
 
 
 
 
 
 
 
23 de Julho 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 

 

 

 

BENTO ALBUQUERQUE DESTACA DESEMPENHO POSITIVO DO SETOR MINERAL EM EVENTO VIRTUAL DE NEGÓCIOS 
“Os resultados do setor mineral no 1º semestre se mantiveram positivos, mesmo com a pandemia”, disse o 

Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ao falar do bom desempenho da indústria da mineração brasileira, 
no encerramento do evento e-mineração: Evento Virtual de Negócios, que ocorreu nessa quinta-feira (16/7), em 
Brasília. O evento, realizado pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), contou com a participação de 
empresários da cadeia produtiva do setor mineral, de mineradoras e do governo federal. 

Segundo o ministro, as perspectivas para o setor não eram positivas. “As primeiras avaliações para o 
desempenho da economia não eram nada otimistas e apresentavam encolhimento da ordem de 8% do PIB”, 
afirmou, ao explicar que mesmo diante dos efeitos nefastos da pandemia do novo coronavírus, a receita advinda da 
produção mineral brasileira, no 1º semestre de 2020, foi 1% superior à do 1º semestre de 2019, e o saldo da balança 
comercial mineral no 1º trimestre, já com a crise da covid-19 instalada nos países da Ásia e Europa, foi de US$ 5,2 
bilhões. 

Para o setor mineral, o Banco Mundial estimou diminuição dos preços das commodities em 4,7%. 
“Estimativas recentes apontavam a queda de 17% nos investimentos na mineração nos próximos quatro anos”, disse 
o ministro. Segundo ele, nos primeiros meses da pandemia, as previsões mais otimistas projetavam recuperação da 
economia apenas no 1º trimestre de 2021. “Felizmente não estamos vendo nada disso acontecer”, afirmou Bento 
Albuquerque. 

O ministro também mencionou o Programa Mineração e Desenvolvimento (PMD), um plano em prol da 
mineração para o período de 2020-2023, onde consta uma agenda de compromissos do governo com o setor 
mineral. Bento Albuquerque explicou que o documento contempla, em dez planos, um conjunto de 108 metas 
criadas com o objetivo de promover o desenvolvimento e o crescimento quantitativo e também qualitativo do setor 
mineral brasileiro. “Minha equipe tem trabalhado com bastante empenho com o intento de criar as condições 
necessárias para que o setor mineral possa desenvolver seu enorme potencial, tendo como diretrizes a governança, 
a previsibilidade e a estabilidade regulatória e jurídica”, finalizou Bento Albuquerque. 

Com este plano, o governo tem como objetivo central ampliar o conhecimento geológico no Brasil; expandir 
as áreas sujeitas à atividade mineral; aumentar a produção e as receitas provenientes dessa atividade; elevar o grau 
de sustentabilidade do setor; estruturar profusão de dados oficiais sobre a mineração brasileira; aumentar a 
segurança jurídica, de modo a atrair investimentos, inclusive, do exterior, para projetos nessa área;  consolidar a 
mineração como parceiro do desenvolvimento sócio-econômico-ambiental, principalmente nos municípios 
mineradores e nas regiões do entorno. 

Em sua participação na abertura do evento, no dia 15, o secretário de Geologia, Mineração e Transformação 
Mineral, do MME, Alexandre Vidigal de Oliveira, afirmou que com a parceria da mineração, o país poderá ter tempos 
melhores.  O secretário considerou a iniciativa do e-mineração como um exemplo de como o setor age para 
melhorar as perspectivas daqueles estão próximos a ele, como a cadeia de fornecedores, os municípios mineradores, 
e também os demais brasileiros que se beneficiam dos reflexos positivos da atividade mineral. “Os brasileiros 
esperam tempos melhores”, finalizou. 

Também participaram da abertura do evento o presidente do Conselho Diretor do IBRAM, Wilson Brumer, e 
o diretor-presidente do Instituto, Flávio Penido. Eles falaram sobre o tema ‘Panorama do Setor Mineral Brasileiro‘. 



O e-mineração teve como objetivo promover a negociação direta de milhões de reais entre grupos 
mineradores e fornecedores de vários setores e prestadores de serviços de todo o país e teve como finalidade 
movimentar a economia de municípios em todo o Brasil ao colocar frente a frente, em um ambiente virtual, grandes 
grupos mineradores e pequenos e médios fornecedores e prestadores de serviços de diversos segmentos 
produtivos. 
Fonte: MME 
Data: 17/07/2020 

 
E-MINERAÇÃO DEBATE OS LEILÕES DOS DEPÓSITOS MINERÁRIOS DA CPRM 

A live “Leilões da CPRM Bom Jardim/ GO e Miriri/PE em consulta pública para o leilão” que ocorreu nesta 
quinta-feira, dia 16/07, no segundo dia do evento E-mineração, realizado pelo Instituto Brasileiro de Mineração 
(IBRAM), contou com a participação do assessor da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais do Serviço Geológico 
do Brasil (SGB/CPRM), Leandro Bertossi. Ao lado de outros representantes do setor mineral e de pesquisa, Leandro 
apresentou uma síntese dos produtos da CPRM dos direitos minerários de prospectos de cobre e fosfato incluídos no 
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), em áreas do estado de Goiás, Paraíba e em Pernambuco. 

O debate possibilitou mais uma vez, mostrar para a sociedade objeto da audiência pública, que trata da 
proposta para licitação dos ativos minerários da CPRM. Foram apresentadas as características dos depósitos 
minerários e esclarecidos de como serão os próximos passos do edital. Participaram da live: Frederico Machado, 
diretor da SPPI, Roberto Xavier, diretor da ADIMB, Leandro Bertossi (CPRM) e Marcos Gonçalves (CODELCO Brasil). 

As áreas em Bom Jardim (GO) e Miriri (PB/PE) fazem parte da carteira de ativos da CPRM, empresa pública 
que tem as atribuições de Serviço Geológico do Brasil e está vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Os direitos 
minerários são resultado de pesquisas feitas nas décadas de 1970 e 1980 pela instituição e em 2017 foram 
reinterpretados e reavaliados pela equipe da CPRM, utilizando as mais modernas técnicas e softwares de 
modelagem geológica, seguindo as normas e diretrizes internacionais. 

Bom Jardim de Goiás (GO) — O Projeto Cobre Bom Jardim é composto por um processo minerário em uma 
área total de 1.000 hectares, apresenta recursos minerais estimados em 4,43 milhões de toneladas, com teor médio 
de 0,44% de cobre, além de subprodutos como cobalto, ouro e grande potencial para descobertas de outros bens 
minerais. A audiência contou com a participação do prefeito de Bom Jardim, de Goiás, Odair Sivirino Leonel. 

Projeto Fosfato Miriri (PB- PE) — O Projeto Miriri corresponde a sete processos minerários divididos em dois 
blocos entre os estados da Paraíba e Pernambuco, totalizando 6.112,18 hectares com 55 milhões de toneladas de 
minério de fosfato e teor médio de 6,35% de P2O5. 

As áreas Bom Jardim de Goiás e Miriri fazem parte da carteira de ativos da CPRM, empresa pública que tem 
as atribuições de Serviço Geológico do Brasil e está vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Os direitos 
minerários são resultado de pesquisas feitas nas décadas de 1970 e 1980 pela instituição. 

A licitação será realizada pelo modelo de maior oferta de preço (bônus de assinatura) e o pagamento de 
royalties sobre a receita bruta. Ou seja, o vencedor será aquele que oferecer o valor de bônus de assinatura. No caso 
de Bom Jardim de Goiás, o valor mínimo será de R$ 2.563.166,00. Já para o lote do Projeto Miriri, o valor inicial é de 
R$ 2.461.080,00. 

O percentual de royalties será fixo, correspondente a 1,0% para ambos os lotes. Os royalties não têm 
qualquer relação com tributos ou mesmo com a Compensação Financeira Sobre Exploração Mineral (CFEM). 

Próximos Passos: Após o encerramento do período de consulta pública, que ocorreu em 1 de julho, a CPRM 
encaminhou o projeto para o Tribunal de Contas da União que é o órgão responsável pela fiscalização dos processos 
de desestatização. A apresentação da versão final do edital de licitação e do contrato de promessa de cessão dos 
títulos minerários está prevista para o final de outubro e a realização do leilão deverá ocorrer no dia 27 de novembro 
de 2020 para ambos os lotes. 
Fonte: CPRM 
Data: 17/07/2020 

 
MAP SHOWS GLOBAL MINING “RELATIVELY UNSCATHED” BY PANDEMIC 

No large-scale industry operates in quite as far flung and remote locations as mining does, which increases 
the potential of the pandemic to significantly impact global metal and mineral supply chains. 



A new report by management consultants PwC says the global mining industry “managed to weather the 
first phase of the crisis relatively unscathed”: 

“Global supply chains have proven highly effective in driving down the cost of mining, as has a focus on 
hyper-efficiency, lean principles and just-in-time techniques. 

“But the pandemic has exposed the vulnerabilities of this model. When borders closed and factories went 
into lockdown, those miners reliant on transient workforces, minimal inventories and low diversification struggled 
the most.” 

 

 
The authors of the report covering the world’s largest mining companies say ever-deeper community 

involvement and local sourcing – already a strong trend in mining before covid-19 hit – will de-risk mining companies 
against similar disruption and at the same time “help develop and build resilience in local communities.” 

Many are already doing it; Anglo American, Nornickel and BHP, among others, have announced initiatives to 
increase support for their domestic suppliers as a result of the pandemic, says PwC. 

“It’s likely that miners will need to boost investment in local communities for some time as the full impact of 
covid-19 continues to play out.” 

According to the International Labour Organisation, the crisis is expected to wipe out 6.7% of working hours 
globally in the second quarter of 2020 — equivalent to 195 million full-time workers. 

Even mature, shock-absorbent mining businesses cannot endure such an impact in isolation, PwC asserts. 
Fonte: Mining. Com 
Autor: Frik Els 
Data: 22/07/2020 
 
 
 

https://www.mining.com/most-mining-mega-deals-involve-canadian-companies-report/


 
FUTUROS DE MINÉRIO DE FERRO TÊM NOVA ALTA NA CHINA 

Os futuros de minério de ferro encerraram mais um dia em alta na China nesta quarta-feira (22), 
caminhando para uma nova alta semanal. Após uma sequência de perdas no fim da última semana e na segunda-
feira, o insumo siderúrgico tem saldo positivo de 1,91% na semana e acumula ganhos de mais de 12% no mês. 

O contrato de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, com vencimento em 
setembro, fechou a quarta-feira em leve alta de 0,06%, de 841 iuanes para para 841,50 iuanes (US$ 120,26) por 
tonelada. 

Já o preço spot do minério de ferro de referência com 62% de conteúdo para entrega na China terminou o 
dia com elevação de 0,63%, cotado a US$ 111,25 a tonelada, de acordo com a consultoria MMI, de Xangai. 

O apetite chinês pelo minério de ferro tem levado os preços da principal matéria-prima siderúrgica a altas 
históricas e impulsionado o faturamento do setor mineral brasileiro. 

Apenas no segundo semestre de 2020 as mineradoras do país registraram faturamento de R$ 39,2 bilhões, 
segundo dados do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), crescimento de 9% em relação aos R$ 36 bilhões dos 
três primeiros meses do ano. 

E o minério de ferro é o principal suporte deste resultado, responsável por um faturamento de R$ 23,2 
bilhões ou 59,3% do total.  
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 22/07/2020 

 
EM ACORDO INÉDITO, ANM CONSEGUE LEGALIZAR GARIMPO DE OURO EM MT 

Em área de concessão da Nexa Resources, empresa controlada pelo grupo Votorantim, milhares de 
pessoas estavam explorando ouro sem licença 

O Brasil pode ter encontrado a solução para garimpos ilegais, atividade ainda bastante presente na extração 
de ouro. Em uma ação inédita, a Agência Nacional de Mineração (ANM) intermediou um acordo entre garimpeiros e 
a mineradora Nexa Resources no município de Aripuanã, no Nordeste do Mato Grosso. 

Segundo o diretor da ANM, Eduardo Leão, havia um conflito na região que foi intensificado em outubro, 
quando uma operação da Polícia Federal (PF) foi deflagrada para suspender a lavra ilegal na Serra de Aripuanã. O 
garimpo foi interditado e garimpeiros - mais de 2 mil pessoas naquele momento - foram retirados do local. 

 

 
“Criamos dentro da ANM a Assessoria de Resolução de Conflitos para intermediar esse caso. Esse é o 

primeiro acordo em que fizemos a interface por essa área da agência. Foi um caminho para evitar a judicialização do 
caso”, disse Leão. 

https://www.noticiasdemineracao.com/produ%C3%A7%C3%A3o/news/1391401/setor-mineral-registra-faturamento-de-rusd-75-2-bilh%C3%B5es-no-primeiro-semestre


Para viabilizar o acordo, os garimpeiros da região tiveram de criar uma cooperativa e, por meio dela, 
explorar de forma organizada e legal - depois das licenças dos órgãos - as reservas de ouro em uma área de 516,9 
hectares dentro da concessão que a Nexa tem há muito tempo, para um projeto de produção de zinco. 

Segundo Leão, o acordo delimita ainda a profundidade que poderá ser acessada pela cooperativa -até 50 
metros. Outra determinação do acordo é a quantidade de garimpeiros que poderão fazer a extração. “São 1,5 mil 
pessoas que devem se organizar em cooperativa para operar por dois anos e meio e se houver concordância entre as 
partes o acordo pode ser renovado. Não há conflito de interesses, a Nexa irá explorar zinco e a cooperativa ouro”, 
explicou Leão. 

“Com o sucesso dessa iniciativa, já iniciamos conversas com a Vale e pequenos mineradores em 
Parauapebas, no Pará, para tentar resolver os garimpos ilegais na região”, acrescentou Leão. 

A Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat) terá a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento 
do acordo, que prevê a recuperação ambiental de áreas degradadas pelo garimpo a cargo da cooperativa. “A 
cooperativa dá legalidade para os garimpeiros da região e esse acordo avançou muito rápido. Em menos seis meses 
foi concluído”, afirmou o presidente da Metamat, Juliano Jorge Boraczynski. 

Os garimpeiros não poderão atuar além da área definida e somente poderão explorar ouro. 
Segundo Boraczynski, a área em que a Nexa tem o direito minerário em Aripuanã foi dividida em seis partes 

e garimpo ilegal era realizado em toda a extensão do local. “O acordo prevê o agrupamento de todos os garimpeiros 
na área delimitada. Agora, nosso trabalho, em conjunto com a cooperativa, é retirar as pessoas que se 
estabeleceram em outros locais dentro da concessão. Há muito ouro em toda essa região”. 

Segundo ele, a urgência são os que estão nas áreas 1 e 2, onde a Nexa irá construir a sede do seu projeto. 
“Estamos estruturando uma operação com as polícias miliar e civil para a retirada dos garimpos ilegais”, informou. 

O empreendimento da Nexa prevê investimentos da ordem de R$ 2 bilhões e deve entrar em operação no 
terceiro trimestre de 2021. Segundo o diretor de exploração mineral, Jones Belther, a produção prevista é de 120 mil 
toneladas de zinco equivalente ao ano. O volume agrega chumbo, cobre, prata e ouro, que são subprodutos. 

“O projeto é o maior da Nexa no país e deve gerar mil empregos diretos no município. O cenário econômico 
do local deverá ser outro com a operação da Nexa. Por isso, acreditamos que após os dois anos e meio os 
garimpeiros poderão ter outra atividade econômica”, diz. 

Caso não ocorra essa melhora econômica, a Nexa pode avaliar uma renovação do acordo, mas dentro das 
regras da Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) que permite a exploração por até cinco anos. “Mas, por ora, não 
temos interesse em ampliar além do prazo determinado”, afirmou. 

Em Aripuanã há áreas de garimpo desde a década 1980, com grande importância na economia local, disse o 
presidente da Metamat. 

Antonio Vieira da Silva, presidente da Cooperativa de Mineradores e Garimpeiros da Região de Aripuanã 
(Coopemiga), disse que o acordo foi a possibilidade de legalizar a operação. Segundo ele, a produção local de ouro é 
feita de modo artesanal e por dia se extrai de 1 a 10 gramas de ouro. Imagens de vídeos e TVs, durante a operação 
da PF, mostram máquinas pesadas na extração na área. 

“Sempre buscamos trabalhar dentro da lei, mas não conseguíamos. Agora, poderemos estruturar a operação 
e dar uma condição melhor para os garimpeiros da cooperativa. Vamos trabalhar para renovar esse acordo”, 
afirmou. Disse ainda que foram reservados 17 hectares para a construção de 300 casas para abrigar os garimpeiros. 
A exigência é que as construções não sejam de taipa ou de lona. 

O garimpo de ouro no Brasil, antes do fim da década de 80, respondia por 80% da produção. Os 20% era de 
empresas mineradoras. Esse percentual foi caindo com o tempo. Atualmente varia de 25% a 30%. No ano passado, 
das 100 toneladas de ouro extraídas, 73 vieram das empresas e 27 da atividade garimpeira (boa parte de forma 
ilegal). 

Um grande garimpo que se legalizou em Mato Grosso como cooperativa é o de Peixoto Azevedo. Extrai em 
média 6 toneladas por ano. Outro com acordo parecido ao de Aripuanã é de Pontes e Lacerda (MT), em área da Aura 
Minerals. 
Fonte: Valor Econômico 
Autores: Ana Paula Machado e Ivo Ribeiro 
Data: 22/07/2020 

 
VALE REGISTROU QUEDA DE VENDAS DE TODOS OS MINERAIS EXCETO MANGANÊS 

A Vale registrou queda nas vendas do segundo trimestre de 2020 de quase todos os minerais que produz. As 
únicas exceções foram o minério de ferro, mas apenas na comparação com o trimestre anterior, e o minério de 



manganês, que teve crescimento acentuado entre abril e junho passados tanto em relação ao primeiro trimestre 
quanto na comparação anual. 

O minério de ferro, principal produto da companhia, foi o que registrou menor baixa no período na 
comparação ano a ano. As 54,6 milhões de toneladas vendidas pela Vale no segundo trimestre de 2020 ficaram 5,7% 
acima das 51,6 milhões de toneladas dos três primeiros meses, mas representam queda de 11,8% em relação às 
vendas do segundo trimestre de 2019. Levando-se em conta as vendas de 106,2 milhões no acumulado do primeiro 
semestre, a queda foi de 9,4% sobre os seis primeiros meses do ano passado. 

Já as vendas de 9,5 milhões de toneladas de pelotas no segundo trimestre representam queda de 4,9% na 
comparação com o trimestre anterior e de 21,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O comércio de 
minério e pelotas ficou 8% abaixo do volume produzido no trimestre. 

Segundo a companhia, a redução ocorreu "principalmente devido ao lead time de logística entre produção e 
vendas CFR, com parte da produção do segundo trimestre em movimento para venda no próximo trimestre". "Além 
disso, a abordagem de vendas da Vale segue uma estratégia de maximização de margem, priorizando produtos 
blendados em seu portfólio, o que aumenta o lead time entre produção e vendas", afirmou a empresa. 

Com relação ao níquel, as vendas atingiram 42,4 mil toneladas no segundo trimestre, 4,1% abaixo dos 
primeiros três meses de 2020 e 26,3% menor que as vendas do segundo trimestre do ano passado. De acordo com a 
empresa, "o volume menor de vendas deveu-se, principalmente, à contínua demanda fraca decorrente das 
condições econômicas provocadas pela pandemia da Covid-19". 

A Vale também atribuiu ao coronavírus a queda nas vendas de cobre. A comercialização de 83,5 mil 
toneladas do metal vermelho foi 6,4% menor na comparação trimestral e teve queda de 12,1% sobre as vendas do 
segundo trimestre de 2019. Segundo a companhia, a redução foi resultado da paralisação das atividades na mina de 
Voisey's Bay, no Canadá, posta em care and maintenance por causa da Covid-19. 

No caso do carvão, as vendas de 1,3 milhão de toneladas entre abril e junho ficaram 11,6% abaixo do 
comércio de 1,5 milhão de toneladas nos três meses anteriores e 33,8% menores que os 2 milhões de toneladas do 
segundo trimestre de 2019. 

Na contramão dos demais minerais, as vendas de manganês registraram forte avanço no segundo trimestre, 
quando foram comercializadas 270 mil toneladas do minério. O volume representa crescimento de 23,3% sobre as 
219 mil toneladas do primeiro trimestre e de 193,5% em relação às 92 mil toneladas vendidas entre abril e junho de 
2019. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 22/07/2020 

 
MINERAÇÃO: OPERAÇÃO EM PEQUENA ESCALA DA BAMIN E OBRAS NO PORTO SUL GERAM 1,5 MIL NOVOS EMPREGOS 
Empresa vai movimentar 800 mil toneladas de minério de ferro por ano pelo terminal portuário da 

Enseada, em Maragogipe. 
Dois projetos da mineradora Bamin vão promover a geração de aproximadamente 1,5 mil empregos diretos 

e indiretos na Bahia, em meio às dificuldades econômicas geradas pela pandemia do novo coronavírus. No sudoeste, 
a empresa iniciou uma operação em pequena escala na mina Pedra de Ferro, em Caetité, que deverá movimentar 
800 mil toneladas de minério de ferro por ano e gerar 300 empregos diretos. Em Ilhéus, o início foi nas obras de 
implantação do Porto Sul, que teve a ordem de serviço assinada no último dia 16.  

Nos dois casos, a empresa dá pequenas amostras do grande impacto que a produção de minério de ferro em 
Caetité terá para a economia baiana. O que será produzido agora representa menos de 4,5% da produção de  18 
milhões de toneladas/ano previstas quando o complexo logístico formado pela Ferrovia de Integração Oeste-Leste 
(Fiol) e Porto Sul estiverem concluídos e operando. Do mesmo modo, os R$ 188 milhões anunciados na etapa inicial 
de obras do terminal  representam menos de 7% dos R$ 2,5 bilhões estimados para a implantação do que será o 
maior complexo portuário do Nordeste.  

O primeiro embarque internacional da operação em pequena escala deverá acontecer pelo terminal 
portuário da Enseada, em Maragogipe, em novembro deste ano. O minério será transportado da mina em Caetité 
para o terminal de transbordo da Bamin, em Licínio de Almeida. De lá, segue pela linha férrea da FCA e de caminhões 
até o terminal portuário na Baía de Todos os Santos. Esta operação deve ser mantida pela empresa por pelo menos 
um ano, podendo se prolongar por até 6 anos, a depender das condições de mercado.  

Em Ilhéus, a Bamin já assinou a ordem de serviço para o início das obras do Porto Sul, que deverá empregar 
400 pessoas diretamente e outras 1,2 mil indiretamente.  

Além do impacto econômico que os empregos irão gerar em cidades do sudoeste e do sul da Bahia, a 
empresa estima uma geração de receitas para a União, o estado e municípios acima dos R$ 70 milhões por ano com 

https://www.noticiasdemineracao.com/produ%C3%A7%C3%A3o/news/1389272/vale-prepara-retomada-das-opera%C3%A7%C3%B5es-na-mina-de-cobre-voiseys-bay-no-canad%C3%A1
https://www.noticiasdemineracao.com/produ%C3%A7%C3%A3o/news/1389272/vale-prepara-retomada-das-opera%C3%A7%C3%B5es-na-mina-de-cobre-voiseys-bay-no-canad%C3%A1


as duas operações. Os investimentos somados devem ultrapassar os R$ 220 milhões, sendo que o maior volume 
deve ser alocado na implantação do Porto Sul.  

Momento  
Em qualquer momento em que fossem anunciados, os investimentos da Bamin seriam muito importantes, tanto 
para a empresa quanto para a economia baiana. Entretanto, o movimento ganha uma importância adicional no 
contexto da crise econômica causada pela pandemia, acredita Alexandre Aigner, diretor Financeiro e de Relações 
Institucionais da mineradora. “Qualquer evolução no projeto que nós temos é bastante significativa, no entanto 
neste momento nós temos a consciência da importância econômica e social desta movimentação que estamos 
realizando”, afirma.  

Segundo Aigner, a consciência em relação ao cenário fez com que a empresa tenha tomado todas as 
medidas necessárias para garantir que as operações não representem riscos à saúde das comunidades onde a Bamin 
está inserida, nem aos trabalhadores.  

“A gente fica muito contente em poder contribuir porque a população tem sofrido muito com os efeitos da 
covid-19 e você tem a geração de vários empregos, somados às outras atividades indiretas que são necessárias, e a 
movimentação que acaba sendo gerada na economia local. Tudo isso é muito positivo”, diz. 

“E nós estamos tomando uma série de cuidados para que este impacto positivo não traga nenhuma 
consequência negativa com relação à disseminação do coronavírus”, ressalta, explicando que todos os 
procedimentos de saúde e segurança recomendados estão sendo adotados pela empresa.  

Municípios 
O prefeito de Ilhéus, Mario Alexandre, acredita que o complexo logístico Fiol e Porto Sul deverá ser a redenção da 
região cacaueira, quando estiverem totalmente implementados. Em entrevista ao CORREIO antes do anúncio de que 
as obras  seriam iniciadas, ele destacou a expectativa de uma grande movimentação econômica.  

“A cidade estava em um ritmo positivo na geração de empregos, mas nossa prioridade é salvar vida, nosso 
comércio está fechado e não sabemos como vai ser. As obras do Porto Sul terão um efeito muito positivo não apenas 
para nós, mas para toda a região”, acredita.  

Ele acrescenta que o turismo, também importante para a economia local, foi a praticamente zero desde o 
início da pandemia.  

Mina  
Mesmo numa magnitude bem  menor que as 18 milhões de toneladas de minério de ferro que serão movimentadas 
anualmente quando a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e o Porto Sul estiverem concluídos, as 800 mil 
toneladas que serão escoadas  pela Bamin a partir do próximo mês representam muito para a empresa.  

“Estamos falando de uma produção em pequena escala, mas que sinaliza algo importante demais para nós”, 
destaca Alexandre Aigner. Com a operação, além da geração de receita para manter o grande projeto da empresa, a 
Bamin terá a possibilidade de mostrar o seu minério para o mercado.  

“Essa operação em pequena escala é estratégica para a companhia na viabilização do nosso grande projeto 
mais adiante”, explica. A operação envolve a produção na mina, em Caetité, recuperação do terminal da empresa 
em Licínio de Almeida, o transporte pela estrada férrea e um pequeno trecho por caminhões até a o terminal da 
Enseada. “Nós estamos em entendimentos para viabilização das instalações portuárias da Enseada, o que será um 
benefício adicional para a Bahia, porque vai movimentar aquela estrutura”, destaca.  

Procurada pela reportagem, a Enseada informou apenas que tem uma política de só falar sobre projetos 
cujos contratos já estejam assinados.  

“Vai gerar um volume de negócios grande para a Bahia e é estratégico para a companhia porque vai nos 
ajudar a demonstrar a viabilidade do negócio e a atratividade que o nosso projeto maior e mais completo terá”, 
destaca Alexandre Aigner.  

Mercado 
As 800 mil toneladas por ano serão disponibilizadas tanto para o mercado  interno, quanto para o mercado externo. 
No setor mineral, a avaliação é de que o preço atual de minério de ferro (em torno de US$ 100) suportaria essa 
operação, mas uma eventual queda tornaria o negócio pouco atraente. 

Em Caetité, a empresa fez diversos testes de produção na mina, que gerou uma produção de 35 mil 
toneladas, que serão entregues agora em agosto. “Já estamos fazendo contratos finais com os fornecedores, 
recebendo equipamentos para a mina e de logística para o escoamento e devemos iniciar a operação para o 
mercado externo em novembro, com o primeiro embarque internacional”, projeta o diretor da Bamin. “Estamos 
prevendo R$ 46 milhões nesta operação consolidada. Dentro deste valor estão previstos os impostos federais, 
estaduais que são retidos, a CFEM, royalties pagos ao governo federal que depois é distribuído para os municípios 
que fazem parte da operação. E estão incluídos o ISS dos prestadores de serviços”, diz.  

Segundo o diretor da Bamin, deverão ser feitos alguns investimentos adicionais para esta operação, uma 
parte deles  na contratação de prestação de serviços, na recuperação do terminal de transbordo e a estrada que liga 



a mina ao terminal em Licínio de Almeida. “São 42 quilômetros e vamos reforçar a estrada e melhorar a sinalização”, 
conta.  

Ao todo devem ser gastos R$ 40 milhões para a operação.  
“É uma operação de pequena escala temporária porque continuamos totalmente comprometidos com o 

projeto de movimentar os 18 milhões de toneladas por ano pela Fiol e o Porto Sul. Temos muitos compromissos 
neste sentido, inclusive com o estado da Bahia, com o governo federal e essa é a nossa meta”, explica o diretor da 
empresa.  

Segundo ele, o início da produção agora visa aproveitar o bom momento nos preços do minério de ferro 
além de demonstrar novamente ao mercado a qualidade do produto extraído no Sudoeste da Bahia.  

“A valorização do minério nos ajuda a fazer esse investimento e a gente pretende operar entre um e cinco 
anos. O que vai nos ajudar a determinar esse prazo é evidentemente o preço do minério e os outros custos que a 
gente vai ter. É uma logística cara, porque tem vários transbordos, uso de caminhão, deixa a operação muito 
onerosa”, diz.  

Com as condições de mercado permitindo, operação deve perdurar por cinco a seis anos. O ferro que está 
sendo produzido pela Bamin é o minério de hematita, que tem alto teor mineral e baixos contaminantes. É um 
produto muito procurado porque possui um teor de ferro alto, não precisa ser concentrada. O único esforço será 
para reduzir o tamanho do produto ao recomendado para a movimentação.  

Segundo o diretor da Bamin, o itabirito (material de menor valor e que requer mais tratamento) que for 
retirado neste momento será reservado para o uso apenas no futuro. 

Porto Sul já tem ordem de serviço assinada 
A ordem de serviço para o início das obras no Porto Sul, em Ilhéus, foi assinada pela Bamin no último dia 15. 

Esta etapa deve ter uma duração de 21 meses e receberá investimentos de R$ 188 milhões, na construção de uma 
ponte sobre o Rio Almada, além de acessos. Segundo a Bamin, no futuro esses acessos serão compartilhados com a 
população local.  Além das vias de acesso, o valor compreende ainda ações relacionadas ao cuidado com o meio 
ambiente e com as comunidades próximas.  

O governo, parceiro da Bamin no empreendimento, segue trabalhando em processos relacionados ao 
licenciamento. “Este empreendimento entre o Governo do Estado e a Bahia Mineração vai possibilitar a saída dos 
nossos produtos (minério de ferro, grãos do oeste) e também será uma garantia para que a licitação da concessão da 
Ferrovia Oeste-Leste (Fiol) possa ser realizada pelo Governo Federal”, ressalta o secretário de Infraestrutura, Marcus 
Cavalcanti. 

Russa RZD cogita entrar na disputa pela Fiol 
A chinesa CCCC, apontada como uma das empresas interessadas na concessão da Ferrovia de Integração 

Oeste-Leste (Fiol) deve ganhar uma concorrente de peso no projeto. Outro gigante internacional do setor de 
infraestrutura ferroviária, a russa RZD está analisando o projeto e estuda participar da licitação pelo controle da Fiol.  

Procurada pela reportagem, a RZD respondeu em nota que não faria suposições à respeito da Fiol, porém 
demonstrou ter bastante conhecimento sobre a estrutura logística. “A Fiol é um projeto importante, que contribuirá 
bastante para a logística do estado da Bahia, na movimentação de vários tipos de mercadorias”, respondeu a 
empresa.  

A RZD é uma das principais empresas ferroviárias mundiais, que opera cerca de 85 mil quilômetros de 
trilhos.  

O processo de licitação do primeiro trecho da Fiol está adiantado. Há interesse do governo federal na 
concessão da estrutura, que depende apenas de um parecer favorável do Tribunal de Contas da União (TCU). 
Fonte: Correio* 
Autor: Donaldson Gomes 
Data: 22/07/2020 

 
SETOR MINERAL REGISTRA FATURAMENTO DE R$ 75,2 BILHÕES NO PRIMEIRO SEMESTRE 

O setor mineral brasileiro, excluindo petróleo e gás, registrou faturamento de R$ 75,2 bilhões no primeiro 
semestre de 2020, segundo dados do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). Apesar da pandemia causada pelo 
novo coronavírus, a receita da mineração brasileira no segundo semestre, de R$ 39,2 bilhões, apresentou 
crescimento de 9% em relação aos R$ 36 bilhões dos três primeiros meses do ano. 

O faturamento do semestre representa 49% da receita do setor em 2019, que somou R$ 153,4 bilhões, e a 
expectativa do Ibram é de que a receita em 2020 fique abaixo da registrada no ano passado. 

O minério de ferro lidera com folga a arrecadação do setor. No segundo semestre deste ano, o mineral 
registrou faturamento de R$ 23,2 bilhões, o que representa 59,3% do total. 



Em segundo lugar no faturamento, entre abril e junho, aparece o ouro, com R$ 5,3 bilhões, ou 13,7% do 
total, seguido pelo cobre, com R$ 3 bilhões (7,8%); alumínio, com R$ 1,2 bilhão (3,3%); calcário, com R$ 899 milhões 
(2,3%); e fosfato, com R$ 476 milhões (1,2%). 

Estados 
No caso dos Estados, o Pará mais uma vez liderou o faturamento do setor mineral, com R$ 16,7 bilhões, o 

que representa 43% do total, seguido por Minas Gerais, que registrou receita de R$ 14,7 bilhões (37,6%). 
Em seguida aparecem a Bahia, onde o faturamento do setor no segundo trimestre chegou a R$ 1,3 bilhão 

(3,32%); Goiás, com R$ 1,2 bilhão (3,31%); São Paulo, com R$ 1 bilhão (2,69%); e Mato Grosso, com R$ 972 milhões 
(2,48%). 

"Se fizermos um corte dos principais estados mineradores, seis estados concentram 92% do faturamento 
total do setor mineral", observou o presidente do Ibram, Flávio Penido. "Isso demonstra basicamente que temos que 
investir mais em pesquisa mineral. Porque um país com essa extensão territorial, apenas dois estados concentram 
82% é algo bastante indicativo", completou. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 22/07/2020 

 
PLATINUM AND PALLADIUM WILL CREEP HIGHER AS AUTO SECTOR RETURNS TO LIFE: REUTERS POLL 

Analysts and traders have cut their forecasts for autocatalyst metals platinum and palladium as the 
coronavirus outbreak curtails vehicle sales, but they still expect prices for both to rise gradually through 2021, a 
Reuters poll showed. 

Platinum and palladium are used mainly in engine exhausts to reduce emissions. Platinum is also used in 
jewellery. 

Years of undersupply pushed palladium to record highs above $2,800 an ounce this year, while surpluses 
have kept platinum near multi-year lows. 

Prices plunged in March as the coronavirus choked economic activity but have since recouped some ground 
as China rebounds. 

Palladium - which cost around $2,070 an ounce on Tuesday - will average $2,050 this year and $2,138 in 
2021, according to the median result from a poll of 32 analysts and traders. 

A similar poll in April forecast averages of $2,100 this year and $2,150 in 2021. 
Platinum - currently around $840 an ounce - will average $832 this year and $913 in 2021. The poll three 

months ago predicted averages of $836 an ounce for 2020 and $945 for 2021. 
Graphic: Platinum and palladium prices. 
 

 



 
Palladium is likely to remain in deficit while platinum will be oversupplied, analysts said. 
“Auto sector recovery is key for platinum prices, as we doubt jewellery demand will see any revival this 

year,” said ANZ analyst Soni Kumari. 
“The market is flipping from a deficit in 2019 into a surplus of 480,000-500,000 ounces in 2020.” 
Palladium use in China has remained solid and there could be a pick-up in speculative buying, which has 

remained very low, said VTB Capital analyst Dmitry Glushakov. 
Fonte: Reuters 
Autora: Sumita Layek e Peter Hobson 
Data: 21/07/2020 

 
MINERAÇÃO RESPONDE POR 50% DO SALDO COMERCIAL BRASILEIRO NO 1º SEMESTRE 

O desempenho das exportações de minérios nos dois primeiros trimestres foi decisivo para manter positivo 
o saldo da balança comercial brasileira: o saldo comercial mineral corresponde a 50% do saldo total, mesmo com os 
impactos negativos da pandemia do novo coronavírus (covid-9) afetando os principais mercados compradores dos 
minerais brasileiros – países asiáticos e europeus. Os dados da indústria da mineração referentes ao 2º trimestre e 
ao 1º semestre de 2020 foram divulgados hoje (21/7) pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), que congrega 
mineradoras responsáveis por mais de 85% da produção nacional. 

 

 

No 2º trimestre de 2020, o saldo do setor mineral, de quase US$ 6 bilhões, correspondeu a cerca de 33% do 
saldo Brasil (US$ 18 bilhões): as exportações do setor mineral totalizaram aproximadamente US$ 7 bilhões (14% das 
exportações brasileiras) e as importações cerca de US$ 1,5 bilhão (4% das importações brasileiras). 

O consolidado do 1º semestre de 2020 revela que as exportações de minérios tiveram ligeira queda de 3% 
em US$ na comparação com igual período de 2019 e as importações queda de 31%. 

Faturamento de R$ 39 bilhões no 2º trimestre de 2020 
No 2º trimestre de 2020, as mineradoras alcançaram faturamento de R$ 39 bilhões (excluindo-se petróleo e 

gás), um aumento de 9% em relação ao 1º trimestre (R$ 36 bilhões). O aumento se deve, basicamente, à valorização 
cambial e à variação dos preços internacionais, principalmente de minério de ferro, ouro e cobre. As participações 
mais expressivas dos minérios nesse faturamento do 2º trimestre são: minério de ferro (59% = R$ 23 bilhões), ouro 
(14% = R$ 5,4 bilhões) e cobre (8% = R$ 3 bilhões). 

 



 

Impacto positivo da mineração na balança comercial brasileira 
Ao avaliar o impacto positivo da mineração na balança comercial, Wilson Brumer, presidente do Conselho 

Diretor do IBRAM, diz que desde o início da pandemia as mineradoras adotaram severas medidas de prevenção, de 
contenção e de combate à covid-19. Transferiu boa parte de seu pessoal para home office e protegeu a saúde dos 
empregados dedicados à produção mineral. 

“Assim, conseguiu manter praticamente estáveis os níveis de produção. Se o setor tivesse interrompido suas 
funções – como ocorreu em outros países – a crise econômica alimentada pela pandemia seria bem mais aguda no 
Brasil”, ainda mais que, em razão de sua essencialidade no fornecimento de insumos para outras indústrias, inclusive 
o agronegócio, o setor opera de forma responsável e segura para evitar um desabastecimento generalizado”, diz o 
dirigente. 

Perspectivas otimistas, mas com cautela 
As perspectivas do setor mineral são otimistas, na visão do IBRAM, se a pandemia não obrigar tanto o Brasil 

quanto outros países a adotarem medidas mais restritivas para superar o alastramento da pandemia. 
Segundo Flávio Ottoni Penido, diretor-presidente do IBRAM, há cautela quanto às perspectivas porque a 

pandemia não está 100% sob controle, porém, há indicadores positivos a serem levados em conta: “os mercados 
compradores estão em fase de retomada das atividades, então os minérios brasileiros voltam a ter demanda 
aquecida e preços em elevação. Isso é muito positivo tanto para os municípios mineradores e suas regiões – onde 
estão instaladas as mineradoras exportadoras – quanto para o país como um todo, já que as divisas geradas com 
exportações resultam de um maior nível de atividade econômica interna e, além disso, proporcionam saldos 
positivos da balança comercial, essencial para a estabilidade econômica e para gerar perspectivas positivas para o 
país”. 

Negócios em ritmo intenso nas cadeias produtivas da mineração 
Adicionalmente à sua análise sobre as perspectivas para os próximos meses, Flávio Penido lembra que 

“internamente, tivemos na semana passada uma excelente amostra de como as mineradoras e as empresas 
fornecedoras estão investindo em novos negócios, se preparando para maior movimentação do mercado”. 

Ele se refere ao e-mineração: Evento Virtual de Negócios, que o IBRAM organizou nos dias 15 e 16/7, que 
colocou ‘frente a frente’ em ambiente virtual 22 grandes mineradoras e quase 600 fornecedores com o objetivo de 
fechar negócios. “Um evento de negócios reunir 18.000 participantes virtualmente em dois dias, em plena 
pandemia, significa que os empresários estão otimistas quanto ao futuro. Foram realizados debates, palestras e, 
principalmente, criamos oportunidades de negócios para os pequenos e médios fornecedores, de forma inédita”, 
conclui. 

Segundo os dados apurados pelo IBRAM, os investimentos das mineradoras no Brasil são estimados em US$ 
32,5 bilhões para o período 2020-2024, valor que se mantém estável desde novembro de 2019. 

R$ 900 milhões em contribuições para superar pandemia 
Além de contribuir para uma maior movimentação da economia com iniciativas como o e-mineração e os 

investimentos em suas plantas industriais, o setor mineral age para que as comunidades tenham melhores condições 
de vencer a pandemia. A mineração brasileira faz ações voluntárias em prol das comunidades, além de doações de 
equipamentos diversos, inclusive hospitalares, cestas básicas, entre outros itens, até agora avaliados em cerca de R$ 
900 milhões. “O setor mineral fez e continuará fazendo contribuições para a compra de EPIs, respiradores, 
equipamentos médicos, testes para ajudar hospitais e postos de saúde a se prepararem para a pandemia, 
diminuindo assim o impacto da covid-19 na sociedade brasileira”, afirma Wilson Brumer. 

 



 

R$ 13,5 bilhões em tributos e encargos 
A manutenção das atividades minerárias durante a pandemia gerou caixa aos cofres públicos. No 2º 

trimestre de 2020, por exemplo, o setor mineral recolheu um total aproximado de R$ 13,5 bilhões em tributos, 
taxas, encargos etc., valor superior aos R$ 12 bilhões do 1º trimestre. 

Do total de R$ 13,5 bilhões no 2º trimestre, cerca de R$ 1,1 bilhão correspondem ao recolhimento de CFEM, 
a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, considerada o royalty do setor. Este valor de CFEM 
é cerca de 10% menor do que o do 2º trimestre de 2019 e cerca de 6% maior na comparação com o do 1º trimestre 
de 2020. Na comparação entre o 1º semestre de 2020 e o de 2019 temos que este ano o recolhimento de CFEM se 
mostra 1,4% superior. 

 

Sinalizações de políticas públicas favoráveis 
Outro indicador de otimismo é a divulgação, pelo governo federal, da agenda de compromissos e metas para 

o setor mineral abrangendo o período 2020-2023, chamado “Programa Mineração e Desenvolvimento”. O 
documento está dividido em dez planos e um conjunto de 108 metas e propõe estimular a mineração legalizada com 
foco na geração de resultados que proporcionem crescimento e desenvolvimento sustentável do país. 

“Esta sinalização é excelente para atrair o olhar dos investidores globais para a mineração brasileira, ou seja, 
há solidez em termos de políticas públicas que vão buscar promover o desenvolvimento e o crescimento 
quantitativo e também qualitativo do setor mineral brasileiro ao longo dos próximos anos”, afirma Flávio Penido. 

Mais áreas para expandir a mineração sustentável no Brasil 
Outra informação positiva para a indústria da mineração é que a Agência Nacional de Mineração (ANM) atua 

para agilizar os processos de concessão de novas áreas para a expansão sustentável da atividade. São 
aproximadamente 56 mil áreas para a realização de pesquisas geológicas que correspondem a 17% do território 
nacional ou ao da Alemanha, segundo informou o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, 
Alexandre Vidigal de Oliveira, no dia 17/7 em live com empresários. Esses 17% de áreas direcionadas à pesquisa 
geológica não significam que todas virão a sediar projetos de mineração. A mineração industrial ocupa apenas 0,67% 
do território nacional. 



“Quando se analisa os dados apurados pelo IBRAM e mais o contexto que a mineração ocupa em termos de 
futuro para o país, está cada vez mais comprovado que o setor mineral está sendo um dos protagonistas na 
retomada do crescimento e do desenvolvimento socioeconômico do Brasil, após os abalos em várias frentes 
causadas pela pandemia”, diz Wilson Brumer. 

Inovação na mineração 
A mineração investe significativamente em inovação. Um exemplo prático é o programa Mining Hub 

(http://www.mininghub.com.br/), o 1º hub de inovação aberta do setor mineral. 
O último Demo Day, evento de conclusão do Ciclo 3 de apresentação das soluções desenvolvidas pelas 

startups com apoio das empresas do Hub, foi realizado em junho com participação virtual de mais de 1.000 
assistentes. 

Na semana passada foram anunciadas as 13 Startups que desenvolverão soluções para os desafios listados 
no Ciclo 4 do M-Start. Foram inscritas 198 startups, prova que o Mining Hub e a inovação no setor mineral estão 
chamando bastante a atenção. 
Fonte: Ibram 
Data: 21/07/2020  

 
PANDEMIC TO SUSTAIN GOLD'S BLOCKBUSTER RALLY: REUTERS POLL 

Gold prices will push towards record highs over the next 18 months as the coronavirus crisis encourages 
investors to hoard the metal as a hedge against possible turmoil in the wider markets, a Reuters poll showed. 

However, low jewellery sales in Asia and the prospect of economic recovery will hinder further gains, 
respondents said. 

Spot gold is one of this year’s best performing assets, with prices up almost 20% and above $1,800 an ounce 
for the first time since 2011. [GOL/] 

Fuelling the rally are low interest rates, which make non-yielding gold more attractive, and a belief that 
central bank stimulus and economic turbulence could devalue other assets. 

The poll of 42 analysts and traders returned a median forecast for gold to average $1,713 an ounce in 2020 
and $1,800 in 2021 – a large rise from projections of $1,639 and $1,655 an ounce in a similar survey in April. 

“The more uncertainty over the control of the virus and by association the global economy, the more bullish 
for gold,” said StoneX analyst Rhona O’Connell, adding that prices could reach record levels above $2,000 in 2021. 

“Any substantive economic recovery would probably produce something of a headwind,” she said. 
While western investors have been buying, demand in Asia has plummeted, with some people even selling 

gold. 
“Perhaps the biggest threat to prices is ongoing weakness in Asia, with increased scrap,” said independent 

analyst Ross Norman. 
Graphic: Gold versus major central bank policy rates.  

 

http://www.mininghub.com.br/


 
 

Projections for average silver prices rose to $17.50 an ounce for 2020 and $20.03 for 2021, up from $16.56 
and $17.87 respectively in April’s poll. 

Silver is seen as a safe investment asset like gold, but is also used widely in industry, making it vulnerable to 
economic slowdowns. 

It underperformed gold during the worst of the pandemic, before a recent bounce back above $20 an ounce. 
“Silver will begin to close the gap across the longer term given its versatility and increasing exposure to 

green energy applications,” James Moore at Fastmarkets said. 
Graphic: Gold versus silver.  

 
 

Fonte: Reuters 
Autora: Sumita Layek 
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BRASIL TEM ÁREAS EQUIVALENTES AO TERRITÓRIO DA ALEMANHA PARA LIBERAR À MINERAÇÃO, DIZ MME 

A Agência Nacional de Mineração (ANM) atua para agilizar os processos de concessão de novas áreas para a 
mineração, de forma a expandir a atividade no Brasil. São aproximadamente 56 mil áreas que correspondem a 17% 
do território nacional ou ao da Alemanha, disse o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, 
Alexandre Vidigal de Oliveira, na sexta-feira (17/7) à tarde, em live com representantes da indústria da mineração e 
outros participantes do evento virtual Conexão 20/21, organizado pela VB Comunicação. 

A extensão desse conjunto de áreas voltadas à mineração (17% do território) é também expressiva se 
comparada ao total de área atualmente ocupada pela indústria mineral no Brasil: 0,67%, segundo informou o 
secretário Vidigal. 

O governo federal, disse, tem como meta estimular a atividade mineral legalizada com foco em gerar 
contribuições a um planejamento mais arrojado de crescimento e desenvolvimento sustentável do país. A expansão 
do setor, frisou, será feita com um “comportamento responsável”, ou seja, a sustentabilidade será uma 
característica marcante dessa ação. 

Espaço para a mineração de ouro crescer 
O vice-presidente da AngloGold Ashanti e conselheiro do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Camilo 

de Lelis Farace, lembrou em sua fala que o Brasil, embora seja o 5º país em extensão territorial é apenas o 12º maior 
produtor de ouro e responsável por apenas 2,5% da produção global. Ele enxerga enorme potencial para o Brasil 
elevar sua produção de ouro, mas precisa haver avanços também em termos de legislação. 

Com 186 anos e considerada a empresa mais longeva em atuação no Brasil, a AngloGold produz ouro em 
minas subterrâneas. Ela tem que ser competitiva em relação a muitos países, porém, está sujeita a uma legislação 
que data da década de 1940, o que gera custos e problemas associados à expansão da atividade. 

Proximidade e parceria com comunidades e setor público 
O presidente do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Wilson Brumer, falou antes 

de Vidigal sobre como o setor mineral tem atravessado este momento de pandemia. Ele lembrou que as 
mineradoras desde o início do surto do novo coronavírus tomaram medidas rígidas para proteger seus empregados e 
familiares, bem como estendeu ações semelhantes a muitas comunidades (em acordo com as autoridades locais) 
com as quais têm contato. 

Essa ação solidária e bem próxima às comunidades tem gerado uma percepção bem mais positiva das 
pessoas em relação ao setor, que passaram a ver o setor com desconfiança dois rompimentos de barragens de 
rejeitos minerais. 

Apoio do governo e da sociedade para produzir 
Flávio Penido, diretor-presidente do IBRAM, lembrou que na pandemia o rígido controle sanitário executado 

pelas mineradoras resultou em apoio do setor público e da sociedade para que essas companhias mantivessem sua 
produção e seguissem gerando contribuições para o PIB, para a balança comercial e para movimentar a economia, 
com reflexos positivos na manutenção dos empregos e na arrecadação tributária para os cofres públicos. 

Assim como Brumer, Penido disse ter sido relevante o fato de o setor mineral ter levado às comunidades as 
mensagens de capacidade plena de oferecer segurança operacional, de tal forma que elas se sentissem tranquilas 
em estar nas proximidades das mineradoras, que estão provendo empregos e uma série de benefícios neste 
momento delicado que aflige a todos. 

Flávio Penido mencionou também o sucesso do evento virtual de negócios que o IBRAM realizou nos dias 15 
e 16/7, o e-mineração, com 18.000 participantes nas atividades programadas, como rodadas de negócios com 22 
mineradoras, lives e pitches de negócios para startups. Este evento foi idealizado para gerar negócios diretos entre 
mineradoras e fornecedores de pequenos e médio porte, como mais uma contribuição do setor mineral para 
movimentar a economia neste momento de pandemia. 

Doações e retomada sem pressa 
O CEO da Anglo American Brasil e conselheiro do IBRAM, Wilfred Bruijn, também participou da live. Ele disse 

que a companhia manteve suas operações de produção mineral, evidenciando ações com foco na saúde dos 
empregados e familiares, como a testagem em massa periódica, de modo a permitir maior controle e atitudes em 
prol da saúde das pessoas. 

A Anglo American, disse, adotou série de medidas alinhadas com a OMS, com o Ministério da Saúde e 
autoridades estaduais e municipais. Em relação às comunidades próximas às suas unidades de produção, a 
mineradora doou milhares de itens para prevenção e combate à pandemia, um valor calculado em R$ 20 milhões. 
Boa parte dos empregados está trabalhando em home office e Wilfred diz que a retomada do serviço nos escritórios 



está sendo avaliada, mas “sem pressa”, enfatizando que a preocupação é ter certeza absoluta de manter a proteção 
à saúde dos trabalhadores. 
Fonte: Brasil Mining Site 
Data: 20/07/2020 

 
MERIDIAN CAPTA R$ 13,8 MILHÕES PARA FINANCIAR PROJETOS EM RONDÔNIA 

A Meridian Mining captou o equivalente a R$ 13,8 milhões para financiar trabalhos nos projetos de cobre e 
ouro Espigão e de manganês Mirante da Serra, ambos em Rondônia. A captação ocorreu por meio da emissão de 
46,7 milhões de ações, vendidas ao preço unitário de R$ 0,30. 

De acordo com a empresa, os recursos obtidos com os papeis serão utilizados para o "avanço do programa 
de exploração" no projeto de cobre e ouro Espigão e para "programa de exploração e delimitação de recursos" no 
projeto de manganês Mirante da Serra, adquirido pela empresa em meados do ano passado, além de capital de giro 
em geral. 

Cada unidade emitida para a captação corresponde a uma ação ordinária e uma opção de compra válida por 
24 meses para a aquisição de nova ação ao preço de R$ 0,44. 

"Após o encerramento deste aumento de capital e mediante a renúncia de ações do Fundo IV (Sentient 
Global Resource Fund IV), as ações ordinárias terão um percentual imediatamente maior de propriedade e, ao 
mesmo tempo, farão parte de uma empresa bem financiada e com um empolgante portfólio de projetos de 
desenvolvimento e exploração de recursos no Brasil", declarou o presidente da Meridian, Gilbert Clark. 

Após a conclusão da captação, Clark anunciou a saída do cargo de diretor-executivo interino da companhia, 
assumido "plenamente" por Adrian McArthur. 

Dívida 
Nesta segunda-feira (20), a Meridian anunciou também a emissão de outras 11.869.142 ações ordinárias 

para o pagamento de dívidas equivalentes a R$ 65,6 milhões da companhia. Deste total, 5.958.540 ações foram 
emitidas ao Fundo IV para a quitação de dívida de R$ 58,5 milhões. 

Por meio de comunicado, a Meridian informou que, com o aumento de capital por meio da emissão, "a 
companhia pagou uma parte significativa de suas dívidas". O restante do empréstimo pendente para o Fundo IV é 
mantido com taxa de juros de zero por cento, prazo de dois anos e preço de conversão predefinido de C$ 2,50 (R$ 
9,89) por ação, para um número fixo de 5.869.671 ações ordinárias", informou a empresa. 

As operações foram consideradas pela Meridian um "marco significativo que permite que ela se concentre 
em seu portfólio de emocionantes projetos de exploração e desenvolvimento de recursos" em Rondônia. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 20/07/2020 

 
EXPORTAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO DO BRASIL CAMINHA PARA NOVO AUMENTO MENSAL EM JULHO 

O ritmo de exportações de minério de ferro do Brasil apresentou aumento no acumulado do mês até a 
terceira semana de julho, na comparação com a média diária de embarques do mesmo mês do ano passado, 
colocando o país no caminho para ter crescimento nos despachos da commodity pelo terceiro mês consecutivo. 

Até o dia 17 de junho, o Brasil havia embarcado 20,6 milhões de toneladas de minério de ferro, com uma 
média por dia útil de 1,58 milhão de toneladas, versus 1,49 milhão em julho do ano passado, quando o país fechou o 
mês com embarques de 34,2 milhões de toneladas. 

Se a média diária da primeira metade do mês se mantiver nesta e na próxima semana, muito provavelmente 
o Brasil superaria julho de 2019 e também as exportações de junho deste ano, quando o embarque de minério de 
ferro atingiu cerca de 30 milhões de toneladas, marcando o maior nível do ano. 

O preço médio do minério de ferro no porto, de acordo dados do governo, ainda está mais baixo na 
comparação com o mesmo período do ano passado, mas vem reagindo. 

No acumulado de julho, o produto exportado foi cotado a 68 dólares por tonelada, ante 62,7 dólares em 
junho, segundo dados do governo. Isso acontece em meio a ganhos nas cotações do minério de ferro na China, em 
meio a uma forte demanda das siderúrgicas do maior importador global e menor oferta do Brasil. 

A commodity na China terminou a semana passada a mais de 110 dólares, no mercado físico. 
Neste início de semana, os contratos futuros refletiram um aumento nos estoques nos portos do país 

asiático e foram pressionados. 

https://www.noticiasdemineracao.com/empresas/news/1368073/meridian-mining-anuncia-aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-direitos-de-novo-projeto-de-mangan%C3%AAs


Em teleconferência no início do mês, o CFO da Vale , Luciano Siani, disse que os preços internacionais do 
minério de ferro tendem a recuar no segundo semestre, à medida que a gigante mineradora pretende retomar parte 
de seu potencial produtivo. 

Após um primeiro trimestre fraco, no qual a companhia teve de reduzir seu guidance para 310-330 milhões 
de toneladas em 2020, em meio a atrasos na retomada de produção de minas paradas após Brumadinho (MG) e 
impactos do coronavírus, o executivo sinalizou que a empresa estará em posição de ofertar maior volume no 
segundo semestre. 

O Brasil fechou o primeiro semestre deste ano com cerca de 145 milhões de toneladas de minério de ferro 
exportadas, ante 162,5 milhões de toneladas embarcadas em igual período de 2019, segundo números do governo. 

A Vale deverá divulgar nesta segunda-feira, após o fechamento do mercado, as informações sobre a 
produção nos segundo trimestre. 
Fonte: UOL 
Autor: Roberto Samora 
Data: 20/07/2020 

 
AMARILLO AUTORIZADA PARA USO DE ÁGUA EM MARA ROSA 

A Amarillo Mineração do Brasil atingiu outro importante marco para o cronograma de desenvolvimento de 
seu projeto de mineração em Mara Rosa (GO). Recentemente, a empresa recebeu a Autorização de Uso de Água, 
emitida pela Agência Nacional de Águas (ANA) para o empreendimento. Uma condição prévia para a obtenção da 
Licença de Instalação (LI), prevista para o terceiro trimestre de 2020. 

“Esse é o próximo passo para podermos iniciar a construção”, disse Mike Mutchler, CEO da Amarillo. 
“Estamos no caminho de realizar o planejamento detalhado da engenharia e execução no terceiro trimestre. E 
também visamos à aquisição de itens importantes de longo prazo a partir do quarto trimestre deste ano”, conclui o 
executivo. 

Mina de ouro com previsão de 84 mil oz ao ano 
O projeto Mara Rosa (Mina de Posse) tem vida útil estimada em 9,6 anos de uma mina de ouro a céu aberto, 

prazo que pode ser postergado com avanço das pesquisas. Segundo o estudo de viabilidade, protocolado em junho, 
a produção média anual será de 84 mil onças de ouro, sendo 102 mil nos primeiros quatro anos. 

O empreendimento é detentor da Licença Prévia (LP), teve seu Protocolo de Intenções assinado em maio 
pelo Governo do Estado de Goiás. E avança para a obtenção da Licença de Instalação (LI), passo anterior ao início da 
operação. 
Fonte: In the Mine 
Data: 20/07/2020 

 
ANGLO AMERICAN 

PLANTA DE HIDROMETALURGIA EM GOIÁS 
A Anglo American e o Governo de Goiás, por meio do Fundo de Fomento à Mineração (Funmineral) e da 

Secretaria de Indústria e Comércio, firmaram acordo para instalação e operação de uma planta piloto de 
hidrometalurgia em Goiânia. A iniciativa vai permitir que a viabilidade dessa tecnologia seja testada para utilização 
na unidade da empresa em Barro Alto (GO).  

O investimento da Anglo American é de R$ 422 mil, montante que está sendo direcionado para a fabricação 
e instalação do equipamento. Já a operação dos testes será executada pela equipe do Funmineral. A previsão é que a 
planta comece a funcionar em outubro de 2020.   

Durante 15 meses, a planta funcionará como projeto de estudo visando a adoção de uma de uma nova 
forma de aproveitamento do minério de níquel extraído pela empresa na mina de Barro Alto. Findo o projeto, o 
equipamento será cedido pela Anglo American ao Estado, que poderá prosseguir com pesquisas minerais de 
interesse público. 

“Com a planta piloto, será possível realizar estudos de viabilidade de uma rota de beneficiamento 
hidrometalúrgica para extração de níquel em minérios de baixo teor da companhia, utilizando uma tecnologia de 
extração por via úmida, onde os elementos de interesse são separados do que não pode ser aproveitado, através de 
uma fase líquida. Hoje, a empresa utiliza um processo a quente chamado pirometalúrgico. Caso os testes da planta 



piloto gerem bons resultados, Barro Alto poderá passar a adotar também esse segundo processo”, informa a Anglo 
American. 

Isso poderá permitir que a empresa aproveite parte do minério que hoje é descartado como estéril, 
recuperando maior volume de níquel e também podendo extrair novos subprodutos com valor mercadológico, como 
cobalto, cobre, manganês e magnésio. "Realizamos uma série de testes em laboratório que indicam a viabilidade do 
novo método, mas só uma planta piloto poderá nos dar certeza disso. É muito importante poder contar com a alta 
capacidade técnica do Funmineral para a realizar esses estudos", afirma Cristiano Cobo, diretor de Operações de 
Níquel da Anglo American. 

Segundo ele, tanto a empresa quanto Goiás saem ganhando com a parceria. "A nossa empresa tem o 
compromisso de apoiar o desenvolvimento das regiões onde atuamos. Nosso objetivo é deixar legados duradouros e 
sustentáveis. Acreditamos que a doação deste equipamento poderá trazer benefícios para todo o setor mineral 
goiano, para além dos nossos muros", destaca. 

Produção cai 18% no trimestre  
A produção total da Anglo American no segundo trimestre de 2020 registrou uma queda de 18% e a redução 

só não foi maior devido à boa performance na produção de minério de ferro do Minas-Rio, no Brasil, e de cobre na 
operação de Collahuasi, no Chile. Minas-Rio produziu, no trimestre, 6,2 milhões de toneladas, enquanto Collahuasi 
teve incremento de 38% na produção.  

Apesar da queda, de produção, o CEO global da Anglo American, Mark Cutifani, afirmou que a empresa 
“soube mostrar resiliência ao enfrentar os desafios colocados pela Covid-19, agindo rapidamente para salvaguardar 
vidas e assegurar o bem-estar de sua força de trabalho e comunidades onde atua. Nossa resposta permitiu a 
continuidade da maioria de nossas operações durante os vários períodos de lockdown em diferentes jurisdições, 
embora com capacidade reduzida em muitos casos”.  

Apesar da queda de produção, Cutifani disse que a companhia continua bem posicionada em longo prazo. 
Durante o trimestre, confirmamos nossos planos de trabalhar uma saída para nossas operações de carvão térmico 
na África do Sul, em linha com nossa trajetória geral em direção a produtos finais. E, tirando benefícios da 
transformação em curso de nossos processos físicos através do programa FutureSmart Mining, deixamos claro nosso 
objetivo de atingir a neutralidade em carbono em nossas operações em 2040 – um compromisso ambicioso e 
importante para nós, nossos negócios, empregados e diversos stakeholders”. 
Fonte: Brasil Mineral 
Data: 17/07/2020 

 
MANGANÊS 

BOLT CONCLUI PESQUISA DE JAZIDA NO TO 
A Bolt Mineração concluiu pesquisa de sua jazida de manganês no Estado do Tocantins e apresentou 

relatório final de pesquisa à Agência Nacional de Mineração (ANM).  
A jazida contém 250 mil toneladas de manganês de alta qualidade em recursos medidos e indicados, e mais 

cerca de 100 mil toneladas em recursos inferidos. A jazida está localizada às margens da rodovia BR-153, conta com 
energia em alta tensão e é próxima à ferrovia norte-sul.  

A futura mina deverá ter custos de implantação e operação baixos, em razão da simplicidade da lavra e 
beneficiamento. Empresa 100% brasileira, a Bolt é focada na exploração de minério de manganês. Os geólogos Elmer 
Prata Salomão, Walid El Koury Daoud e Afonso Figueiredo controlam 90% do capital social. 
Fonte: Brasil Mineral 
Data: 17/07/2020 
 

 

MINISTRO RESSALTA SINAIS DA RECUPERAÇÃO ECONÔMICA EM FÓRUM DE DIÁLOGO SOBRE POLÍTICA, ECONOMIA E CULTURA DA 

AMÉRICA LATINA E DO CARIBE 
“O Brasil está no radar dos investidores”, disse hoje, 16/7, o Ministro de Minas e Energia, Bento 

Albuquerque, no evento Council of the Americas (COA), principal fórum de diálogo sobre política, economia e cultura 
da América Latina e do Caribe. O Ministro ressaltou os sinais da recuperação econômica brasileira e as ferramentas e 
estratégias utilizadas para sair da crise. 

No setor de energia elétrica, falou sobre a melhora no consumo. Apesar da redução de cerca de 15% do 
consumo no início da pandemia em comparação com o ano de 2019, agora observa-se que os números retornaram 
ao nível de consumo do último ano com um pequeno aumento. Albuquerque também ressaltou o declínio de 



inadimplentes nos últimos 60 dias. “De um pico de 10% de abril, chegamos a 2,4% em junho, em comparação com 
uma taxa média de 1,7% em 2019. De fato, representa um sinal claro de recuperação.” 

Mesmo durante a crise, o Ministro elencou sinais de resiliência e preparação das atividades ligadas à Pasta: 
• A capacidade de geração de energia expandida em mais de 3 GW; 
• A Itaipu Binacional alcançou seu pico na taxa de operação em 2020; 
• A planta nuclear de Angra 2 também marcou recorde na produção de energia desde 2001. Alcançou a taxa 

de geração acumulada de 200 milhões de MWh em 29 de junho de 2020; 
• No setor de mineração, atualizamos nosso quadro regulamentar e estamos trabalhando com todas as 

partes interessadas, visando a abertura da produção de urânio ao setor privado; e 
• No setor de petróleo e gás, em abril, a Petrobras atingiu um registro histórico de 1 milhão de barris por dia 

em exportação de óleo bruto e exportação de óleo combustível e óleo de bunker. 
Sobre parcerias internacionais destacou os leilões. Os de energia elétrica atraíram mais de 10 países. Apenas 

o de linha de transmissão foram envolvidos na competição 10 países e 30 empresas. Os de petróleo e gás contaram 
com a participação de nove países. No setor de mineração, foi realizado o primeiro leilão em direitos minerários em 
50 anos, abrindo parcerias privadas nas áreas de conhecimento, exploração e produção. 

“Nosso ambiente regulatório está sendo atualizado para atrair mais empresas estrangeiras para o Brasil. 35% 
do capital estrangeiro total investido no Brasil em 2019 foi concentrado em Minas e Energia”, afirmou. 

O evento contou com a participação de investidores de mais de 35 instituições, tais como: bancos e fundos 
multisetoriais de investimento, agências de riscos, agentes do setor de petróleo e gás, agentes do setor de energia 
elétrica e agentes do setor de mineração. 
Fonte: MME 
Data: 16/07/2020 

 
VALE INAUGURA PLANTA-PILOTO DE CONCENTRAÇÃO MAGNÉTICA A SECO DE MINÉRIO 

A Vale inaugurou na terça-feira (14) uma planta-piloto de concentração magnética a seco de minério de 
baixo teor. A tecnologia, conhecida pela sigla em inglês FDMS (Fines Dry Magnetic Separation) e desenvolvida pela 
New Steel, dispensa o uso de água no processo e, de acordo com a mineradora, “é única no mundo”. A Vale estima 
que, em 2024, 1% de toda sua produção seja feita com o uso desse processo. 

Segundo a Vale, a planta-piloto, batizada de NS-03 e construída no Centro Tecnológico de Ferrosos (CTF) da 
Vale, em Nova Lima (MG), com investimento de US$ 3 milhões, é o "primeiro passo" para a construção da planta 
industrial a ser erguida em Minas Gerais com aporte de US$ 100 milhões e prevista para entrar em operação em 
2022. A unidade terá capacidade de produção de 1,5 milhão de toneladas anuais de minério. 

A nova planta-teste terá capacidade de concentrar 30 toneladas por hora de minério a seco, utilizando a 
tecnologia de separação magnética, feita por meio de ímãs de terras-raras. Segundo a Vale, a New Steel consegue 
entregar um concentrado com até 68% de teor de ferro, a partir de minérios "pobres, com até 40% de ferro, 
dependendo de sua composição química e mineralógica". 

Atualmente, essa concentração é realizada pelo método conhecido como flotação, que usa água, com os 
rejeitos normalmente depositados em barragens. "Com a tecnologia de concentração a seco da New Steel, os 
rejeitos serão empilhados. A empresa já estuda formas de utilizá-los como insumo na indústria de construção civil, 
além de outras iniciativas como coprodutos", afirmou a mineradora em nota. 

"A NS-03 é uma planta semi-industrial que tem por objetivo a realização de testes em escala piloto com 
diferentes minérios, permitindo a definição de parâmetros operacionais para projetos de escala comercial", explica o 
presidente da New Steel, Ivan Montenegro. A empresa foi adquirida pela Vale em 2018. 

A planta em Nova Lima é a segunda com a tecnologia a entrar em operação. Entre 2015 e 2017, o processo 
foi usado em uma unidade que operou na mina de Fábrica, em Ouro Preto (MG). "A New Steel coloca a Vale na 
vanguarda dos investimentos em tecnologia de processamento de minérios. Vamos continuar buscando soluções 
que aumentem a segurança de nossas operações", afirma diretor-executivo de Ferrosos da Vale, Marcello Spinelli. 

Sem barragens 
A Vale afirma que, com a New Steel, estima que, a partir de 2024, 70% de sua produção seja beneficiada a 

seco ou a umidade natural, sem adição de água no processo nem o uso de barragens de rejeito. Hoje, o percentual 
de minério de ferro processado a umidade natural pela empresa chega a 60%. 

"Dos 30% da produção a úmido restantes em 2024, porém, 16% terão rejeitos filtrados e empilhados a seco. 
Apenas 14% da produção continuará sendo processada pelo método convencional, de concentração a úmido e 
destinação em barragens ou cavas de minas desativadas", disse a mineradora, salientando que, para isso, serão 
necessários investimentos de US$ 1,8 bilhão na filtragem e no empilhamento a seco. As primeiras operações a 

https://www.noticiasdemineracao.com/empresas/news/1380529/new-steel-da-vale-prev%C3%AA-iniciar-opera%C3%A7%C3%A3o-em-2022
https://www.noticiasdemineracao.com/empresas/news/1380529/new-steel-da-vale-prev%C3%AA-iniciar-opera%C3%A7%C3%A3o-em-2022
https://www.noticiasdemineracao.com/empresas/news/1380529/new-steel-da-vale-prev%C3%AA-iniciar-opera%C3%A7%C3%A3o-em-2022


utilizar a técnica serão as de Vargem Grande, em Nova Lima; Pico, em Itabirito; Cauê e Conceição, em Itabira; e a 
mina de Brucutu, em São Gonçalo do Rio Abaixo. 

O diretor da Cadeia de Valor de Ferrosos da Vale, Vagner Loyola, acrescentou que a empresa já investiu US$ 
17,8 bilhões na última década para instalar e ampliar o uso de tecnologias de processamento a seco - ou umidade 
natural - do minério produzido em suas operações no Brasil. Nos cinco próximos anos, a estimativa é o aporte de 
mais US$ 3,1 bilhões em instalações de processamento similares para chegar à meta de 70% da produção a seco. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 16/07/2020 
 

 

TOMADA DE SUBSÍDIOS PARA VALIDAÇÃO DO MODELO CONCEITUAL DE ESTRUTURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE SUBSTÂNCIAS 

MINERAIS NA AGÊNCIA. 
De 20 de julho a 03 de agosto, a ANM realizará tomada de subsídios para validação do modelo para 

catalogação das substâncias minerais na Agência. 
De 20 de julho a 03 de agosto, a ANM realizará tomada de subsídios para validação do modelo para 

catalogação das substâncias minerais na Agência. 
O objetivo é organizar e padronizar essas informações, facilitando a comunicação com o setor regulado e 

sociedade.  
Os materiais estão disponíveis, também, na página da ANM no LinkedIn. 
Tomada de subsídios 
A tomada de subsídios é um dos mecanismos de participação social adotados pela Agência Nacional de 

Mineração. O processo é público e tem por objetivo de ouvir a sociedade e o setor mineral, colhendo subsídios e 
informações sobre ações específicas da Agência. 

Para participar da Tomada de Subsídio nº 04/2020, acesse o formulário aqui ou utilize QR Code abaixo. 
 

 
 

Fonte: ANM 
Data: 16/07/2020 

 
LARGO REGISTRA AUMENTO DE PRODUÇÃO DE VANÁDIO NA MINA MARACÁS MENCHEN, NA BAHIA 

A Largo Resources registrou a produção de 2.562 toneladas (5,6 milhões de libras) de pentóxido de vanádio 
(V2O5) na mina de Maracás Menchen, na Bahia, no segundo trimestre do ano, aumento de 2% na comparação com 
o mesmo período de 2019. A empresa também anunciou plano de investir US$ 1,3 milhão para aumentar em 10% a 
capacidade instalada. 

Segundo a Largo, o aumento na produção foi resultado de uma maior taxa global de recuperação, que 
passou de 79% no segundo trimestre do ano passado para 80,8% no período entre abril e junho deste ano. 

De acordo com a mineradora, durante o segundo trimestre foram extraídas 257.357 toneladas de minério 
com um teor V2O5 efetivo de 1,20%, contra 308.858 toneladas no segundo trimestre de 2019. 

"A redução no minério total extraído deve-se a ajustes operacionais para limitar a força de trabalho durante 
a pandemia de Covid-19, bem como a restrições operacionais devido à estação das chuvas", disse a empresa em 
comunicado divulgado nesta quinta-feira (15). "Durante este tempo a companhia utilizou os estoques disponíveis 
para alimentar a planta de britagem, a fim de mitigar o impacto na produção de V2O5", acrescenta a nota. 

No comunicado, a Largo comemora também a "primeira remessa independente de vanádio", ocorrida em 14 
de maio. O negócio foi viabilizado com o fim do contrato de venda antecipada do V2O5 que a companhia canadense 
mantinha com a Glencore desde 2008 e que foi usado para financiar a construção da operação. 

Investimentos 

http://www.anm.gov.br/noticias/modelagem-substancias-ts_2
http://www.anm.gov.br/noticias/modelagem-substancias-ts_2
https://www.linkedin.com/company/ag%C3%AAncia-nacional-de-minera%C3%A7%C3%A3o/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IT4Io5t0NEWa-lTMMYiXuCxdddcI1s9Nugp2crUrIsdUODBLUjdSM0pFVFlWV0o3UUg3R1QwRzc2MyQlQCN0PWcu
https://www.noticiasdemineracao.com/empresas/news/1386194/largo-encerra-contrato-com-glencore-e-passa-controlar-comercio-de-van%C3%A1dio
https://www.noticiasdemineracao.com/empresas/news/1386194/largo-encerra-contrato-com-glencore-e-passa-controlar-comercio-de-van%C3%A1dio


A mineradora informou que tem planos para investir US$ 1,3 milhão no quarto trimestre em atualizações 
planejadas para o forno e melhorias no refrigerador da planta. Com isso, de acordo com a empresa, será possível 
aumentar a capacidade instalada para 1.100 toneladas de V2O5 por mês, ao invés das 1.000 toneladas atuais. "Não 
esperamos que este trabalho tenha impacto na produção no quarto trimestre", afirmou o presidente e diretor-
executivo da Largo, Paulo Misk. 

Além dessa atualização, a empresa já havia anunciado projeto de construção de uma nova planta na 
operação para a produção de trióxido de vanádio (V2O3), com investimento de US$ 10 milhões. Os projetos de 
engenharia básica e detalhada ficarão a cargo da Pöyry e a previsão é de que o ramp-up e comissionamento da nova 
planta ocorram no segundo semestre do ano que vem. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 16/07/2020 
 
 
 

 

EMBRAPII E IBRAM ASSINAM ACORDO PARA FORTALECER INOVAÇÃO NA ÁREA DE MINERAÇÃO 
Objetivo é potencializar o uso de Inteligência Artificial e Internet das Coisas para aumentar a segurança e 

diminuir os impactos ambientais no setor 
O Brasil é um dos maiores produtores de minerais do mundo.  Investir em tecnologias mais seguras e 

sustentáveis para explorar os recursos naturais do país se apresenta como caminho à retomada econômica no pós-
Covid. Em consonância com essa estratégia, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) e o 
Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) firmaram, nesta quarta-feira (15), uma aliança estratégica para incentivar 
o desenvolvimento de PD&I no setor, sobretudo em tecnologias de alta complexidade como Inteligência Artificial, 
Big Data Analytics e Internet das Coisas (IoT).  A assinatura ocorreu durante a abertura do e-mineração, evento 
online que debate os rumos da mineração no país. 

A aliança vai aproximar a relação do setor com a rede de Unidades EMBRAPII, importantes centros de 
pesquisas no Brasil, e torná-la referência para atividades de pesquisa e inovação para toda a cadeia produtiva da 
área mineral. As Unidades EMBRAPII possuem competências que podem contribuir para superar os desafios 
tecnológicos das empresas com soluções em materiais avançados, química verde, reutilização de matérias primas e 
redução de uso de compostos tóxicos, entre outros. 

“A indústria mineral brasileira tem agregado valor em novos produtos. Esse desenvolvimento tem sido 
obtido, em grande parte, por meio dos projetos desenvolvidos com a EMBRAPII: são mais de 100 projetos da área de 
Mineração, com dezenas de empresas do setor, que correspondem a um investimento de R$ 200 milhões. O acordo 
entre EMBRAPII e IBRAM vai potencializar a capacidade inovativa do setor no país ao aproximá-lo de equipe de 
pesquisadores altamente qualificadas das Unidades EMBRAPII”, destaca o diretor-presidente da EMBRAPII, Jorge 
Guimarães. 

“O acordo de cooperação com a EMBRAPII irá proporcionar a ampliação dos já expressivos investimentos em 
inovação tecnológica por parte da indústria da mineração brasileira. Esta é uma das formas de os brasileiros 
acompanharem a evolução da mineração exercida no país”, diz Flávio Penido, diretor-presidente do IBRAM. 

A EMBRAPII também oferece às empresas brasileiras a oportunidade de fazer parcerias internacionais. 
Encontram-se abertas várias chamadas, entre as quais a parceria com a Suécia, que conta com a área de Mineração 
como uma das cinco áreas prioritárias a serem exploradas. Ainda no tema da Mineração, a EMBRAPII encontra-se 
em negociação com entidades do Canadá, visando outras possibilidades de parcerias internacionais para o setor 

EMBRAPII no e-mineração – O evento online reúne lideranças, autoridades, gestores e especialistas do setor 
mineral brasileiro, entre elas, o diretor de Planejamento da EMBRAPII, José Luis Gordon, no debate “Inovação 
aplicada à mineração: desafios e oportunidades”. O presidente da CBMM, Eduardo Ribeiro, e a diretora executiva da 
Mining Hug, Cláudia Diniz, também participam, além da mediação do diretor da CETEM, Fernando Links. 

Cinco Unidades EMBRAPII selecionadas de acordo com projetos na área de mineração, logística, transporte e 
materiais apresentam potenciais soluções tecnológicas em um pitch com empresas do setor. São elas: 
Tecnogreen/USP; Poli/USP, Senai/Cimatec, DCC/UMG e IPT Materiais. A proposta é favorecer a geração de negócios 
e de projetos de PD&I para desenvolvimento de novos produtos e processos industriais. A EMBRAPII financia até um 
terço do valor do projeto com recursos não reembolsáveis, o restante é dividido entre a empresa e a Unidade 
EMBRAPII. 
Fonte: EMBRAPPI 
Data: 15/07/2020 
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