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ASSOCIAÇÕES DO SETOR MINERAL PARTICIPAM DE REUNIÃO COM MINISTRO BENTO SOBRE 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 
Frente à pandemia do coronavírus no Brasil, o Ministério de Minas e Energia (MME) tem trabalhado 

ainda mais para coordenar e acompanhar as medidas adotadas para as contínuas atividades dos setores de 
energia e mineração. O ministro Bento Albuquerque tem feito, desde sexta-feira (3), reuniões com esses 
setores, como a última realizada neste domingo (5) com as associações de geologia e mineração.  

Ao todo, foram mais de 50 participantes representando cerca de 32 associações que puderam 
conhecer as ações que vêm sendo adotadas pelo MME. Entre elas, destaca-se a criação de Comitês Setoriais 
com objetivo de centralizar na própria Pasta os pleitos e as atuações de enfrentamento ao coronavírus de 
forma sistematizada. As medidas podem ser conferidas nesta apresentação. 

O ministro Bento Albuquerque disse que o encontro, apesar de ter um tema excepcional, faz parte do 
contínuo diálogo e da transparência com o setor produtivo, pontos basilares de sua gestão no MME, e 
complementou: “a mineração é um setor vital para o Brasil, que é um País privilegiado pela quantidade de 
minerais que fazem parte do nosso patrimônio. Não sabemos quando esse período vai acabar, mas tenho 
certeza que a mineração é essencial”. 

Medidas de seguranças operacionais para prevenção do coronavírus e planos de contenção foram 
elencados pelos representantes das associações como práticas já adotadas. Alguns destacaram que têm 
ajudado também na contribuição social, com fabricação de máscaras e filtros respiradores. Os prazos nos 
contratos e redução da demanda e da produção foram citados como pontos de preocupação.  

A secretária-executiva do MME, Marisete Pereira, disse que todos os assuntos apresentados pelas 
associações serão levados semanalmente para o Ministro, com acompanhamento diário da Secretaria de 
Geologia e Mineração do MME. Expôs a importância da participação do setor para construção de uma solução 
conjunta: “precisamos ter serenidade e resiliência de modo que dentro desse contexto possamos buscar a 
solução que os setores tanto precisam nesse momento. Todos precisam contribuir, pois é uma crise que tem 
uma questão de saúde com reflexos diretos na economia. Precisamos juntos trabalhar para construirmos 
uma solução sob ponto de vista do menor impacto econômico e social possível. A participação de todos é 
fundamental para encontrar uma solução que garanta a sustentabilidade dessas empresas, com foco na 
saúde de todos envolvidos”. 

O secretário de Geologia e Mineração e Transformação Mineral, Alexandre Vidigal, se dispôs a ouvir 
e acompanhar todos os pleitos das Associações e agradeceu disponibilidade de todos. 
  

http://www.mme.gov.br/documents/79325/0/SGM_Release.pdf/e39b1934-9d8e-de8b-de1c-835ac8487c29


O ministro Bento finalizou a reunião agradecendo a colaboração: “obrigado pela participação e o 
esforço de todos em preservar a vida e também os empregos, mesmo com a limitação das atividades 
econômicas. Estamos trabalhando ao máximo para darmos uma resposta à sociedade”. 

Fonte: MME 
Data: 05/04/2020 
 

 

OPOSIÇÃO APRESENTA PROJETO PARA SUSPENDER PORTARIA QUE PERMITE MINERAÇÃO 
O Psol apresentou na Câmara um projeto de lei para revogar a portaria que considera o setor de 

mineração um serviço essencial. Com isso, a sigla busca suspender as atividades das mineradores em meio a 
pandemia do coronavírus. 

Há quatro dias, atendendo às pressões do segmento, o Ministério de Minas e Energia editou uma 
portaria que considera essenciais atividades como pesquisa, lavra, beneficiamento e comercialização de bens 
minerais da cadeia produtiva.  

No projeto de lei, o Psol argumenta que a mineração não está listada como serviço essencial 
no decretode 25 de março do Palácio do Planalto que regulamentou as medidas de combate ao coronavírus.  

O texto também cita nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que afirma que a 
medida “coloca em risco a vida de operadores das minas e trabalhadores terceirizados, mas também seus 
familiares e comunidades onde vivem ou que encontram em seu trajeto de trabalho”. Destaca ainda que a 
mineração é um setor extremamente insalubre, com alto índices de doenças respiratórias, câncer e 
contaminações. 

“Não há a menor dúvida, portanto, que a cadeia produtiva da indústria minerária não se enquadra 
como essencial de acordo com o referido Decreto. Uma mera Portaria publicada pelo Ministro das Minas e 
Energia não tem efeito para dar interpretação mais flexível a ponto de modificar as restrições impostas por 
Leis, Decretos e Recomendações Internacionais seguidas pelo mundo todo”. 

Fonte: O Globo 
Autora: Bela Megale 
Data: 02/04/2020 
 

 

GOVERNO INTERDITA 47 BARRAGENS POR FALTA DE DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE 
Decisão foi tomada após fim do prazo para entrega de documentação 

A Agência Nacional de Mineração (ANM) informou que interditou 47 barragens por falta da 
Declaração de Condição de Estabilidade (DCE). A medida foi tomada após o encerramento, no último dia 31 
de março, do prazo para entrega da documentação sobre a estabilidade das estruturas.  

De acordo com a ANM, as barragens de mineração que não atestaram a segurança ou não enviaram 
a DCE ficaram automaticamente proibidas de receber novos aportes de rejeitos ou sedimentos desde o início 
de abril. A agência explicou que, das 431 barragens de mineração atualmente inseridas na Política Nacional 
de Segurança de Barragens (PNSB), 384 enviaram a documentação atestando a estabilidade. 

Das barragens restantes, 31 entregaram declaração não atestando a estabilidade das estruturas e 16 
não enviaram a DCE. Para a ANM, a ausência da documentação indica que as barragens não têm a 
estabilidade da estrutura atestada."Estas últimas também são automaticamente multadas por não 
entregarem o documento", informou a ANM. 

A maior parte das estruturas interditadas fica em Minas Gerais (37). Em seguida, figuram Mato Grosso, 
com quatro barragens interditadas; Paraná e São Paulo, com  duas cada; e Amapá e Rio Grande do Sul, com 
uma cada. 
  



A agência disse, também, que decidiu manter a data de entrega da documentação mesmo com a atual 
situação de pandemia do novo coronavírus (covid-19), em função de a "atividade ser essencial e a declaração 
ser de suma importância para manter a segurança e tranquilidade de todos." 

Fonte: Agência Brasil 
Autor: Luciano Nascimento  
Data: 03/04/2020 
 

 

MINÉRIO DE FERRO SOBE NA CHINA APÓS BRASIL INTERDITAR 47 BARRAGENS DE 

MINERAÇÃO 
Os contratos futuros de minério de ferro negociados na China saltaram até 3,5% nesta sexta-feira, 

depois que o governo brasileiro interditou 47 barragens de mineração que não conseguiram atestar sua 
estabilidade. 

Pelo menos 25 barragens pertencem à produtora Vale (SA:VALE3), que disse na quarta-feira que 
poderá haver impacto no seu volume de produção de finos de minério de ferro em 2020, caso não tenha 
sucesso em tentativa de elevar a capacidade de produção em sua mina de Brucutu ou se não obtiver até o 
final do segundo trimestre uma reavaliação do nível de emergência da barragem Norte/Laranjeiras. 

A Agência Nacional de Mineração (ANM) afirmou que a barragem Norte/Laranjeiras, da maior mina 
de minério de ferro da companhia em Minas Gerais (Brucutu), também não atestou estabilidade. 

Os contratos de minério de ferro mais ativos, para a entrega em maio na Bolsa de Mercadorias de 
Dalian, fecharam em alta de 2%, a 647 iuanes (91,32 dólares) por tonelada, depois de subirem para 657 iuanes 
no início dos negócios. Os futuros de aço na Bolsa de Futuros de Xangai também subiram após uma queda 
nos estoques de produtos siderúrgicos, à medida que a atividade econômica se recuperava após ser atingida 
pelo surto de coronavírus. 

Os produtos siderúrgicos semanais detidos pelos comerciantes na China caíram 830.000 toneladas 
para 23,5 milhões de toneladas até quinta-feira, mostraram dados compilados pela consultoria Mysteel. 

O vergalhão da construção subiu 1,1%, a 3.358 iuanes por tonelada na sexta-feira. Na semana, caiu 
2,9%. O mercado futuro na China será fechado na segunda-feira por feriado e será retomado em 7 de abril. 

Fonte: Investing.com 
Autores: Min Zhang e Tom Daly 
Data: 03/04/2020 
 

 

GOVERNO NEGOCIA COM MINERADORA E CONSEGUE MANTER 3,5 MIL EMPREGOS 
Em videoconferência com o presidente da Buritirama Mineração, Helder Barbalho expôs a 

preocupação com os impactos econômicos da Covid-19 
Manutenção de 3,5 mil empregos, diretos e indiretos, além de continuidade na produção de 

manganês no Estado. Esse foi o resultado da reunião de trabalho realizada no início da noite desta quinta-
feira (2), via videoconferência, entre o governador do Pará, Helder Barbalho, e o presidente da Buritirama 
Mineração, João José Oliveira de Araújo. Além da questão socioeconômica, a mineradora e o Executivo 
estadual prosseguem o diálogo para identificar ações conjuntas para enfrentamento ao novo Coronavírus. 

“Estamos mobilizando todas as empresas de grande porte que atuam no Estado para unirmos esforços 
no enfrentamento deste grande desafio, que é a pandemia de Covid-19. Neste momento, estamos tratando 
do desafio na área da saúde, mas também atuando para minimizar os impactos na área socioeconômica, que 
refletem diretamente na vida da sociedade paraense”, argumentou o governador. 

Com um complexo operacional localizado em Marabá, no sudeste do Pará, a Buritirama Mineração é 
a maior produtora de manganês do País e uma das maiores do mundo. “Vamos, sim, auxiliar e acompanhar 
o Estado dentro das ferramentas e condições que temos. Entendemos o período e, neste sentido, apesar de 

https://br.investing.com/equities/vale-on-n1


uma retração na demanda dos nossos clientes, não faremos nenhum desligamento de funcionários e vamos 
manter a nossa atividade”, assegurou João José Oliveira de Araújo. 

Busca de parcerias  
 Helder Barbalho ressaltou que o Estado está buscando na iniciativa privada uma alternativa 

voluntária para auxiliar a população e reduzir os gastos do poder público. Entre as ações destacadas pelo 
governador estão a criação de 720 novos leitos, contratação de 400 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 
aquisição de testes rápidos e medicamentos para pacientes graves. 

“Desenvolvemos um conjunto de iniciativas que estão chegando a quase R$ 500 milhões. Temos esse 
gasto para o Estado ficar preparado no enfrentamento do desafio de saúde e econômico. Estamos fazemos 
essa convocação e chamamento de parceria junto à iniciativa privada. Acredito que, para o Estado atravessar 
esse período de provação, precisamos estar unidos”, reforçou o govenador. 

Na última segunda-feira (30), em um diálogo semelhante com a direção da empresa Natura, o chefe 
do Executivo garantiu a manutenção de 715 funcionários e a relação comercial com as mais de 1,6 mil famílias 
fornecedoras de insumos. Os representantes da Natura informaram que a medida vale para os próximos 60 
dias. 

Fonte: Agência Pará 
Autores: Leonardo Nunes 
Data: 03/04/2020 
 

 

MPF PRORROGA FORÇAS-TAREFAS QUE INVESTIGAM DESASTRES  
EM BRUMADINHO E MARIANA 

O procurador-geral da República, Augusto Aras, prorrogou até 31 de maio de 2020 as forças-tarefa 
(FTs) Brumadinho e Rio Doce, do Ministério Público Federal (MPF). Segundo o órgão, as FTs são responsáveis 

por coordenar os trabalhos de investigação das tragédias ocorridas nos municípios de Mariana e 
Brumadinho (MG), em 2015 e 2019, respectivamente. A portaria também promove a integração dos 

trabalhos das Fts. A decisão foi publicada por meio de uma portaria na segunda-feira (30) no Diário Oficial 
da União (DOU). 

A instituição federal afirmou que o ato do procurador designa membros do MPF e integrantes de 
ambas as FTs, para atuarem em conjunto nas investigações. 

"Além disso, desonera outros membros para que, em prazos e períodos especificados, atuem com 
exclusividade nas FTs Brumadinho e Rio Doce. Os membros designados pela Portaria terão atuação 
prioritária, sem prejuízo de ações articuladas e de eventuais substituições. A publicação passa a vigorar a 
partir de 1º de abril de 2020", afirma um trecho da nota divulgada. 

O MPF relata que a Força-tarefa Rio Doce foi criada em novembro de 2015 com o objetivo de 
investigar o rompimento da barragem do Fundão, que ocasionou destruição ambiental nos estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo, além de causar 19 mortes no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG). Passados 
quatro anos, o MPF denunciou 21 pessoas por homicídio qualificado e quatro empresas por crimes 
ambientais. 

Já a Força-tarefa Brumadinho, segundo o órgão, foi criada em janeiro do ano passado, após o 
rompimento de barragens da mina do Feijão. Ela busca até hoje apurar as causas e responsabilidades do 
acidente, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, e que deixou 259 mortos e 11 desaparecidos. A força-tarefa é 
responsável por conduzir as investigações, mantendo a interlocução com outros órgãos como Procuradoria-
Geral de Justiça de Minas Gerais e Defensoria Pública da União. 

Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 03/04/2020 

  



 

STRONG EXPLORATION ACTIVITY IN CANADA SERVES FOR A BIT OF GOOD NEWS 
Amid a surge of bad news for businesses and societies globally, explosives manufacturer BME is 

nonetheless excited about the exploration landscape for mining in Canada. 
The company launched its BME Mining Canada last year, which is a joint venture with Consbec – the 

largest civils drill and blast contractor in Canada. 
BME technology and marketing GM Ralf Hennecke says industry players have shown considerable 

excitement about the entry of another experienced player in the region’s explosives and blasting market 
during this year's Prospectors and Developers Association Conference (PDAC), in Toronto. 

He adds that Canada has seen a gradual uptick in exploration projects and a number of mine 
expansions – even though the outlook for most base metals was conservative. 

Canada was in the top three exploration performers globally last year, which bodes well for the 
country’s mining future, Hennecke notes. 

“Events such as PDAC allow us to steadily build links in new territories such as North America, 
leveraging the relationships we already have with majors and juniors in that market. 

“In addition to prospective mining customers, we also regularly meet a range of important service 
providers and contractors with whom we might work in future,” Hennecke says. 

Emphasising BME’s commitment to collaboration in the market, especially in the digital and 
technological space, Hennecke points out that these links are increasingly important to facilitate the 
integration of technologies in the interest of more productive mining. 

“Mines are looking to synergise their supply chains to ensure they benefit optimally from the various 
services and product developments. 

“This means that technology providers must have the capacity to continuously integrate their 
offerings into customers’ systems – even collaborating with other technology providers to do so. This 
integration is vital to allow mines to harness the power of new innovations.” 

Fonte: Mining Weekly 
Autora: Marleny Arnoldi 
Data: 03/04/2020 
 

 

AUSTRÁLIA LIDERA INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIA DE MINERAÇÃO 
-RELATÓRIO- 

Enquanto em 2020 a maioria das mineradoras se concentrará na segurança operacional e na saúde 
de seus funcionários, minimizando os riscos de disseminação de covid-19 em suas minas, os analistas da Fitch 
Solutions apontam que as mineradoras se concentrarão mais uma vez na melhoria da eficiência e na redução 
de custos assim que a pandemia acabar. 

A Austrália liderará a corrida de mineradores globais e asiáticos a usar tecnologia para reduzir custos, 
aumentar a eficiência e aumentar a segurança das minas devido à disponibilidade no país de forte 
conectividade de rede, energia, mão de obra altamente qualificada e apoio do governo, disse a Fitch em seu 
último setor relatório. 

Hoje, o cenário da mineração está na era da ruptura tecnológica, onde os jogadores estão na 
encruzilhada entre um passado tradicional e um futuro transformador que é sustentável, disse Fitch . 

Desde a computação em nuvem, até novos sensores, drones, cada vez mais automação e agora a 
ascensão do aprendizado de máquina e da inteligência artificial, as minas de última geração têm todas as 
mais recentes inovações tecnológicas incorporadas em suas operações. 

A Fitch nomeou a Rio Tinto a líder em integração tecnológica, seguida pela FMG e pela BHP. 
Fonte: Mining.com 
Data: 03/04/2020  



 

BRASKEM TEM PREJUÍZO TRIMESTRAL DE QUASE R$3 BILHÕES 
A Braskem teve prejuízo líquido de 2,9 bilhões de reais no quarto trimestre do ano passado, 

desempenho que fez a maior petroquímica da América Latina fechar 2019 com um resultado negativo de 2,8 
bilhões de reais, três vezes maior que o esperado pela média de previsões de analistas da companhia. 

A empresa controlada pela Odebrecht e pela Petrobras afirmou que o prejuízo bilionário no ano veio 
depois que fez provisão de 3,4 bilhões de reais. A reserva é relacionada à reparação de danos a milhares de 
vítimas de consequências atribuídas por autoridades às atividades de mineração do grupo em Alagoas e a 
outras ações como encerramento de poços de extração de sal-gema em Maceió. 

A Braskem afirmou ainda que o resultado do quarto trimestre foi pressionado pela desvalorização do 
dólar contra o real. Um ano antes, a Braskem havia tido prejuízo de 78 milhões de reais no quarto trimestre. 

Operacionalmente, o resultado dos três últimos meses de 2019 também mostrou queda. O lucro antes 
de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de 1,05 bilhão de reais, queda de 36% na 
comparação com o terceiro trimestre e tombo de 45% em relação ao desempenho do quarto trimestre de 
2018. 

Mas no ano, o Ebitda de 7,84 bilhões de reais ficou acima da média de expectativas de analistas, de 
7,27 bilhões de reais, segundo dados da Refinitiv, apesar de ter sido 31% menor que o obtido em 2018. 

O resultado do ano passado só não foi mais fraco, entre outros fatores, porque o grupo monetizou 
cerca de 280 milhões de reais de créditos tributários, conta que a companhia espera subir para 783 milhões 
ao longo de 2020. Também em 2020, e apesar das previsões de risco de recessão global em decorrência da 
pandemia de coronavírus, a Braskem projeta investimento de cerca de 3 bilhões de reais, 8% acima dos 2,77 
bilhões desembolsados no ano passado, segundo o balanço divulgado no fim da noite de sexta-feira. Em 
dólares o desembolso previsto, 721 milhões, é ligeiramente acima dos 700 milhões realizados em 2019. 

A Braskem reduziu no Brasil produção de eteno e propeno no quarto trimestre sobre um ano antes, 
em 11% cada, enquanto a demanda brasileira de resinas no período, segundo a empresa, subiu 4%.  

Já as vendas de resinas subiram 3% e as de "principais químicos" recuaram 14% no país. As 
exportações de resinas ficaram estáveis, mas as de principais químicos caíram 28%.  

A Braskem afirmou no balanço que "as operações foram influenciadas pela parada programada em 
uma das linhas da central da Bahia, pela sazonalidade do período no mercado global, impactando as 
referências internacionais de preços de resinas e principais químicos". 

 A companhia encerrou 2019 com uma piora na relação dívida líquida sobre Ebitda recorrente em 
dólares, que passou de 2,18 no fim de 2018 para 4,71 vezes no fim do ano passado. 

Fonte: Uol Economia  
Autora: Alberto Alerigi Jr 
Data: 04/04/2020 
 

 

NÍQUEL 
Projeções para 2020 são revistas 

A S&P Global Market Intelligence espera um impacto macroeconômico negativo no mercado de níquel 
em 2020, em razão do surto de COVID-19. As medidas de bancos centrais e governos ao combate dos 
impactos da pandemia, o que inclui cortes nas taxas de juros emergenciais e pacotes quantitativos de 
flexibilização, não conseguiram reduzir a aversão ao risco entre investidores mundiais.  

Além disso, o preço do petróleo e altas e quedas no preço do níquel em três meses na LME 
contribuíram para que o preço do metal despencasse 11,4% em 19 de março, para US$ 11.225/tonelada, o 
valor mais baixo desde junho do último ano.  

A S&P Global prevê que a economia mundial entre em recessão em 2020 por causa do novo 
coronavírus, com um PIB mundial de 1% a 1,5%. Com isto, é reduzida a previsão de consumo de níquel 



primário para 231 mil toneladas no ano. Também foi revista a produção mundial de níquel, para 151 mil 
toneladas, devido a problemas de logística e de transporte que prejudicam o fornecimento.  

Com todos estes fatores, o mercado de níquel deve passar de um déficit de aproximadamente 30 mil 
toneladas em 2019 para um superávit de 11 mil toneladas neste ano. Anteriormente era esperado um déficit 
de 69 mil toneladas em 2020. O preço médio do níquel foi reduzido de US$ 14.753/t para US$ 12.036/t em 
três meses na LME, o que representa queda de 13,8% em relação ao preço médio de 2019.  

A expectativa é que a economia chinesa entre em recuperação no segundo semestre de 2020, o que 
dará suporte aos preços, permitindo um acréscimo para US$ 12.913/t em 2021. No entanto, ainda existe o 
risco da pandemia de COVID-19 de continuar a se espalhar mundialmente em ritmo acelerado e ter um 
impacto prolongado na demanda e oferta global de níquel. 

Fonte: Brasil Mineral  
Data: 07/04/2020 
 

 

MPF RECOMENDA À ANM MEDIDAS CONTRA ILEGALIDADE EM PERMISSÕES DE LAVRA 

GARIMPEIRA 
O Ministério Público Federal (MPF) enviou ofício à Agência Nacional de Mineração (ANM) com 

recomendação para que a agência tome uma série de medidas de combate à concentração ilegal de 
requerimentos de Permissões de Lavra Garimpeira (PLGs). Também foi recomendada a revisão dos limites 
da Reserva Garimpeira do Tapajós, no sudoeste do Pará, considerado o maior polo da mineração ilegal no 

país. 
Segundo o MPF, a má gestão das PLGs pela ANM tem causado impactos diretos ao patrimônio público 

e social, ao meio ambiente e a outros interesses da sociedade. Em relação à Reserva Garimpeira do Tapajós, 
o MPF destaca que atualmente quem explora a região é, em geral, a mineração empresarial ilegal, e não 
garimpeiros artesanais, para quem a reserva foi criada em 1983. Além disso, unidades de conservação 
instituídas posteriormente foram sobrepostas à reserva. 

Assim que notificada, a ANM terá 30 dias para apresentar resposta. Se a resposta não for apresentada, 
ou se for considerada insatisfatória, o MPF pode tomar outras providências extrajudiciais ou judiciais. As 
recomendações são instrumentos do Ministério Público que servem para alertar agentes públicos sobre a 
necessidade de providências para resolver uma situação irregular ou que possa levar a alguma irregularidade. 

Abuso de direito - As PLGs são procedimentos simplificados para a emissão de licenças para garimpos, 
tendo em vista que a atividade garimpeira é historicamente caracterizada por ser um trabalho de baixo 
impacto ambiental realizado de forma artesanal por pessoas pobres. No entanto, como a apresentação de 
requerimento para a obtenção de PLG dá direito de prioridade na exploração minerária da área, e como não 
há uma atividade efetivamente regulatória por parte da ANM, o resultado é a proliferação indiscriminada e 
especulativa de requerimentos de PLGs, alerta o MPF. 

Para o órgão, essa proliferação é "uma prática sistemática e escancarada que visa à reserva de 
mercado". Como exemplos desse abuso, o MPF cita na recomendação os números relativos às dez pessoas 
que mais concentram requerimentos de PLGs no Pará. A maior quantidade está em nome de Ruy Barbosa de 
Mendonça, com 285 requerimentos, e a décima pessoa com maior concentração de requerimentos de PLGs 
no Pará, Ruth Lima Fernandes, possui 148 requerimentos. 

Prejuízos socioambientais - A lei determina que os trabalhos de extração mineral devem começar 
dentro de 90 dias, contados da publicação do título no Diário Oficial da União, e não podem ser suspensos 
por mais que 120 dias. Ao estabelecer esses prazos, a legislação pretende justamente fazer com que o título 
minerário seja utilizado conforme sua função social, e não como capital especulativo, registra o MPF. 

Mas a ANM permite que os requerimentos de PLGs fiquem pendentes de análise por tempo 
indeterminado. Essa demora bloqueia a possibilidade de outras pessoas apresentarem novos requerimentos, 
favorece especuladores e prejudica aqueles que realmente têm perfil de garimpeiros. Outro fator que 
contribui para a especulação é que, nas regiões garimpeiras, os requerimentos de PLGs são negociados por 



meio de contratos de arrendamento ou de procuração, de acordo com estimativas sobre a quantidade de 
minério a ser garimpada no local. 

Outra violação às leis é relativa à área explorada e ao tipo de exploração. A legislação estabelece um 
limite máximo de 50 hectares, pois não é possível que uma só pessoa consiga explorar uma área maior que 
essa de modo artesanal. Ao concentrar requerimentos de PLGs, os especuladores desobedecem esse limite 
legal e, para conseguir explorar a área, atuam como mineradoras empresariais, por meio do emprego de 
maquinário pesado, como pás carregadeiras, escavadeiras hidráulicas, caminhões e dragas. Os garimpeiros, 
que dependem de seu trabalho para sobreviver, perdem o espaço para aqueles que legalmente não podem 
ser definidos como garimpeiros. 

O descontrole do Brasil sobre o quanto suas jazidas de ouro produzem, de acordo com o MPF, é mais 
uma brecha para fraudes em uma cadeia econômica rica em oportunidades para o crime. Como o país não 
sabe o potencial produtivo de uma jazida explorada sem pesquisa prévia, os criminosos podem registrar essa 
lavra legalizada como sendo a origem do ouro extraído ilegalmente em qualquer outra área. 

Reserva Garimpeira do Tapajós 
Sobre a Reserva Garimpeira do Tapajós, o MPF registra na recomendação que a unidade foi criada 

pelo Ministério de Minas e Energia (MME) em 1983 com o objetivo de evitar conflitos entre mineradores, 
garimpeiros, faiscadores ou catadores, e que, na portaria de criação da reserva, a atividade do garimpeiro foi 
tratada como tradicional e digna de proteção. O artigo 70 do decreto-lei 227, de 1967, então vigente, 
conceituava a garimpagem como o trabalho individual de quem utilize instrumentos rudimentares, aparelhos 
manuais ou máquinas simples e portáveis. 

Entre as recomendações feitas pelo MPF à ANM estão o indeferimento, no prazo de 30 dias, de todos 
os requerimentos de PLGs feitos por pessoa que já seja titular de PLG, assim como os pedidos de PLGs feitos 
por pessoa que, embora não seja titular de permissão, tenha vários requerimentos em trâmite, mantendo-
se apenas o mais antigo, entre outros. 

Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 07/04/2020 
 

 

COVID-19 CUTS $280BN SWATHE THROUGH TOP 50 MINING COMPANIES 
MINING.COM’s ranking of the world’s 50 largest mining companies based on market value shows a 

beleaguered industry at  the end of the first quarter 2020 despite a resurgent gold price and robust precious 
metals M&A activity. 

At the end of 2019, the MINING.COM TOP 50 had a combined market value within shouting distance 
of $1 trillion after adding nearly $160 billion in market capitalization over the course of the year. Three 
months into 2020, and $282 billion has been wiped from the sector as the covid-19 pandemic sweeps the 
world. 

During this quarter the top 10 alone lost a combined $170bn in market value despite Newmont and 
Barrick holding steady on the back of a surging gold price.  Among the big caps, Glencore’s bad run continues 
and the Swiss giant, with a 50% drop in market value, is now ranked the world’s ninth most valuable mining 
company – little over two years ago its top three spot seemed secure. Another prominent European name, 
Polish copper company KGHM, dropped out of the Top 50 altogether.  

Russia’s largest gold producer, Polyus, was the quarter’s best performer and the only company with 
double-digit gains in dollar terms (it was up 50% in Moscow). St Petersburg-based Polymetal jumped 13 
positions in the ranking and despite losing $7 billion potash giant Uralkali, Russian firms combined value 
climbed on a relative basis during the quarter, now constituting nearly 10% of the ranking.  

Evolution Mining’s entry at no. 43 brings the number of Australian miners in the top 50 to six, while 
another newcomer from the gold sector, China’s Zhaojin Mining, increases the country’s tally to eight 
companies with a combined value of $56.5 billion.  



 

  



Canada’s B2Gold became a Top 50 company for the first time, edging out top uranium miner Cameco 
for the final spot and bringing the number of gold companies in the ranking to 20.  Combined, primary gold 
producers are worth $164 billion.  

India’s majors also continue to struggle with industrial metals focused Vedanta dropping a whopping 
16 places to no. 49 with a market value of $3.2 billion, joining Hyderabad’s NMDC at the bottom of the 
ranking.   Vedanta has been on a wild ride, peaking at no. 12 in with a value north of $18 billion. The world’s 
largest coal producer, India Coal, was the world’s fourth most valuable mining company in 2016, but today 
languishes in the mid-tier. 

 
Fonte: BMS 
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DEEPGREEN TO MAKE RUN FOR BATTERY METALS FROM SEAFLOOR 
DeepGreen Metals, a Canadian start-up planning to extract cobalt and other battery metals from the 

seafloor, has added a new area to its seabed portfolio, which it believes could potentially help it solve the 
bottleneck supply of critical battery metals needed for the world’s green energy transition.  

The strategic acquisition of Tonga Offshore Mining Limited (TOML), announced Tuesday, gives the 
Vancouver-based company exploration rights to a third area inside the Clarion-Clipperton Zone (CCZ)  in the 
Pacific Ocean. 

The 4,000-kilometre swath of ocean, stretching from Hawaii to Mexico, is known for containing 
enough nickel, copper, cobalt and manganese to build over 250 million electric vehicle batteries.   

The new license covers 74,713 km2  of CCZ seabed, with an inferred resource of 756 million wet 
tonnes of polymetallic nodules — potato-sized metals-rich rocks that lie in a shallow layer of mud on the 
seafloor. 

DeepGreen believes that producing critical battery metals from polymetallic nodules has the potential 
to eliminate or dramatically reduce most of the environmental and social impacts associated with traditional 
mining. 

“We believe now more than ever that the world needs to work together to find solutions to address 
climate change,” the company’s CEO and chairman, Gerard Barron, said in the media release. 

The news follows DeepGreen’s offshore engineering partner Allseas’ recent acquisition of a former 
ultra-deepwater drill ship for conversion to a polymetallic nodule collection vessel. 

The vessel is being converted to accommodate a pilot nodule collection system. After the nodules 
have been collected and taken to shore they will be processed using a metallurgical flowsheet developed by 
DeepGreen. 

Unlike other seafloor miners, the company doesn’t want to drill, blast or dig the bottom of the ocean. 
Its main goal is to scoop up small metallic rocks located thousands of metres below the surface in the Pacific. 

The deep sea, accounting for more than half the world’s surface, contains more cobalt, nickel, copper, 
manganese and rare earth metals than all land reserves combined, according to the US Geological Survey. 

Not enough studies 
Mining companies exploring the seafloor argue the extraction of those deep-buried riches could 

help diversify the current sources of battery metals. 
Academics and scientists, however, are concerned by the lack of research on the possible impacts of 

high seas mining. They fear the activity could devastate fragile ecosystems that are slow to recover in the 
highly pressurized darkness of the deep sea, as well as having knock-on effects on the wider ocean 
environment. 

Two years ago, the European Parliament called for a ban on seabed mining until the environmental 
impacts and risks of disturbing unique deep-sea ecosystems are understood. In the resolution, it also urged 
the European Commission to persuade member states to stop sponsoring and subsidizing licenses to explore 
and exploit the seabed in international waters as well as within their own territories. 

Shortly after, an international team of researchers published a set of criteria to help the International 
Seabed Authority (ISA), a UN body made up of 168 countries, protect biodiversity from deep-sea mining 
activities. So far, it has granted 29 licenses to governments and companies, authorizing them to explore in 
international waters. 

Fonte: Mining.com 
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MG DEVE FECHAR ‘GRANDE ACORDO’ COM VALE POR BRUMADINHO, DIZ ZEMA 
A equipe do governador Romeu Zema (Novo) considera que o acordo terá um efeito anticíclico na 

economia mineira 
O governo de Minas Gerais espera fechar nas próximas semanas um grande acordo com a mineradora 

Vale que permitirá que o Estado seja indenizado pelos danos econômicos produzidos pela tragédia de 
Brumadinho. 

A equipe do governador Romeu Zema (Novo) considera que o acordo terá um efeito anticíclico na 
economia mineira num momento em que a pandemia de coronavírus provoca forte retração na atividade e 
na arrecadação. 

“Neste momento, estamos na reta final para celebrarmos esse acordo com a Vale que, com toda a 
certeza, vai ser o maior acordo de indenização já feito no Brasil”, afirmou hoje o governador de Minas, Romeu 
Zema (Novo) durante entrevista promovida pelo banco BTG Pactual e transmitida pelo YouTube. 

Segundo ele, o Estado precisa ser ressarcido porque o rompimento ocorrido em janeiro do ano 
passado da barragem de rejeito de minério de ferro da mina do Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho, 
afetou fortemente a atividade mineradora e a economia de Minas Gerais. 

O acordo que está sendo celebrado não prevê transferência de recursos em dinheiro para o Estado, 
mas sim a realização de obras de infraestrutura pela Vale. 

“A gente não queria que entrasse dinheiro no caixa do Estado porque com essa situação deficitária, 
se entrar dinheiro aqui esse dinheiro vai ser usado para pagar dívida e pagar funcionário”, acrescentou o 
secretário de Planejamento de Minas, Otto Levy. 

O Estado tem Orçamentos deficitários desde 2015, que este ano pode se agudizar e chegar aos R$ 20 
bilhões — em função da perda de arrecadação entrevista por causa da pandemia de coronavírus. 

Em vez de negociar indenização em dinheiro, o governo preparou uma lista de 164 projetos que 
entraram nas negociações com a empresa. 

“Eu te diria que em questão de mais um mês a gente vai terminar a negociação desses 164 projetos”, 
afirmou. 

Levy e Zema não detalharam que projetos são esses. O secretário afirmou apenas que são de 
infraestrutura, saúde e educação. “Dos 164 projetos, a gente já tem aprovados, negociados, 149. Estamos 
discutindo ainda mais 15”, afirmou Levy. “Após essa pandemia, [a negociação] vai ser uma grande medida  
anticíclica que o Estado de Minas vai ter em comparação com os outros Estados”, acrescentou o secretário.  

Fonte: O Valor  
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ARRECADAÇÃO DA CFEM EM MG TEM QUEDA DE 1,5% NO 1º TRI 
Os aumentos do dólar e da cotação do minério de ferro no mercado internacional contribuíram para 

a arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem) no decorrer primeiro 
trimestre deste ano em Minas Gerais. No entanto, os incrementos não foram suficientes para elevar as 
receitas do Estado na comparação ao mesmo período do exercício anterior. 

Os royalties da mineração chegaram a R$ 392,1 milhões no acumulado de janeiro a março de 2020 
em Minas, segundo dados da Agência Nacional de Mineração (ANM). O montante representa baixa de 1,58% 
sobre os mesmos meses de 2019, quando o valor recolhido chegou a R$ 398,4 milhões. 



Assim, o recolhimento da Cfem em Minas Gerais respondeu por 38,3% do montante arrecadado com 
a contribuição em todo o País nos três primeiros meses deste exercício, que totalizou R$ 1,023 bilhão, de 
acordo com as informações da agência. 

Mais uma vez, a contribuição do Pará superou a do Estado, chegando a 50,63% do total nacional. O 
Pará recolheu R$ 518,7 milhões no acumulado de janeiro a março deste ano. Historicamente o maior 
produtor mineral e o maior recolhedor da Cfem, Minas já não ocupa a liderança nacional da produção de 
minérios desde o ano passado. 

De acordo com a economista da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais (Amig), 
Luciana Mourão, a perda da primeira colocação no ranking por Minas se justifica pela combinação de dois 
fatores: o aumento na produção de minério de ferro no Projeto S11D da Vale, localizado em Carajás, e o 
cenário de menor produção extrativa em terras mineiras, desde o rompimento da barragem da mineradora 
em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), ocorrido em janeiro de 2019. “Isso já 
era esperado”, disse. 

Sobre o comportamento do setor, a economista destacou que nem mesmo o aumento médio de 7,3% 
no preço do dólar no decorrer dos últimos três meses sobre igual intervalo do ano anterior ou a cotação 
média do minério de ferro no mercado internacional, igualmente 18,44% superior na mesma base de 
comparação, foram suficientes para que o recolhimento de Minas Gerais superasse o resultado de 2019. 
Conforme ela, os menores níveis de produção nas minas do Estado justificam o desempenho. 

“Aqui vale destacar que, desde dezembro de 2019, as operações na barragem de Laranjeiras, 
estrutura que faz parte do Complexo de Brucutu, opera com cerca de 40% da sua capacidade, gerando um 
impacto de 1,5 milhão de tonelada por mês. Ainda sim, em novembro de 2019, houve retomada parcialmente 
compensada pela das operações da mina de Alegria, que estava paralisada desde março de 2019”, detalhou. 

Sobre as expectativas para os próximos meses, Luciana Mourão informou que tanto o dólar quanto a 
cotação do barril de minério deverão se manter em patamares elevados. No entanto, é possível que haja 
ainda mais impactos na produção, em função de novas paralisações na produção extrativa mineral por causa 
da crise do novo coronavírus (Covid-19) no País. 

Desempenho  
 O município mineiro que mais contribuiu para a arrecadação da Cfem nos três primeiros meses de 

2020 foi Conceição do Mato Dentro (Médio Espinhaço), com R$ 67,8 milhões recolhidos entre janeiro e março 
de 2020. Vale lembrar que nos dois primeiros meses de 2019 o município não teve recolhimento da Cfem, 
porque o sistema Minas-Rio, da Anglo American, estava paralisado em função de vazamentos ocorridos no 
mineroduto. O montante apurado pelo município entre janeiro e março de 2019 foi de R$ 26,1 milhões. 

Congonhas (Campo das Vertentes) apareceu logo em seguida. Ao todo os royalties da mineração 
chegaram a R$ 62,4 milhões na cidade no primeiro trimestre deste ano. Desta maneira, o valor representou 
um avanço de 11,8% sobre os R$ 55,8 milhões de igual época do exercício passado. 

Itabira, na região Central do Estado, também teve destaque na apuração de receitas no período, no 
entanto, apresentou recuo de 13,1% na comparação com o ano anterior. Ao todo foram R$ 41 milhões 
referentes à compensação financeira da mineração na cidade neste exercício, sobre R$ 47,2 milhões nos 
mesmos meses de 2019. O recuo diz respeito às minas que seguem paralisadas na cidade, em função da 
instabilidade das barragens ou descomissionamentos das estruturas. 
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