disse estar pronta para buscar novos mercados, caso haja queda na demanda 
chinesa. Para a estatal, o petróleo do pré-sal é muito bem aceito na Europa por seu baixo teor de enxofre. 
“A Petrobrás entende que os preços internacionais e fluxos se ajustarão naturalmente e a companhia está 
pronta para se adequar a um eventual novo cenário”, afirmou a estatal. 

É claro que conquistar clientes não será simples. “O Brasil tem duas possibilidades: tentar exportar 
petróleo para quem já compra ou ir para novos mercados”, diz Shin Lai, analista da empresa de análises de 
investimentos Upside Investor. “Só que essas estratégias também estão sendo analisadas por todos os 
outros países exportadores.” 
Fonte:  Estadão 
Autores: Cristiane Barbieri, Fernanda Guimarães, Wagner Gomes, Matheus Piovesana. 
Data: 09/02/2020 
 
 

 

IBRAM: PRODUÇÃO DE MINÉRIO EM 2019 CAIU, MAS FATURAMENTO CRESCEU 
Os dados foram divulgados hoje pelo Ibram 

Apesar dos impactos decorrentes da tragédia de Brumadinho (MG) ocorrida em janeiro de 2019, o 
faturamento do setor de mineração no Brasil cresceu 39,2% no ano passado. O salto foi de R$ 110,2 bilhões 
em 2018 para R$ 153,4 bilhões no ano passado. Os dados constam em balanço divulgado hoje (12) pelo 
Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), entidade que representa as maiores empresas do setor que atuam 
no país. A produção de minério de ferro, no entanto, caiu. Os números oficiais de 2019 só devem ser 
conhecidos quando a Agência Nacional de Mineração (ANM) divulgar o Sumário Mineral, mas o Ibram estima 
que a queda foi de 8,8%. Segundo a entidade, a produção saiu de 450 milhões de toneladas em 2018 para 
cerca de 410 milhões de toneladas em 2019. 



Flávio Ottoni Penido, diretor-presidente do Ibram, admitiu que a produção do setor foi impactada 
pelo rompimento da barragem em Brumadinho. A estrutura pertencia à Vale, uma das associadas ao Ibram. 
A tragédia, que deixou mais de 200 mortos, teve como consequência um pente-fino nas minas operadas por 
diversos empreendedores. Como resultado, dezenas delas foram paralisadas por decisões judiciais ou por 
determinações da Agência Nacional de Mineração (ANM). "Quando houve o rompimento em Brumadinho, 
logo em seguida várias minas da Vale foram paralisadas. Algumas delas, até por decisão espontânea da 
mineradora. Embora uma parte da queda dessa produção tenha começado a ser suprida nas minas da Vale 
no Pará, esse processo não avança de um dia para o outro", disse Penido. 

Se houve queda na produção de minério de ferro, por outro lado, houve aumento de 3,5% nos 
agregados de construção civil e de 17,4% no manganês. Esses índices contribuíram com o crescimento do 
faturamento do setor. Mas o desempenho das empresas também foi favorecido pela variação do preço do 
minério de ferro. Segundo Penido, a flutuação foi influenciada pela tragédia de Brumadinho. O valor médio 
da tonelada em 2018 no mercado internacional foi de US$ 69. Em 2019, ele saltou para US$ 93. Assim, apesar 
da queda na produção, as empresas faturaram mais. "A partir do momento que houve a tragédia, houve um 
questionamento sobre a capacidade do setor para atender a demanda de minério de ferro apresentada pelo 
mercado de aço. E quando há incerteza, naturalmente os preços sobem. Logo após a tragédia, os preços 
subiram substancialmente chegando a valores até acima de US$ 100", lembrou Penido. 

Para 2020, no entanto, ele prevê uma queda do preço, devido em parte à contínua acomodação do 
mercado em relação à tragédia, mas também influenciada pela redução de consumo da China. Segundo 
Penido, o fato de muitas barragens ainda estarem com as operações suspensas no Brasil não fará com que 
o valor se mantenha elevado. "Ainda temos minas paralisadas, mas a demanda já está suprida. Se houver 
uma retomada de consumo, o preço pode eventualmente subir. Mas essa não é a expectativa de hoje", disse 
o diretor-presidente do Ibram. 

"É bom lembrar que o Brasil não é o único produtor de minério. O Brasil já demonstra sua capacidade 
de recuperação de produção. Mas se não tivesse essa capacidade, os concorrentes australianos, por 
exemplo, começariam a suprir as demandas. Existem capacidades instaladas em diversos países produtores. 
Nem sempre os países produtores estão operando a plena carga. Depende da demanda. Então, em janeiro 
de 2019, quando saiu da oferta 50 milhões de toneladas, não havia dúvida que o preço ia explodir. Mas o 
mercado se acomoda. A capacidade ociosa instalada passa a funcionar e a demanda começa a ser saciada. E 
aos poucos os preços tendem a cair", acrescentou. A capacidade do setor de superar os prejuízos econômicos 
absorvidos após a tragédia de Brumadinho já havia sido indicada pelos balanços da Vale. Após apresentar 
saldos negativos nos dois primeiros trimestre, a mineradora compensou todas as perdas no terceiro 
trimestre ao registrar lucro líquido de R$6,5 bilhões. O balanço financeiro do quarto trimestre está previsto 
para ser divulgado no dia 20 deste mês. 

No final do ano passado, a Vale anunciou que distribuirá R$ 7,25 bilhões aos seus acionistas, a título 
de Juros sobre Capital Próprio (JCP). O repasse desse montante dos investidores não tem data para ocorrer 
já que a política de remuneração da mineradora está suspensa por tempo indeterminado. Mas o valor 
divulgado gerou descontentamento entre os atingidos da tragédia, que organizaram manifestação para 
lembrar que os investimentos na reparação dos danos são inferiores. Segundo dados da Vale divulgados no 
final do mês passado, até o momento foram gastos R$ 2,8 bilhões com indenizações, doações e auxílios-
emergenciais. Considerando outras medidas de reparação e despesas decorrentes da tragédia, já teriam sido 
desembolsados R$6 bilhões. 
Exportações 

O balanço do Ibram mostra ainda que a elevação do preço do minério de ferro no mercado 
internacional permitiu que as exportações, mesmo em volume inferior a 2018, tenham rendido mais em 
2019. O setor mineral brasileiro registrou no ano passado uma alta de 9,73% no valor obtido com a 
exportação do produto. Em 2018, os negócios com países estrangeiros renderam US$ 20,21 bilhões. Já no 
ano passado foram US$ 22,18 bilhões. Em volume, no entanto, a exportação caiu 12,6% de 2018 para 2019. 
O Brasil é o segundo maior exportador global de minério de ferro. Também ocupa a segunda posição 
no ranking de reservas. Debaixo do solo brasileiro há pelo menos 29 bilhões de toneladas. Esse número 
tende a crescer na medida que forem realizadas pesquisas em áreas ainda não estudadas. As maiores 
reservas atualmente estão nos estados de Minas Gerais e do Pará. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/tags/brumadinho
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-01/vale-considerava-7-barragens-mais-criticas-que-de-brumadinho
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-01/vale-distribuira-acionistas-mais-que-dobro-do-gasto-com-indenizacoes


O Ibram também apresentou dados de exportação envolvendo outros minerais. O Brasil registrou 
alta de 27,73% nos valores obtidos com exportação de ouro e de 18,92% com manganês. Por outro lado, 
houve queda de 14,64% com o cobre. Em volume, o maior aumento foi registrado no manganês. Em 2018, 
foram 2,61 milhões de toneladas. Com uma alta de 45%, 2019 fechou com 3,79 milhões de toneladas. De 
outro lado, o volume de exportação de bauxita caiu 16,1%. Ao todo, as exportações minerais renderam US$ 
32,5 bilhões em 2019. Trata-se de um crescimento de 8,49% na comparação com 2018. 
Investimentos 

O balanço mostra ainda que uma previsão de aumento dos investimentos do setor mineral brasileiro 
para os próximos cinco anos. Entre 2020 e 2024, o Ibram estima que serão aplicados US$ 32,5 bilhões. No 
período anterior, de 2019 a 2023, a estimativa é de 27,5 bilhões. Entre 2018 e 2022, previsa-se um 
investimento de US$19,5 bilhões. "Isso demonstra uma forte recuperação do setor. A pesquisa mineral deve 
dar um salto a partir de 2020, revertendo uma queda que nós tivemos nos anos anteriores", afirmou Penido. 

Segundo o Ibram, há um aumento do número de projetos divulgados pelas mineradoras, o que 
sinaliza uma confiança dos investidores brasileiros e estrangeiros de que haverá segurança jurídica para o 
avanço de empreendimentos de médio e de longo prazo. Penido disse ainda que cerca de R$ 2,3 bilhões de 
investimentos adicionais deverão ser destinados para a segurança de barragens de rejeitos e para o 
descomissionamento e descaracterização de estruturas. Após a tragédia de Brumadinho, foi sancionada pelo 
governador mineiro Romeu Zema a Lei Estadual 23.291/2019, que instituiu a Política Estadual de Segurança 
de Barragens. Ela estabelece prazos para que o empreendedor responsável por barragem alteada a 
montante promova a descaracterização. Em âmbito nacional, a ANM editou uma resolução com 
determinação similar. 

Outro dado reunido no balanço do Ibram revela um aumento expressivo de arrecadação da 
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), tributo conhecido como o royalty do 
minério. Saiu de R$1,8 bilhão em 2017, passou para R$3 bilhões em 2018 e alcançou R$4,5 bilhões em 2019. 
A alta é influenciada pela Lei Federal 13.540/2017, que modificou a base de cálculo da CFEM. O tributo é 
distribuído entre as unidades federação e os municípios onde a atividade minerária ocorre e entre órgãos 
administrativos da União. 
Fonte: Agência Brasil 
Autor: Léo Rodrigues 

Data: 12/02/2020 

 

MINERAÇÃO FORÇA QUEDA DE 5,6% DA PRODUÇÃO MINEIRA 
Foi o segundo pior resultado, no país, em 2019, depois do mau desempenho da indústria capixaba. 

Demanda menor da América Latina pelas exportações contribuiu para o tombo 

A produção da indústria de Minas Gerais caiu 5,6% em 2019, na comparação com 2018, segunda 
maior retração observada no país no período, atrás apenas da retração de 15,7% no Espírito Santo. Os dados 
são da Pesquisa Industrial Mensal Regional, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em janeiro do ano passado, resultou 
em forte recuo da atividade extrativa tanto em Minas quanto no Espírito Santo, tendo puxado a média da 
produção industrial dos estados. 

A produção da indústria de Minas Gerais caiu 5,6% em 2019, na comparação com 2018, segunda 
maior retração observada no país no período, atrás apenas da retração de 15,7% no Espírito Santo. Os dados 
são da Pesquisa Industrial Mensal Regional, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em janeiro do ano passado, resultou 
em forte recuo da atividade extrativa tanto em Minas quanto no Espírito Santo, tendo puxado a média da 
produção industrial dos estados. 

No entanto, Marcos Marçal projeta que a indústria de Minas não só vai se recuperar, mas voltar a 
crescer em 2020. A Fiemg espera expansão na indústria de 3,2% este ano, sendo que o setor extrativo deve 
acumular alta de 6,9% no cenário traçado pela entidade dos empresários. Ainda de acordo com os cálculos 
da federação, a indústria de transformação deve crescer 2%. “Esperamos que seja uma recuperação gradual. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-08/agencia-amplia-prazo-para-eliminar-barragens-como-de-brumadinho
http://http/agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/governo-eleva-royalties-sobre-minerios-e-cria-agencia-reguladora-para-o


Que a indústria recupere pouco no primeiro semestre, mas volte a crescer no segundo”, afirma Marçal. O 
impacto do rompimento da barragem da Vale também foi sentido no setor extrativo do Espírito Santo. O 
segmento acumulou queda de 21,1% no estado no ano passado. Marcos Marçal analisa que o Espírito Santo 
deixou de produzir itens que dependem do minério de Minas. Mas, também foi verificada redução na 
extração de petróleo e gás no estado capixaba, que contribuiu para a queda na média do setor. 

O IBGE registrou queda de produção da indústria em outros cinco locais, dos 15 pesquisados: Região 
Nordeste (-3,1%), Bahia  (-2,9%), Mato Grosso (-2,6%), Pernambuco (-2,2%) e Pará (-1,3%). Marcos Marçal 
afirma que não é possível apontar um único fator que explique essas reduções no ritmo das fábricas. “Alguns 
estados têm características concentradas em algumas atividades. Quando esses setores variam, afetam a 
indústria como um todo”. É o caso da indústria na Bahia, que foi afetada por uma redução da atividade 
automobilística, forte no estado. Impactada pelo encolhimento da extração em Minas e no Espírito Santo, a 
indústria geral brasileira também registrou queda, de 1,1%. 
Perdas sazonais 
Por outro lado, o IBGE identificou elevação da atividade industrial em oito localidades. Os estados que 
registraram as maiores altas foram Paraná (5,7%), Amazonas (4%) e Goiás (2,9%). Já a indústria em São 
Paulo, a maior do país, ficou praticamente estável, por trás crescimento de 0,2%. Para Marcos Marçal, esse 
quadro não deve ser sinal de alerta. “Não dá para afirmar nenhuma tendência. Nenhum setor sofreu 
variação substancial. É mais um resultado da média”, analisa. 

Na comparação de dezembro de 2019 com o mesmo mês de 2018, a queda na produção industrial 
de Minas foi ainda mais intensa: de 13,6%. Ainda assim, a redução foi novamente menor do que a do Espírito 
Santo, de 24,8% no mesmo período. Marcos Marçal avalia que a redução também foi causada pela perda na 
mineração. Mas perdas sazonais, como no setor de celulose, também afetaram o cálculo. 

A pesquisa registrou quedas em outros cinco locais, como Bahia (-4,7%), Goiás (-2,6%) e São Paulo (-
1,6%). Já as altas foram apuradas em sete localidades, a exemplo de Amazonas (12,2%), Rio de Janeiro (4,5%) 
e Ceará (4,5%). Ainda segundo a pesquisa do IBGE, o ritmo de produção das fábricas mineiras também caiu 
entre dezembro e novembro de 2019. No período, houve recuo de 4,1% na indústria estadual. Nesse recorte, 
a queda foi menos acentuada apenas do que as apuradas no Mato Grosso (-4,7%) e no Rio de Janeiro (-4,3%). 
No período, a atividade de 12 das 15 localidades sofreram queda. As únicas regiões que apresentaram 
expansão da indústria entre novembro e dezembro do ano passado foram: Paraná (4,8%), Pará (2,9%) e 
Nordeste (0,3%). 
ENFILEIRADOS 
Destaques do recuo da produção industrial no Brasil em 2019 
 

Nordeste -3,1% 
Bahia -2,9% 
Mato Grosso -2,6% 
Pernambuco -2,2% 
Pará -1,3% 
Fonte: IBGE 

Fonte: Estado de Minas 
Autores: Felipe Quintella  
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SEMINÁRIO ESTADUAL REÚNE ESPECIALISTAS PARA DEBATER FUTURO DA 

MINERAÇÃO 
O encontro dá início às ações para construção do plano de diversificação econômica para Minas 



Especialistas de todo o Brasil se reuniram nos dias 11 e 12 de fevereiro, em Belo Horizonte, na sede 
do Sebrae-MG, para debater os riscos e impactos da mineração em Minas Gerais. As opiniões foram 
uníssonas: a diversificação econômica é uma necessidade. E, para achar soluções para uma reconversão 
produtiva do estado, foi criado o projeto Reconversão Produtiva de Territórios Minerados, uma parceria 
entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), o Sebrae-MG, a Federação das Indústrias de Minas 
Gerais (Fiemg), o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), o Instituto Brasileiro de Mineração 
(Ibram) e a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais (Amig). 

O principal objetivo do seminário foi o debate para encontrar ações que promovam a  redução da 
dependência econômica da atividade minerária em municípios e territórios mineiros. Os especialistas 
levantaram questões em busca de iniciativas para melhorar o ambiente de negócios em relação ao 
Desenvolvimento Econômico Local com foco no capital empreendedor, tecido empresarial, governança para 
o desenvolvimento, organização produtiva e inserção competitiva. 

Para o secretário de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas, Juliano Alves Pinto, Minas 
Gerais precisa promover sua diversificação econômica pensando num cenário pós mineração, com foco no 
futuro. “A mineração está no DNA do estado e deve ser mantida. Porém, com um olhar voltado para o futuro, 
para novos minerais, com a preocupação com a sustentabilidade e segurança das pessoas, promovendo uma 
nova mineração”, afirmou Juliano, ressaltando a importância do evento e parabenizando o trabalho do 
Sebrae-MG de promover esse seminário. 

A reconversão minerária tem impacto em cadeias produtivas e na matriz econômica  do território, e 
pode ser promovida por meio de três alternativas: diversificação para um novo segmento econômico, 
encontrando uma nova especialização produtiva; diversificação fortalecendo outras vocações já existentes; 
e reposicionamento da atividade mineral, qualificando as cadeias produtivas. 
O foco estratégico é unir entidades públicas, privadas, lideranças e representantes da sociedade civil para 
apoiar os municípios e regiões que vivem da mineração na formação de uma governança. Outro destaque é 
oferecer suporte para que as cidades criem uma agenda estratégica para os territórios e definam um 
caminho para a diversificação econômica. As ações propostas serão monitoradas e avaliadas em conjunto. 
Fonte: Secretária de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Autor: Julia Corrêa 
Data: 12/02/2020 
 

 

VALE EVACUA CASAS PRÓXIMO A BARRAGEM EM OURO PRETO 
Moradores serão encaminhados para hotéis da região 

A mineradora Vale anunciou, hoje (13), que o processo de descaracterização da Barragem Doutor, 
da Mina Timbopeba, demandará a evacuação de casas na comunidade de Antônio Pereira, a 40 quilômetros 
de Ouro Preto (MG). O número exato de moradores não foi divulgado. Eles serão encaminhados para hotéis 
da região e, posteriormente, para moradias temporárias, que serão alugadas pela mineradora. De acordo 
com a mineradora, o plano de descaracterização da barragem será iniciado em março e a realocação será 
temporária. "Importante ressaltar que se trata de uma remoção preventiva programada.  A Barragem Doutor 
está em nível 1 do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (Paebm), que não exige 
evacuação da população à jusante, e não recebe rejeitos desde março de 2019. Não há qualquer situação 
que exija a elevação de nível de emergência", informou a Vale em nota. 

Segundo classificação da Agência Nacional de Mineração (ANM), a Barragem Doutor foi construída 
por alteamento a montante. É o mesmo método associado às duas tragédias recentes da mineração. Em 
novembro de 2015, o rompimento de uma estrutura da Samarco matou 19 pessoas e casou destruição na 
Bacia do Rio Doce. Já em janeiro do ano passado, foi uma barragem da Vale que se rompeu em Brumadinho 
(MG) e desde então 259 corpos já foram resgatados e 11 pessoas ainda estão desaparecidas. 



Após essa segunda tragédia, foi sancionada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, a Lei 
Estadual 23.291/2019. Ela instituiu a Política Estadual de Segurança de Barragens, estabelecendo prazos para 
que o empreendedor responsável por barragem alteada a montante promova a descaracterização. Em 
âmbito nacional, a ANM editou uma resolução com determinação similar. 

De acordo com a Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (Feam), 43 estruturas foram 
enquadradas no dispositivo da lei estadual, das quais 16 são da Vale. Para descaracterizar todas elas, a Vale 
anunciou investimentos de R$ 7,1 bilhões. Em dezembro do ano passado, a mineradora anunciou a 
conclusão da primeira descaracterização, envolvendo a Barragem 8B, na Minas de Águas Claras, em Nova 
Lima (MG). 
Evacuações 

A remoção das famílias na comunidade de Antônio Pereira é mais um capítulo das evacuações 
realizadas após a tragédia de Brumadinho. No mês passado, a Vale estimava que cerca de 450 famílias (link: 
4) estão fora de suas casas em Minas Gerais. A mineradora deve assegurar a elas, além da hospedagem, 
alimentação, transporte e itens de necessidade básica. 

A situação decorre do pente-fino nas barragens realizado após a tragédia de Brumadinho, 
envolvendo desde vistorias da ANM até ações judiciais movidas pelo Ministério Público de Minas Gerais 
(MPMG) para pedir a paralisação das atividades em determinadas minas. Como resultado, dezenas de 
barragens foram consideradas inseguras e ficaram impedidas de operar. Em alguns casos, foram 
determinadas evacuações de comunidades pela Justiça ou pela ANM. Segundo as normas vigentes, quando 
a situação da barragem exige a elevação do nível de emergência para 2 ou 3, é obrigatória a retirada de 
famílias da zona de autossalvamento, isto é, da área que seria alagada em menos de 30 minutos caso ocorra 
um rompimento. A Vale possui atualmente quatro barragens no nível 3, o alerta máximo que significa risco 
iminente de ruptura. 
Nova Lima 

No nível 2, estão outras quatro estruturas da Vale, inclusive a Barragem Capitão do Mato, no 
município de Nova Lima, que teve sua situação alterada nesta semana. A mineradora informou na terça-feira 
(11) a sua elevação para nível 2. "Em decorrência do volume de chuvas, superior à média histórica registrada 
na região, alguns instrumentos da estrutura apontaram alterações temporárias no nível de água, já tendo, 
neste momento, retornado aos níveis normais. A barragem permanecerá preventivamente em nível 2 até a 
conclusão da análise técnica do histórico e das condições atuais da estrutura", informou a mineradora. 

Apesar da elevação do nível, não houve novas evacuações. Segundo a Vale, os moradores já haviam 
sido realocados. A zona de autossalvamento é similar à da Barragem Vargem Grande, que está em 
descomissionamento. A estrutura chegou a atingir o nível 2, mas em junho do ano passado foi rebaixada 
para nível 1. Em Nova Lima, em 28 de janeiro foi anunciado que quatro famílias precisaram ser retiradas de 
suas casas. Os imóveis estão situados em Macacos, comunidade com uma área ameaçada pela barragem 
B3/B4, uma das estruturas da Vale que se encontra em nível 3. 

"A medida, de caráter preventivo, leva em conta o Termo de Compromisso firmado com o Ministério 
Público de Minas Gerais (MPMG) para revisão dos estudos de dam break de todas as barragens em Minas 
Gerais", informou a Vale. Segundo a mineradora, resultados preliminares do estudo da B3/B4 sugeriram que 
a área alagada, em um cenário extremo de rompimento, é maior do que se estimava anteriormente. Assim, 
a evacuação realizada no ano passado não havia incluído essas quatro famílias. 
Fonte: Agência Brasil 
Autor: Léo Rodrigues 

Data: 13/02/2020 
 

 

ANM COMEÇA A RECEBER A DECLARAÇÃO DE INVESTIMENTO EM PESQUISA 

MINERAL 2020 
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A ANM informa que se encontra disponível o formulário para a Declaração de Investimento em Pesquisa 
Mineral, que deverá ser entregue até o dia 30 de abril de 2020. 

Ao Minerador 
Informamos que se encontra disponível o formulário para a Declaração de Investimento em Pesquisa 

Mineral – DIPEM,  que deverá ser encaminhada a ANM até o dia 30 de abril de 2020. 
A DIPEM foi regulamentada pela Portaria nº 519, de 28 de novembro de 2013, publicada no Diário 

Oficial da União em 11/12/2013, que pode ser acessada clicando aqui ou no sistema (menu ajuda > Portaria). 
A DIPEM deverá ser apresentada a ANM pelos titulares de alvarás de pesquisa, contendo informações 

sobre os investimentos aplicados nas áreas objeto de alvarás de pesquisa vigentes ano base 2019. 
Fonte: Agência Nacional de Mineração 
Data: 13/02/2020 
 

 

ANGLOGOLD VENDE MINA DE OURO MAIS PROFUNDA DO MUNDO E SAI DA ÁFRICA 

DO SUL 
A AngloGold Ashanti vendeu sua última mina sul-africana para a rival Harmony Gold, em um movimento 
que pode abrir caminho para a empresa mudar sua listagem principal de Joanesburgo para Londres. Na 

quarta-feira (12), a AngloGold informou que chegou a um acordo para vender a Mponeng e seus ativos de 
superfície por US$ 300 milhões, menos da metade do valor contábil. 

A venda marca a saída da AngloGold da indústria de ouro da África do Sul. A empresa, que pode 
rastrear sua origem no império de mineração criado por Ernest Oppenheimer em 1917, foi formada em 1998 
através da consolidação das minas de ouro da Anglo American na África do Sul e depois se fundiu com a 
Ashanti Goldfields de Gana. 

"Esta venda ajuda a cumprir nosso compromisso de aprimorar nosso foco de gerenciamento e 
alocação de capital nas opções de investimento com maior retorno disponíveis", disse o diretor-executivo 
da AngloGold, Kelvin Dushnisky. Desde que o canadense Dushnisky assumiu o comando da empresa em 
2018, a AngloGold vendeu ativos no Mali e na Argentina para se concentrar em operações mais lucrativas 
em Gana, na Austrália e nas Américas. Com mais de 4 km de profundidade, Mponeng é uma das minas mais 
desafiadoras do mundo e requer pelo menos US$ 1 bilhão em investimentos para prolongar sua vida útil em 
oito anos. Dushnisky, ex-executivo da Barrick Gold, não está disposto a fazer esse investimento, 
argumentando que pode gerar melhores retornos em outros lugares. 

Após mais de um século de mineração, os produtores sul-africanos de ouro enfrentam condições 
operacionais difíceis devido à profundidade das minas e à crise que envolveu a Eskom, a empresa estatal de 
energia. Pelo acordo, a AngloGold receberá US$ 200 milhões em dinheiro e uma contrapartida diferida de 
US$ 100 milhões relacionados à produção. 

James Bell, analista da RBC Capital Markets, disse que não estava preocupado com o preço de venda, 
dados os benefícios estratégicos do negócio "tanto em termos de entrega adicional aos objetivos declarados, 
como em posição para uma mudança na listagem primária, potencialmente para Londres". "Uma venda 
também faz sentido, uma vez que esses ativos teriam dificuldade em atrair capital versus outras 
oportunidades no portfólio global da AngloGold", disse ele. 
História 

A AngloGold tem suas raízes na empresa multinacional de mineração Anglo American, iniciada por 
Ernest Oppenheimer em 1917. No início, a empresa era uma das principais mineradoras de ouro do mundo. 

A Anglo American originalmente se concentrou apenas no desenvolvimento e expansão das minas 
de ouro de Rand do país e viu uma expansão massiva ao explorar os ricos campos de ouro do Vaal Reef e 
Free State. Utilizou isso para expandir e diversificar em vários outros campos ao longo de sua história. Em 

http://www.anm.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-do-diretor-geral-do-dnpm/portarias-do-diretor-geral/portaria-no-519-em-28-11-2013-do-diretor-geral-do-dnpm


1926, a Anglo American se tornou o maior acionista da empresa de diamantes De Beers, e Oppenheimer 
mais tarde tornou-se presidente da empresa.  

Dois anos depois, a empresa estabeleceu o precursor da Anglo American Platinum, em parceria com 
Hans Merensky, e em 1945 havia ingressado no setor de carvão por meio da aquisição da Coal Estates. Na 
década de 1960, a Anglo American havia se diversificado ainda mais com a abertura de sua primeira planta 
de urânio em Gauteng e, em seguida, criou a Companhia de Desenvolvimento de Minério de Ferro da 
Suazilândia. 

A empresa fez sua primeira mudança global em 1961, investindo na empresa de mineração 
canadense Hudson Bay Mining and Smelting Company. Na década de 1970, estabeleceu um escritório no 
Brasil - uma medida que levaria a novos interesses em ouro, níquel, nióbio e fosfatos e minério de ferro em 
todo o país. Em 1998, a empresa consolidou seus interesses em ouro e urânio, formando a AngloGold. Mais 
tarde naquele ano, a AngloGold se tornou a primeira empresa sul-africana a listar na Bolsa de Valores de 
Nova York. 

Ele mudou seu nome para AngloGold Ashanti após a fusão de 2004 com a empresa Ghanian Ashanti 
Goldfields. Em 2006, a Anglo American começou a reduzir sua participação na AngloGold Ashanti e, em 
março de 2009, a empresa havia vendido suas ações restantes na AngloGold Ashanti, marcando oficialmente 
sua saída do investimento em ouro. Com informações do Financial Times. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 14/02/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


