
   

 
 
24 de Dezembro 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 

 

 

GOVERNO FEDERAL LANÇA PRODUTO PARA ESTIMULAR A PESQUISA MINERAL NO PAÍS 
O Serviço Geológico do Brasil-CPRM, empresa pública ligada ao Ministério de Minas e Energia, através da 

Diretoria de Geologia e Recursos Minerais, lança uma nova classe de produtos, as Cartas de Anomalias, para 
incentivar a pesquisa mineral no país e cumprir sua missão institucional, de gerar e disseminar o conhecimento 
geocientífico com excelência. 

As Cartas de Anomalias foram produzidas pela integração de imagens aerogeofísicas, obtidas por 
tratamentos computacionais específicos, adicionando-se informações geológicas, de recursos minerais conhecidos, e 
de dados de levantamentos geoquímicos disponíveis. Este produto pretende viabilizar a avaliação preliminar dos 
setores de maior probabilidade para prospecção da substância mineral de interesse, mais especificamente ouro e 
cobre, e fomentar novos investimentos pelo setor privado. 

A primeira região contemplada nesta inciativa foi o norte do estado de Mato Grosso, na Província 
Polimetálica Juruena-Teles Pires, que apresenta comprovada vocação metalogenética para Au, relacionada 
principalmente à associação vulcano-plutônica constituída pela Suíte Teles-Pires e Grupo Colíder e sua interface com 
rochas do embasamento Cuiú-Cuiú, o que faz com que esta região figure como a 2ª maior produtora de Au no Brasil. 

Recentes descobertas demostram ainda mais o elevado potencial desta associação para depósitos 
polimetálicos e de metais base, a exemplo do depósito de Cu-Au pórfiro recém descoberto (Depósito Jaca), além de 
ampliação das reservas auríferas do Filão do Paraíba. Destaca-se ainda o potencial da sequência 
metavulcanossedimentar do Grupo Roosevelt, que hospeda o depósito de classe mundial do tipo VMS de Pb-Zn (Ag-
Cu-Au) de Aripuanã. 

 

 



Estes fatores fazem com que a Província Polimetálica Juruena-Teles Pires represente hoje uma das áreas que 
desperta maior interesse do setor mineral, devido ao seu elevado potencial para novas descobertas, e por esta razão 
foi selecionada como área piloto para elaboração das Cartas de Anomalias. 

Para o desenvolvimento desse novo produto, foram selecionadas 82 folhas cartográficas, na escala 
1:100.000, cobrindo uma área de 246.000km2, para as quais serão disponibilizadas Cartas de Anomalias em formato 
PDF. Para cada folha é também disponibilizado um robusto banco de dados, contendo imagens aerogeofísicas 
(magnetometria e gamaespectrometria) georreferenciadas e shapefiles com dados de geoquímica (sedimento de 
corrente e concentrado de bateia) e de recursos minerais, além das bases geológica, estrutural, geotectônica e 
cartográfica de toda a área enfocada. 

As cartas de Anomalias apresentam no encarte principal, o tema geofísico de maior interesse em uma 
região. No caso da área trabalhada, foram enfocados Au e Cu relacionados a sistemas magmáticos-hidrotermais. 
Cabe ressaltar que as anomalias apresentadas neste produto não invalidam as potencialidades de outros sistemas 
minerais. Caberá ao usuário, a partir do banco de dados disponibilizado, escolher qual a associação de produtos que 
melhor se adequa aos seus interesses. 

Foi aplicada a rotina de automação desenvolvida no software QGIS para a geração das Cartas de Anomalias, 
o que trouxe maior agilidade na produção, de modo que será possível disponibilizar de forma tempestiva produtos 
semelhantes para as principais províncias e distritos minerais do país. 

Os produtos estão disponíveis para download Acesse: 
Clique aqui para acessar as Cartas de Anomalias em PDF e Banco de Dados. 
Clique aqui para acessar as Cartas de Anomalias em PDF. 

Fonte: CPRM 
Data: 21/12/2020 

 
MINERAÇÃO DO PARÁ ADQUIRE PROJETO DE OURO CREPORI DA ALTAMIRA 

A Mineração do Pará Ltda. (MAP) concluiu a aquisição do projeto de ouro Crepori da Altamira Gold. De 
acordo com a Altamira, a conclusão do negócio ocorreu com a transferência dos direitos minerários do ativo e o 
respectivo pagamento, pela MAP, de C$ 500 mil, equivalentes a cerca de R$ 2 milhões. Além do dinheiro, a antiga 
proprietária do projeto também vai receber royalty NSR (do inglês net smelter return, ou receita líquida sobre a 
produção) de 4% sobre uma eventual produção do projeto. 

Crepori está localizado a aproximadamente cinco quilômetros ao norte da pequena operação de mineração 
de rocha dura da MAP, que atualmente produz cerca de 4.200 onças de ouro por ano. 

A Mineração do Pará deve iniciar nos próximos meses os trabalhos no local para desenvolver uma operação 
de mineração a céu aberto que, segundo a Altamira, "poderá fornecer fluxo de caixa para empresa por meio do NSR 
de 4% já no segundo trimestre de 2021". 

"A conclusão da venda do projeto Crepori para a MAP e o recebimento de R$ 2 milhões dá à Altamira o 
capital de giro necessário enquanto trabalhamos para conseguir financiamento para a construção de uma mina e 
planta de processamento em nosso projeto de ouro Cajueiro, no Mato Grosso", observou o presidente e diretor-
executivo da Altamira, Michael Bennett. 

Ele salientou ainda que o negócio relativo a Crepori foi muito "importante" pelo fato de que o NSR de 4% 
poderá dar à empresa um fluxo de receita "antes da produção inicial de Cajueiro, que está prevista para o fim de 
2021". 

O projeto Crepori está localizado na Província de Ouro do Tapajós, a aproximadamente 100 km a sudoeste 
das minas de ouro subterrâneas operacionais de Palito e São Chico, da Serabi Gold. Ainda segundo a Altamira, a 
estimativa é de que cerca de 500.000 onças de ouro foram recuperadas na área durante a corrida do ouro do 
Tapajós, de 1978 a 1995. 

Em novembro e dezembro de 2017, a Altamira sondou sete furos de reconhecimento em Crepori, num total 
de 876m. "Os resultados foram geralmente decepcionantes com os melhores resultados retornados do furos CPR-1 
(1m @ 4,55 g/t ouro, 4m @ 3,23 g/t ouro e 5m @ 1,81 g/t ouro) e CPR-2 (4m @ 8,52 g/t ouro). Nenhum outro 
trabalho foi realizado no projeto desde então", informou a mineradora. 

"Ressalta-se que as decisões de produção dos projetos Crepori e Cajueiro atualmente previstos podem não 
se basear em estudos de viabilidade de reservas minerais que demonstrem viabilidade técnica e econômica. 
Consequentemente, pode haver maior incerteza, bem como riscos econômicos e técnicos associados a qualquer 
decisão de produção", acrescentou a empresa em nota. 

 

http://geosgb.cprm.gov.br/
http://rigeo.cprm.gov.br/


Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 22/12/2020 

 
MERIDIAN FECHA EMISSÃO PRIVADA E CAPTA R$ 22 MILHÕES PARA ATIVOS NO BRASIL 

A Meridian Mining encerrou uma emissão privada de ações com a captação do equivalente a R$ 22,1 
milhões que, segundo a empresa, serão destinados a ativos da mineradora no Brasil. Em nota, a companhia sediada 
no Reino Unido afirmou que os recursos obtidos com a colocação serão usados para financiar o desenvolvimento dos 
projetos de cobre e ouro Espigão, em Rondônia, e Cabaçal, recém-adquirido pela mineradora no Mato Grosso. 

Em julho, a Meridian já havia anunciado a intenção de retomar os trabalhos de exploração em seus ativos no 
Brasil - a companhia possui também os projetos de manganês Mirante da Serra e de estanho Ariquemes, ambos em 
Rondônia. 

Mas, de acordo com a empresa, Cabaçal, adquirido em novembro, é uma das prioridades. O cobre e o ouro 
se destacaram fortemente no mercado mundial de commodities, com preços atingindo marcas históricas. A 
Meridian pretende promover campanha de sondagem com foco no alvo VMS. Segundo a companhia, o programa 
deve abranger de 60 a 70 furos para um total de 8.000 metros. 

Da mesma forma com Espigão. No caso do projeto de Rondônia, a Meridian havia informado que ampliaria 
pesquisas de solo para identificar alvos prioritários de sondagem no ativo. 

O presidente e diretor-executivo da Meridian, Adrian McArthur, ressaltou que o sucesso do aumento de 
capital da empresa mostra a "confiança do mercado de capitais no potencial do projeto de cobre e ouro de Cabaçal". 

"No novo ano, estaremos lançando um programa agressivo de delineamento de recursos por meio de 
verificação e sondagem extensional visando a mineralização histórica de Cabaçal. O programa terá como alvo a 
extensa mineralização de cobre e ouro", disse o executivo, acrescentando que os trabalhos servirão para "avaliar 
cenários de desenvolvimento subterrâneo e a céu aberto". 

"Damos as boas-vindas a novos investidores. Também damos as boas-vindas a Gilbert Clark para a função 
executiva de gestão, que traz uma profunda experiência em mineração, mercado de capitais e avaliação de 
projetos", declarou. 

Ele se referiu à nomeação do atual diretor do conselho de administração para o cargo de presidente de 
Desenvolvimento Corporativo e Comitês Técnicos. A nomeação, segundo a empresa, ocorreu diante do "aumento 
das necessidades corporativas da Meridian". 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 22/12/2020 

 
CENTAURUS ANUNCIA INTERCEPTAÇÃO "ESPETACULAR" NO PROJETO DE NÍQUEL JAGUAR, NO PA 

A Centaurus Metals fez uma de suas melhores interceptações até o momento na campanha de sondagem 
que realiza no Projeto de sulfeto de níquel Jaguar, no Pará. Em nota, a companhia ressaltou ainda que a 
interceptação ocorreu em um furo localizado fora dos limites da área de recursos minerais atuais e demonstra o 
potencial de crescimento do projeto principal da empresa. 

Na nota, a companhia relatou que a sondagem no JAG-DD-20-104 no alvo Jaguar Central retornou o 
resultado "espetacular" de 30,8m a 3,30% Ni, 0,22% Cu e 0,06% Co a partir de 180,7m; incluindo 12,0m a 2,31% Ni, 
0,21% Cu e 0,05% Co a partir de 180,7m; e 12,1m a 5,38% Ni, 0,31% Cu e 0,09% Co a partir de 195,3m. 

"O resultado confirma extensões de down-dip para a mineralização de níquel de alto teor em Jaguar Central, 
que agora tem mais de 500m de comprimento e permanece aberto em profundidade e ao longo do strike, 
demonstrando o potencial de crescimento significativo no depósito", avaliou a empresa. 

"É importante ressaltar que este furo e outros furos recentes estão localizados bem além do limite atual de 
recursos minerais, demonstrando o potencial de crescimento excepcional e vantagens que o projeto Jaguar ainda 
tem a oferecer à medida que continuamos a sair e sondar furos mais profundos em toda a área do projeto", 
salientou o diretor administrativo da Centaurus, Darren Gordon. 

Entre outros dados relatados pela mineradora estãos os do furo JAG-DD-20-101, localizado 100m a leste de 
JAG-DD-20-104, onde sondagem também cruzou mineralização de alto teor, retornando resultados como 11,0m a 
0,76% Ni, 0,03% Cu e 0,02% Co de 127,0m e 20,2m a 1,00% Ni, 0,04% Cu e 0,03% Co de 153,3m. 

https://www.noticiasdemineracao.com/metais-b%C3%A1sicos/news/1391995/meridian-planeja-retomar-explora%C3%A7%C3%A3o-de-projetos-em-rond%C3%B4nia-em-agosto
https://www.noticiasdemineracao.com/metais-b%C3%A1sicos/news/1391995/meridian-planeja-retomar-explora%C3%A7%C3%A3o-de-projetos-em-rond%C3%B4nia-em-agosto
https://www.noticiasdemineracao.com/empresas/news/1398963/meridian-assina-contrato-de-compra-do-projeto-de-cobre-e-ouro-caba%C3%A7al-no-mt


A empresa australiana informou ainda que novos furos 50m abaixo de JAG-DD-20-104 e JAG-DD-20-101, 
também fora dos limites atuais de recursos minerais, já têm sondagem em andamento com resultados esperados no 
início de 2021. 

Darren Gordon salientou que os resultados da sondagem recente confirmaram "a continuidade da 
mineralização espessa de alto teor em profundidade em Jaguar Central, com o crescimento do depósito nesta área 
tendo o potencial de reduzir a profundidade de qualquer futura mina a céu aberto ou facilitar a opção de start-up de 
qualidade para uma futura operação subterrânea". 

"Nossas sondagens recentes também aumentaram ainda mais nossa compreensão crescente da economia 
potencial do depósito Jaguar Central", completou o executivo. 

A Centaurus informou também que possui "forte posição de caixa" de mais de US$ 25 milhões para conduzir 
a exploração contínua e trabalho de desenvolvimento de projeto em 2021, com uma estimativa de recursos minerais 
JORC atualizada para sustentar o estudo de escopo com previsão de ser entregue no primeiro trimestre de 2021. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 22/12/2020 

 

 
GLOBAL COPPER OUTPUT TO GROW OVER THE NEXT DECADE – REPORT 

A new report by Fitch Solutions forecasts global copper mine production to increase by an average annual 
rate of 3.7% over 2021-2029, with total output rising from 21.5mnt to 27.8mnt over the same period. 

Year-on-year, the market analyst sees production of the red metal expanding 6.9% as a result of multiple 
new projects coming online and low-base effects due to covid-19 lockdowns reducing output in 2020. 

Leading this growth is Chile, where BHP’s (ASX, LON, NYSE: BHP) Spence Growth Option project is expected 
to deliver first production between December 2020 and March 2021. The operation is projected to increase payable 
copper production by 185kt per annum once ramped up.  

Fitch’s forecast also takes into consideration the return of most workers to the Escondida mine, although 
BHP has already said that output will be lower than usual through the 2022 fiscal year as a result of the reduced 
workforce levels.  

 
“However, the return of workers will boost copper output back into normal range, which the firm is holding 

at roughly 1,200kt per annum on average,” the report reads. “Furthermore, depending on when the Spence Growth 
Option project mentioned earlier ultimately begins production and can ramp up to its full run rate, we expect it will 
also contribute positively to 2022 growth.”  

https://www.mining.com/bhp-to-ramp-up-spence-copper-mine-expansion/
https://www.mining.com/web/escondida-sees-output-fall-codelco-boosts-production/


The analyst points out that the copper forecast is also counting on Lundin Mining (TSX: LUG) being able to 
reach an amicable solution with its Chilean unions by year-end and, thus, not impacting production for 2021.  

Lundin projects copper mine production at Candelaria to range between 185kt and 195kt in 2021, which is 
up from the 142kt produced in 2019 and is slated to be higher than what is produced in 2020. 

According to Fitch, growth following 2021 will benefit from the delayed project ramp-ups such as Teck 
Resources’ Quebrada Blanca Phase 2 project, which is expected to begin production over the second half of 2022.  

Project development had been delayed by five-to-six months due to the covid-19 pandemic but has since 
restarted, and the company now estimates copper production over the first five years will average 286kt per annum. 

All of these developments led Fitch to revise up its 2022 and 2023 forecasts to 4% and 3.2% respectively 
from 2.9% and 1.9% previously.  

When it comes to Peru, the world’s no. 2 copper producer, Fitch expects its outlook for copper mine 
production to bounce back strongly in 2021, growing by 20% y-o-y, as a result of strong low-base effects and new 
projects coming online.  

 Exploration projects. 
“Peru is tied for second for the world’s largest copper reserves at 87mnt as of 2019, 10% of known reserves,” 

the report reads. “We believe Chinese investment will play an increasingly important role in Peru’s copper sector. 
Miners are seeking to diversify their supply chain to compensate for Chinese domestic consumption being greater 
than their supply.” 

Based on official information, Peru is expected to see $10.2 billion invested in five mining projects over the 
next decade by Chinese firms.   

China and the DRC 
Within China, copper production is expected to increase at an average rate of 1.5% per annum over 2021-

2029, compared with an average growth rate of 4.6% over the past 10-year period.  
The market analyst says that this slowdown in production growth will be driven by closures of low-grade 

copper mines and delayed planned capacity expansions.  
Despite this outlook, domestic copper production is expected to be positive as new projects come online and 

the Asian country develops foreign assets to improve its resource security. 
H-grade, low-cost material,” Fitch states. “For instance, in October 2019, Zijin Mining announced that it 

would spend $146 million to increase its interest in Ivanhoe Mining. The purchase will make Zijin the second-largest 
shareholder in the company developing the Kamoa-Kakula copper mine in the Democratic Republic of the Congo.” 

Kamoa-Kakula, on the other hand, is set to be one of the largest contributors to growth within the DRC’s 
copper sector, whose production is expected to grow 12% y-o-y in 2021, following a 3.5% contraction in 2020.  

The prediction is based on the fact that, in August, Ivanhoe Mines (TSX: IVN) reported that the development 
of the Kakula copper mine had been progressing ahead of schedule, with the firm expecting to achieve first copper 
concentrate in Q321.  

This and other projects, together with steady output from China Moly’s Tenke Fungurume mine and 
Glencore’s (LON: GLEN) Katanga mine, are the foundations of Fitch’s forecast, which takes into account Glencore’s 
decision to idle the Mutanda copper-cobalt mine from 2020 to 2022.  
Fonte: Mining.com 
Data: 21/12/2020 

 
VALE INVESTIRÁ US$ 495 MILHÕES PARA REATIVAR MINA DE MINÉRIO DE FERRO EM MG 

A Vale vai iniciar as obras necessárias para reativação da mina de minério de ferro Capanema, nos 
municípios de Santa Bárbara, Ouro Preto e Itabirito, em Minas Gerais. A reativação da operação vai consumir 
investimentos de US$ 495 milhões e a previsão da mineradora é de que o star-up da mina, paralisada desde 2003, 
ocorrerá no segundo semestre de 2023. 

De acordo com a Vale, os investimentos serão destinados à aquisição de novos equipamentos, instalação de 
transportador de correia de longa distância e adequações no pátio de estocagem e carregamento da mina de 
Timbopeba, em Ouro Preto, que integra o Complexo Mariana. 

Ainda segundo a mineradora, Capanema terá capacidade de 18 milhões de toneladas anuais de produção a 
umidade natural, sem a geração de rejeitos. 

A companhia informou, em nota, que "nos primeiros anos" a operação de Capanema "trará uma adição 
líquida para a Vale de 14 Mtpa de capacidade com a expedição através do site de Timbopeba". 

https://www.mining.com/perus-mining-output-falls-for-seventh-month-in-a-row-report/


As operações em Capanema tiveram início na década de 1970, por meio da Minas da Serra Geral (MSG), uma 
joint venture da Vale, como controladora, em parceria com um grupo de empresas japonesas lideradas pela 
Kawasaki Steel Corporation. 

Enquanto Capanema esteve em operação, o minério extraído era beneficiado pela MSG e vendido 
integralmente à controladora. 

Em 2002, a Kawasaki Steel fundiu os negócios com a NKK, dando origem à JFE Steel, uma das maiores 
produtoras de aço do Japão, que passou a deter 50% do capital social da MSG. Em 2016, a Vale exerceu opção de 
compra prevista no acordo de acionistas e adquiriu a participação da parceira na joint venture.  
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 21/12/2020 

 

 
GOLD PRICE CLIMBS ON US STIMULUS AGREEMENT 

Gold prices climbed to a six-week high on Monday, driven by news that US congressional leaders reached an 
agreement on a $900 billion covid-19 relief bill. Meanwhile, pandemic lockdowns in the UK soured appetites for 
riskier assets and lent further support for bullion. 

Spot gold advanced 0.5% to $1,877.14 per ounce by 1 p.m. EST, having surpassed $1,900 earlier in the day. 
US gold futures held steady at $1,886.40 per ounce. 

 “Now that we’ve got fiscal stimulus behind us, gold has enough momentum to close above $1,900 by year-
end and it could climb up to $1,925,” said Stephen Innes, chief global market strategist at financial services firm Axi. 

He added that dovish policies from the US Federal Reserve could also be supportive of gold. Last week, the 
Fed vowed to keep funneling cash into financial markets and keep rates low until economic recovery is secure. 

Aiding bullion, Asian stocks slipped as Britain’s health minister suggested tighter curbs in London and 
southeast England might stay for some time to counter a new coronavirus strain. 

“Gold has once again regained its safe-haven status as lockdowns have changed sentiment in the broader 
market, which looked past the pandemic and into a recovery next year instead,” Michael McCarthy, chief strategist 
at CMC Markets, told Reuters. 

Bullion, considered a hedge against inflation, has risen over 23% so far this year amid the unprecedented 
stimulus unleashed globally. 
Fonte: Mining.com 
Data: 21/12/2020 

 
LUNDIN’S CHAPADA BACK IN FULL PRODUCTION 

Lundin Mining announced on Monday the return to full production rates at its Chapada copper and gold 
mine in northern Brazil.   

The company withdrew its 2020 production, cash cost and capital expenditure guidance for Chapada in 
September, after a power outage caused damage to all four of the operation’s SAG and ball mill motors. 

 “Return to full processing capacity was achieved following the installation of the remaining repaired motor 
on the ball mill on December 20, 2020,” Lundin said in a press release. 

“The processing plant achieved approximately 35% of nameplate capacity while operating only the SAG mill 
and throughput further improved mid-November with the installation of a single motor on the ball mill.” 

Production of both copper and gold have already achieved the lower bound of the 2020 guidance range of 
45,000-50,000 t of copper and 80,000-85,000 oz of gold from the mine. 

“Chapada is well-positioned to deliver 2021 guidance having used the opportunity to accelerate 
maintenance, build run of mine ore stockpile and advance waste removal and development activities,” Lundin said. 

Midday Monday, Lundin’s stock was up 0.3% on the TSE. The company has a C$7.6 billion market 
capitalization. 
Fonte: Mining.com 
Data: 21/12/2020 

 

https://www.cnbc.com/2020/12/21/stimulus-checks-will-arrive-as-soon-as-next-week-mnuchin-says.html
https://www.cnbc.com/2020/12/21/stimulus-checks-will-arrive-as-soon-as-next-week-mnuchin-says.html
https://www.reuters.com/article/global-precious/gold-jumps-on-u-s-stimulus-deal-cheer-virus-lockdowns-idINKBN28V0CF
https://www.lundinmining.com/news/lundin-mining-announces-resumption-of-full-product-123020/
https://www.mining.com/lundin-reports-interruption-to-operations-at-chapada/


 
CSN VAI PRECIFICAR OFERTA DE UNIDADE DE MINERAÇÃO EM 08 DE FEVEREIRO 

A abertura de capital da subsidiária de mineração da CSN já tem data marcada para ocorrer. A oferta inicial 
de ações (IPO, na sigla em inglês), que deveria ser realizada este mês, acontecerá no dia 18 de janeiro. O valor inicial 
das ações – o “dia D” da transação – será conhecido em 8 de fevereiro. O preço do minério de ferro nas alturas, já 
superando o US$ 160 a tonelada, deve impulsionar a oferta. Um dos IPOs mais aguardados para o próximo ano, a 
abertura de capital da CSN Mineração deve girar mais de R$ 8 bilhões. Do total, R$ 7 bilhões irão ao caixa da CSN, 
pela venda de uma fatia minoritária na unidade – e o dinheiro deve ajudar a reduzir o endividamento. No fim de 
setembro, a dívida líquida da siderúrgica superava os R$ 30 bilhões. Procurada, CSN não comentou. 
Fonte: Estadão 
Data: 22/12/2020 

 
MINERALIZAÇÃO POLIMETÁLICA É TEMA DE ARTIGO DO JGSB 

O artigo Mineralization constraints on the origin of polymetallic (Pb, Ag, Zn, Cu, Au) deposits hosted in the 
metasedimentary Lajeado Group, Southern Ribeira Belt, Brazil foi desenvolvido com o objetivo de fazer uma análise 
da região do Distrito Mineral Vale do Ribeira, localizado no estado de São Paulo. O estudo foi produzido pelos 
pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM), Angela Lopes, Francisco Ferreira, Anderson Silva, Lígia 
Ribeiro e Elizete Salvador, e pela pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Maria José 
Mesquita. 

Essa região faz parte do Cinturão Ribeira Sul, desenvolvido durante o processo de formação das montanhas, 
conhecido como orogenia Brasiliana-Pan-Africana. Todavia, essa área possui um déficit de pesquisas desde o 
fechamento das minas, o que acaba justificando os novos projetos de potencial econômico mineral que estão 
surgindo. Com isso, a pesquisa foi desenvolvida a partir de trabalhos de campo, análise petrográficas e geoquímicas 
em cinco minas que atualmente estão inativas, Panelas, Barrinha, Rocha, Lajeado e Furnas. Além disso, foram 
utilizadas as descrições de núcleo de perfuração executado na década de 1980. 

 

 
 
 
De acordo com dados levantados pelos pesquisadores, o principal tipo de minério consiste em veios 

polimetálicos de sulfeto maciço e de preenchimento de falhas. Além disso, os maiores teores de minério foram 
encontrados nas amostras da Mina Panelas: 35% de chumbo, 5% de zinco, >1% de cobre, 564 ppm de prata e 23% de 
ferro. 

Clique aqui para acessar o artigo! 
 

Fonte: CPRM 

https://jgsb.cprm.gov.br/index.php/journal/article/view/97
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COPPER PRICE POWERS ON – “TELL-TALE SIGNS OF SUPERCYCLE” 

Copper prices jumped to the highest since February 2013 on Friday on hopes that economic stimulus in the 
US will further boost demand for the bellwether metal, already in short supply amid an Asian factory and 
construction boom. 

The US Congress is facing down a midnight deadline to pass a relief measure as part of a massive 
government spending bill, which would be the largest in history after the $2.2 trillion Cares Act, passed in late 
March. 

On the Comex market, copper for delivery in March advanced 1.2% to $3.6445 a pound in New York, 
bringing gains in 2020 to over 30%. The metal dipped below $2.00 a pound at the height of the pandemic in March. 
On the LME, copper also surpassed $8,000 a tonne for the first time in nearly eight years. 

 

The metal’s jump this week “is really boosted by hopes on the US stimulus talks,” TD Securities analyst Ryan 
McKay told Bloomberg. 

“The China recovery scenario, a weaker dollar, and green-inspired reflation wave have also lifted copper, 
especially with the Chinese stockpiling impulse having been bigger than initially thought and more strategic in 
nature.” 

Some banks and investors are now drawing comparisons to the spike in the early 2000s, when a jump in 
Chinese orders ushered in the last super-cycle for commodities. 

“You have all the tell-tale signs of a supercycle,” Jeff Currie, head of commodities research at Goldman 
Sachs, told Bloomberg TV. He cited metals hitting multi-year highs, the weaker dollar, crude oil reaching $50, and 
rising global liquidity. 

“Covid is already ushering in a new era of policies aimed at social need instead of financial stability [which] 
will likely create cyclically stronger, more commodity-intensive economic growth, that should create the elusive 
cyclical upswing in demand.” said Goldman in a recent report. 

BlackRock expects copper to hit new all-time highs in the upswing of the cycle, Evy Hambro, the firm’s global 
head of thematic investing, told Bloomberg TV on Thursday. 

Manufacturing 
“The copper rally is due in large part to improved manufacturing activity in the US, China and eurozone,” 

said Frank Holmes, CEO of U.S. Global Investors and a contributor to MINING.COM. 
For the month of November, the IHS U.S. Manufacturing PMI hit 56.7, up significantly from 53.4 in October. 

The month-to-month increase was the sharpest since September 2014, according to IHS Markit. 

https://home.treasury.gov/policy-issues/cares
https://www.mining.com/base-metals-get-supercharged-thanks-to-china-rebound/
https://www.mining.com/mining-supercycle-talk-back-as-copper-iron-ore-prices-surge-to-7-year-highs/


“Meanwhile, Chinese factories signaled their strongest improvement in over a decade. The Caixin China 
General Manufacturing PMI posted 54.9 in November as output and new orders surged to 10-year highs.” 

“We expect another leg to this rally” in commodities and mining shares, with momentum extending into the 
first half of 2021, RBC Capital Markets analysts led by Sam Crittenden wrote in a note to clients. Governments will 
“do whatever it takes to ensure the global economy gets back on track.” 

 

China’s relative success at containing the pandemic and optimism about global economic growth next year 
as vaccines are rolled out are fueling gains across industrial commodities from iron ore to oil. 

Copper is also likely to benefit from the growing EV market because it is used in electrical wiring. 
“The bullish narrative is clearly gaining traction with investors, including those who had been skeptical a few 

months ago,” Jefferies analysts, including Christopher LaFemina, said in an emailed note to Bloomberg. 
Citigroup warned earlier this month that the metal was “too hot to handle” and that prices may retrace if 

gains aren’t supported by the physical market. 
Fonte: Mining com 
Data: 18/12/2020 

 
RECORDE DE R$ 1 BILHÃO DA CFEM EM NOVEMBRO PODE ATRASAR DISTRIBUIÇÃO EM DEZEMBRO 

O recorde de R$ 1 bilhão na arrecadação da Compensação Financeira por Exploração Mineral (Cfem) em 
novembro pode atrasar a distribuição do recurso neste mês de dezembro. De acordo com a Agência Nacional de 
Mineração (ANM), o valor superou todas as expectativas dela e do Governo Federal, e a Agência não dispõe do valor 
para repassar a estados e municípios. 

"Diante desta superação (de valores) não prevista, a ANM não dispõe de crédito orçamentário suficiente 
para efetuar a totalidade da distribuição aos estados e municípios que recebem a compensação por serem 
produtores ou por serem afetados pela atividade minerária. Para que a distribuição ocorra na sua totalidade, é 
necessária uma suplementação de crédito orçamentário, que depende de uma portaria do Secretaria Especial da 
Fazenda", declarou a Agência em nota destinada aos beneficiados pelo recebimento da Cfem. 

A ANM informou sobre o procedimento que irá tomar caso essa suplementação não seja realizada até a 
segunda-feira (21). Ela ressaltou ainda que, mesmo com o possível atraso, os recursos estão garantidos. 

"Visando mitigar o impacto para produtores e afetados, caso essa suplementação não ocorra até segunda-
feira, dia 21/12/2020, a ANM pretende efetuar a distribuição aos estados e municípios de forma proporcional, com o 
montante atualmente disponível nos cofres da Agência. Tão logo seja publicada a portaria, a ANM distribuirá o valor 
remanescente. O direito do repasse mantém-se garantido, aguardando apenas o remanejamento orçamentário", 
finaliza o órgão. 
Fonte: Notícias de Minerção Brasil 

https://www.mining.com/ev-metal-index-on-course-for-record-year/
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ESTADOS 

GOIÁS QUER TAXAR ATIVIDADE. EMPRESÁRIOS CRITICAM 
O Governo de Goiás enviou projeto de lei à Assembleia Legislativa estadual que propõe a criação de uma 

taxa para atividade de mineração e um cadastro para fiscalização do setor. O Governo alega ser necessário custear o 
poder de polícia de diversos órgãos envolvidos na vigilância do meio ambiente. Porém, a repercussão da cobrança, 
que tem efeito em cadeia, foi negativa entre os representantes do setor. 

Empresários tentam barrar a cobrança e questionam a justificativa do governo, além de reclamar da falta de 
diálogo. A Confederação Nacional das Indústrias (CNI) apontou o tema como de suma importância e que abre risco 
para permitir que estados usem a cobrança como escape para aumentar arrecadação para além do real custo 
envolvido na fiscalização. 

A Taxa de Controle sobre as Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos 
Minerais (TRM) está proposta no texto enviado pelo governo estadual com o valor por tonelada de R$ 3,21 para 
minério não metálico extraído e de R$ 10,38 para minério metálico extraído. Há apenas isenção prevista para 
calcário. O projeto do Executivo poderá instituir outras isenções e reduções no valor da taxa. Sobre isso, o 
subsecretário da Receita Estadual, Aubirlan Borges Vitoi, explica que há busca por “plena fiscalização” e que haverá 
discussão com o setor para delimitar a taxa para cada caso depois que a lei for aprovada. 

O presidente do Sindicato das Indústrias Extrativas de Goiás e do Distrito Federal (Sieeg), Luiz Antônio 
Vessani, diz que a taxa não tem fundamento. “Propõe fiscalizar a atividade. Onde tem problema ambiental na 
mineração no Estado? Se quer fiscalizar mais, tem o direito, não acho que seja inconstitucional. Mas a taxa é um 
absurdo e cobra na forma de imposto sobre a produção e isso sim é ilegal e desequilibra as empresas.” Para Vessani, 
o Governo deveria atentar para a lentidão no licenciamento ambiental e o fato de que a mineração traz emprego e 
desenvolvimento aos municípios. “O impacto é gigantesco para além do setor, pode atingir o turismo, porque 
inviabiliza com a cobrança na água de hotéis de Caldas Novas, a construção civil com aumento de custo da atividade, 
a agroindústria, porque tem impacto na produtividade agrícola”, diz o presidente da Câmara Setorial da Mineração 
(Casmin) da Fieg, Wilson Antonio Borges, sobre efeitos em cadeia já que minérios estão na base das produções. 

Porém, o subsecretário da Receita alega que a cobrança terá relação direta com o custo da fiscalização 
ambiental e a medida por toneladas foi escolhida pela facilidade de controle, o que já é feito com ICMS. “Objetivo 
não é só ingresso de tributo. A atividade onera muito o meio ambiente e o Estado tem alto custo para esse trabalho 
de controle.” 
Fonte: Brasil Mineral 
Data: 17/12/2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 


