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A missão da ADIMB é a de promover o desenvolvimento técnico-científico e a capacitação 
de recursos humanos para a Indústria Mineral Brasileira 
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DESEMPENHO DO SETOR MINERAL EM 2020 SUPERA EXPECTATIVAS E CONTRIBUI PARA IMPULSIONAR A RETOMADA DA 

ECONOMIA 
A Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) obteve crescimento significativo, passando de R$ 

4,5 bilhões, em 2019, para R$ 6,1 bilhões em 2020 
O faturamento do setor mineral atingiu, em 2020, a casa dos R$ 209 bilhões. Esse desempenho superou as 

expectativas e impactou positivamente o setor da mineração no País. A informação é do secretário de Geologia e 
Mineração do Ministério de Minas e Energia (MME), Alexandre Vidigal, ao fazer um balanço dos resultados obtidos 
pelo setor ao longo do ano passado, cuja arrecadação de tributos foi da ordem de R$ 72,3 bilhões. 

Dentre os tributos, a Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) obteve crescimento 
significativo, passando de R$ 4,5 bilhões, em 2019, para R$ 6,1 bilhões em 2020. Um resultado que trará benefícios 
diretos aos estados e à população de milhares de municípios brasileiros, pois são recursos normalmente aplicados em 
melhorias em infraestrutura, qualidade ambiental, saúde e educação. 

O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirma que o setor, que hoje é responsável por quase 2,5% 
do Produto Interno Bruto (PIB), é um dos mais promissores para a consolidação e o fortalecimento da economia do 
País. Para ele, “é preciso popularizar a imagem da mineração brasileira como forma de explorar todo o potencial do 
setor, que traz tantos benefícios gerando emprego e renda às localidades”. 

A afirmação do ministro se confirma: levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) 
mostra que, até setembro de 2020, o setor possuía cerca de 180 mil trabalhadores empregados. Nesses mesmos nove 
meses, as contratações indiretas obtiveram número expressivo quando considerada a geração de empregos indiretos 
da ordem de 1 para 11 ao longo das cadeias produtivas. 

“A mineração pode ser a grande mola propulsora para a retomada da economia do País”, afirmou o secretário 
Alexandre Vidigal, que destaca o Programa Mineração e Desenvolvimento (PMD) lançado no ano passado. Segundo 
Vidigal, o PMD vem sendo trabalhado e apresentado aos diversos agentes, tanto do setor público como do setor 
privado que atuam ou têm interesse pela mineração. “É um setor da economia que ainda pode crescer muito e o 
governo tem trabalhado exatamente nessa direção, trazendo pujança e mostrando a importância da indústria mineral 
para o Brasil”, disse. “Nosso objetivo é impulsionar o desenvolvimento do setor mineral brasileiro, mostrando a sua 
relevância, especialmente para investidores brasileiros e estrangeiros”, completou.  

Dados estatísticos confirmam a contribuição do setor mineral para um saldo positivo em relação ao comércio 
exterior em 2020. O aumento foi de 31%, passando de quase US$ 25 bilhões, em 2019, para mais de US$ 32 bilhões, 
em 2020. Neste cenário, merecem destaque as exportações de minério de ferro e ouro, que tiveram variação positiva 
de 16% e 36% (em US$), respectivamente, na comparação com 2019. 

Os títulos minerários também obtiveram resultados positivos. Foram protocolados 10.746 requerimentos, 
aprovados 1.444 relatórios finais de pesquisa, concedidas 527 portarias de lavras, 1.154 licenciamentos e 265 
Permissões de Lavra Garimpeira (PLG). 



 

 

Acesse as informações completas sobre o desempenho do setor mineral em 2020.  

Fonte: MME 
Data: 19/02/2021 
 
 

 

 

http://portaldamineracao.com.br/wp-content/uploads/2021/02/Apresentacao_Resultados_Setor_Mineral_2020-1.pdf


 
 

 
GOVERNO AMPLIA BUSCA POR INVESTIDORES DO SETOR MINERAL E ANUNCIA NOVA DATA DE LEILÃO 

O Governo Federal, através do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), publicou nesta quinta-feira (25) a 
alteração da data da concorrência dos leilões dos depósitos de Cobre de Bom Jardim e Fosfato de Miriri. 

A licitação será dia 10 de julho e será realizada no escritório da empresa no Rio de Janeiro. A nota técnica 
apresentada informa que as restrições de viagem causadas pela pandemia mundial do COVID-19 impediram as análises 
presenciais dos interessados em participar do Leilão. As amostras geológicas do solo são físicas e requerem a presença 
dos participantes. 

Com isso, os Diálogos com o Setor Mineral, continuam acontecendo. São reuniões one on one voltadas para 
os investidores interessados na concorrência. Para titular da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais do SGB-CPRM, 
Marcio Remédio esta é uma nova oportunidade para alcançar um público mais amplo que tenha interesse no 
investimento. 

“As restrições de viagens nacionais e internacionais impostas pela pandemia estão dificultando as empresas 
interessadas em realizar uma análise mais profunda do projeto, tanto para visitas in loco como para acesso aos dados 
físicos dos projetos. A realização da licitação será de forma presencial e todos os protocolos de saúde e segurança 
serão implementados para o evento, mas a dificuldade de deslocamento no atual momento poderia inviabilizar a 
presença de interessados. Com isso, a Diretoria-Executiva percebeu também, a oportunidade de ampliar o processo 
para alcançar mais empresas e aprovou a nova data”, ressaltou Remédio”. 

Para participar dos Diálogos com o Setor Mineral, envie um e-mail para ppi.mineracao@cprm.gov.br 
Acesse os editais aqui. 

Fonte: CPRM 
Data: 25/02/2021 

 

 
 

 
MINAS LANÇA PROJETO DE DESENVOLVIMENTO PARA PERÍODO PÓS-MINERAÇÃO 

Itabira (MG) vai abrigar o projeto-piloto voltado a desenvolver polos de desenvolvimento e de geração de 
renda a partir de atividades produtivas, em substituição às fontes de recursos geradas direta e indiretamente pela 
mineração em larga escala. 

O piloto integra o Projeto de Reconversão Produtiva em Territórios Dependentes da Mineração, uma iniciativa 
que vem sendo implantada desde 2019 pela Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil 
(Amig); Sebrae-MG; Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG); Federação das Indústrias de Minas Gerais 
(Fiemg); Secretaria de Desenvolvimento de Minas Gerais; e Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). 

O projeto tem a meta de auxiliar os municípios e regiões de entorno a construir e a implantar estratégias de 
reconversão produtiva, de modo a reduzir a dependência econômica em relação à atividade minerária, a partir de uma 
estratégia de desenvolvimento econômico local. Além dos 13 municípios-sede, outros 56 podem vir a participar do 
projeto, envolvendo um total de sete regiões de Minas Gerais. 

Há cerca de 80 anos, Itabira tem boa parcela de seu desenvolvimento atrelado às receitas da mineração, mas, 
até hoje, segundo o prefeito Marco Antônio Lage (PSB), não elaborou um planejamento de longo prazo para 
estabelecer fontes alternativas de receitas para o período pós-mineração. 

Segundo o prefeito, a exaustão mineral em Itabira deverá ocorrer nos próximos oito anos e, portanto, o 
município "tem pressa", segundo ele, para buscar a diversificação produtiva e obter emancipação econômica e, assim, 
garantir a sobrevivência após o ciclo de mineração. 

"Essa iniciativa é um marco na história da mineração em Minas Gerais. Mais do que uma campanha, este é um 
projeto inovador que envolve toda a sociedade civil organizada para buscar um novo modelo de mineração 
sustentável, respeitado, com união da sociedade em torno de objetivos comuns", avaliou Lage. 

Ele disse que espera que Itabira seja uma referência para outros municípios mineradores. "Esta é uma nova 
página que precisamos escrever sobre a mineração em Minas Gerais, atividade fundamental para nosso estado", 
completou o prefeito. 

http://www.cprm.gov.br/publique/Acesso-a-Informacao/Leilao-Cobre-de-Bom-Jardim-%28GO%29-e-Fosfato-de-Miriri-%28PE-PB%29-6244.html


O projeto também está buscando metodologias e cases de sucesso fora do país. Segundo Alexandre Valadares 
Mello, diretor de Relações com Associados e Municípios do Ibram, em janeiro foi estabelecido o acordo de cooperação 
"Projeto de Transição Justa", envolvendo a Fundação Getúlio Vargas e a Embaixada da Alemanha. 

Mineradoras devem aderir ao projeto 
O diretor-presidente do Ibram, Flávio Ottoni Penido, confirmou a participação do Ibram e suas mineradoras 

associadas e disse que o projeto precisa ser abraçado pelas comunidades, suas lideranças e autoridades municipais 
"para que tenha perenidade e apresente bons resultados ao longo dos anos". 

Segundo ele, é importante que os novos polos de geração de receitas sejam planejados e decididos em 
conjunto pelas comunidades durante o ciclo da mineração, que é o objetivo central do projeto. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 25/02/2021 

 

 
JAGUAR MINING RELATA SUCESSO DE EXPLORAÇÃO INICIAL DE PERFURAÇÃO NO QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

Novas descobertas em Córrego Brandão e Zona Basal, perto de infraestrutura de plantas existentes 
A Jaguar Mining anunciou, no dia 16 de fevereiro, duas novas descobertas nos alvos de Córrego Brandão, 

localizado próximo ao Complexo CCA/RG, em Caeté, e Zona Basal, localizada próximo à unidade MTL, em Conceição 
do Pará. Os programas de perfuração em ambos os locais começaram no 4º trimestre de 2020 e estão em andamento 
com três sondas em operação. 

Nesta notícia, a Jaguar relata os resultados de 17 (2.000m) de 36 furos (4.916,76m) perfurados nos dois locais 
em programas de Fase I de reconhecimento, que estão em andamento. 

Os destaques do programa de perfuração relatados até o momento incluem: 
Intersecções oxidadas: 
Córrego Brandão: intercepção de 7,91g/t ao longo de 20,10m, próximo a superfície; 
Zona Basal: interceptação de 2,38 g/t ao longo de 20,45m e 2,00g/t ao longo de 15,40m, ambos próximos a 

superfície. 
Intersecções de sulfetos: 
Córrego Brandão: interceptação de 3,11 g/t Au ao longo de uma largura perfurada de 6,45 m. 
Vernon Baker, CEO da Jaguar Mining, comentou: “O sucesso inicial desses dois programas de exploração é 

extremamente encorajador. Essas duas propriedades estão mostrando potencial para geração de onças de baixo custo 
próximas à superfície e, à medida que desenvolvemos a compreensão das estruturas de controle subjacentes, elas 
também fornecem a oportunidade de encontrar depósitos mineralizados que podem fornecer uma produção 
sustentável de longo prazo. Estamos confiantes de que o crescimento orgânico de nossos recursos nos permitirá 
sustentar e aumentar a produção dentro de nossas infraestruturas existentes. Agradecemos à equipe de exploração 
da Jaguar, que demonstrou a capacidade de levar vários programas à frente, mantendo uma excelente disciplina 
geológica. 

Alvo de Córrego Brandão (CB) 
Os resultados do alvo CB são relatados a partir de cinco furos (548m) de um programa de perfuração que 

começou no final de novembro de 2020 e onde até o momento, 14 furos (1.664,36m) foram concluídos. 
A Fase 1 foi projetada para acompanhar os resultados de perfuração altamente encorajadores visando uma 

extensa (> 5 km de comprimento de alvos) ouro, arsênico e antimônio em anomalias do solo. O primeiro furo de 
perfuração diamantada relatou mineralização oxidadas com teores de 7,91 g/t Au ao longo de uma espessura de 21 
m, o que confirmou e estendeu o intervalo perfurado definido pelo intervalo anterior do furo do trado de alto teor. 

  
 Alvo da Zona Basal (ZB) 
Os resultados da Zona Basal são relatados a partir de 12 furos (1458m) de um programa de perfuração que 

começou em meados de outubro de 2020 e onde até agora 22 furos (3252,40m) foram concluídos. 
A Fase 1 de perfuração de reconhecimento neste alvo inicialmente focou em um programa de furos espaçados 

buscado a um potencial oxidado próximo a superfície e potenciais extensões de mineralizações sulfetadas 
estruturalmente controladas correlatas a extensões do greenstone mineralizadas em ouro interceptadas nas 
trincheiras, ambas marcadas por anomalias de solo com teores acima de 100ppb. 

Os resultados relatados até o momento incluem encorajadoras interceptações de óxido e sulfeto de 2,39 g/t 
Au em uma espessura de 20,45 m do furo FZB014 e 1,30 g/t Au em uma espessura perfurada de 11,60 m (incluindo 
1,78 g/t Au em 8,2m) no furo FZB026. 



Fonte: Brasil Mining Site 
Data: 25/02/2021 
 

 
HOW HIGH CAN COPPER PRICE FLY? THIS METALS TRADER EXPECTS $12,000 

Copper could surge above a record to $12,000 a tonne in 18 months on new demand from green initiatives, a 
leading metals trader said, giving one of the most bullish forecasts yet for the metal. 

The bellwether material has already doubled since a nadir in March to reach a nine-year high, and is roughly 
7% below the record of $10,190 set in 2011 as bets on an economic recovery and tighter supplies entice investors. But 
current prices would seem “far too low” if governments fulfill pledges for green infrastructure and electric-vehicle 
incentives, Concord Resources Ltd. said. 

 
“People need to be aware of the potential for a changing paradigm in terms of pricing,” said Mark Hansen, 

chief executive officer of the trading house. “In copper, the market is not yet pricing in the addition of potentially 
millions of new tonnes of copper demand over the coming decade.” 

If governments follow through with plans for greater electrification of economies, copper prices would need 
to climb to a level that prompts demand substitution and miners to invest in new production, according to Hansen. 

“It simply doesn’t happen at $10,000,” he said. “I would predict that if all those circumstances come true, we 
really need to see $12,000 copper to bring the market into balance and properly incentivize new production.” 

Aluminum may be among other metals to benefit as manufacturers look to substitute cheaper materials amid 
copper’s rally, Hansen said. Plus, pressure to clean up carbon-intensive sectors could lead to a cap on Chinese 
aluminum production, pushing prices to the “high $2,000s” from about $2,200 a tonne now, he said. 

Concord is one of several mid-sized metals traders that compete with leading merchants Glencore Plc and 
Trafigura Group. The London-based company was profitable last year and delivered 3.9 million tonnes of raw materials 
to customers, Hansen said. Both Glencore and Trafigura have given optimistic views about the copper market, but 
neither has publicly made a forecast as bullish as Concord’s. 

Hansen said the main risk to his outlook was if governments fail to implement plans for green-stimulus 
spending. He also warned that any weakness in China’s economy would cause metals prices to stumble. 

Still, he sees any pullback as a buying opportunity, and pointed to low inventories following large imports by 
China last year. 

“The stocks that should have built in a recession and then you would normally draw down in an expanding 
economy are not there,” Hansen said. “That’s a very supportive factor.” 

Also, the retreat by some banks from commodity trade finance had restricted funding to producers, potentially 
further supporting prices. 



“There is a risk that because commodities have relatively been under-appreciated assets for most of the last 
10 years, those of us in the industry aren’t recognizing the scarcity value of some of these markets with rapidly 
changing dynamics of demand,” Hansen said. 
Fonte: Mining.com 
Data: 25/02/2021 

 

 

CSN MINERAÇÃO FOCA EM AQUISIÇÕES NO SETOR MINERAL 
A CSN Mineração, subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), está analisando metas de aquisição 

dadas as previsões positivas para o minério de ferro. 
"Vamos avaliar os ativos que nos interessam e que podem promover um crescimento mais rápido. Há 

oportunidades que estão em avaliação, mas dentro da premissa de baixa alavancagem", disse o presidente da CSN, 
Benjamin Steinbruch, durante teleconferência com analistas para apresentar os resultados do quarto trimestre e do 
ano de 2020. 

Os comentários vêm dias depois que a CSN Mineração levantou R$ 5,2 bilhões em sua Oferta Pública Inicial 
(IPO, na sigla em inglês). 

A CSN Mineração, o segundo maior exportador de minério de ferro do Brasil depois da Vale, planeja aumentar 
sua produção dos atuais 33 milhões de toneladas/ano para 108 milhões de toneladas até 2033. 

Com reservas certificadas de minério de ferro de mais de 3 bilhões de toneladas - de acordo com o Joint 
Mineral Reserve Committee (JORC) - a empresa possui as minas Casa de Pedra e Engenho, o complexo de 
processamento de Pires, a usina de Itabirito, uma participação na ferrovia MRS e a Terminal de minério de ferro do 
Tecar no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. 

Com seus planos de expansão, a CSN começa a aparecer no radar de fornecedores de engenharia e 
equipamentos. 

"Desenhamos para o Brasil uma carteira de projetos no segmento de mineração da ordem de US$ 40 bilhões 
até 2024 em termos de investimentos, com mais de 70 projetos planejados por múltiplas empresas do setor. A CSN 
está incluída neste desenho, com importantes projetos de expansão", declarou Robson Campos, diretor da empresa 
de engenharia e construção ICSK, uma subsidiária do conglomerado industrial chileno Sigdo Koppers. 

Após o sucesso da IPO de sua divisão de mineração, a CSN está considerando fazer uma oferta de ações por 
sua unidade de cimento. 

Durante a transmissão pela internet, o diretor financeiro da CSN, Marcelo Cunha Ribeiro, afirmou que os 
tempos são positivos para o segmento de cimento e também para a bolsa de valores do país, embora não tenha 
revelado detalhes de uma oferta de ações pela referida subsidiária. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 25/02/2021 
 

 
 
 

 

PRINCIPAIS MINAS DE OURO DA AMÉRICA LATINA TÊM QUEDA NA PRODUÇÃO DE 2020 
A produção das 10 principais minas de ouro da América Latina caiu cerca de 400.000 onças em relação às 

previsões para 2020, uma vez que as operações foram afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Além disso, as 
empresas esperam uma recuperação mínima em 2021, pois as restrições relacionadas à crise da saúde continuam 
afetando o volume explorado. 

As 10 maiores minas da região produziram 4,54 milhões de onças (Moz) de ouro no ano passado, 406.000 
onças ou cerca de 8% menos do que a projeção média original de 4,95 onças. 

A produção dos 10 ativos está projetada em 4,59 onças durante 2021, de acordo com dados das empresas 
compilados pelo BNAmericas. 

A Pueblo Viejo, na República Dominicana, maior mina de ouro da América Latina e uma joint venture entre a 
Barrick Gold (60%) e a Newmont (40%), produziu 903.000 onças em comparação com a previsão média original de 
937.500 onças. 

O volume caiu em relação às 983.000 onças de 2019. Há uma previsão de declínio ainda maior para 2021, para 
812.500 onças, com base na projeção atribuível de 40% da Newmont de 325.000 onças. 

https://www.noticiasdemineracao.com/finan%C3%A7as/news/1405308/csn-minera%C3%A7%C3%A3o-registra-lucro-de-rusd-1-342-bilh%C3%B5es-no-quarto-trimestre
https://www.noticiasdemineracao.com/finan%C3%A7as/news/1405308/csn-minera%C3%A7%C3%A3o-registra-lucro-de-rusd-1-342-bilh%C3%B5es-no-quarto-trimestre
https://www.noticiasdemineracao.com/finan%C3%A7as/news/1405121/csn-minera%C3%A7%C3%A3o-levanta-rusd-5-2-bilh%C3%B5es-em-dia-de-estreia-na-b3
https://www.noticiasdemineracao.com/finan%C3%A7as/news/1405121/csn-minera%C3%A7%C3%A3o-levanta-rusd-5-2-bilh%C3%B5es-em-dia-de-estreia-na-b3
https://www.noticiasdemineracao.com/empresas/news/1403766/csn-aposta-alto-no-neg%C3%B3cio-de-cimento-ap%C3%B3s-abrir-capital-de-minera%C3%A7%C3%A3o
https://www.noticiasdemineracao.com/empresas/news/1403766/csn-aposta-alto-no-neg%C3%B3cio-de-cimento-ap%C3%B3s-abrir-capital-de-minera%C3%A7%C3%A3o


A mina de Paracatu, da Kinross Gold, produziu 542.435 onças, abaixo das 619.563 onças de 2019, devido às 
menores taxas de processamento e recuperação, que foram parcialmente compensadas por teores mais altos. 

Embora a Kinross não tenha emitido uma previsão para 2020 para cada mina, a produção excedeu a estimativa 
da BNamericas de 520.000 onças, com base em uma projeção de 2,4 milhões de onças para toda a empresa. A empresa 
espera uma produção de Paracatu de mais de 600.000 onças / ano para o período 2021-2023. 

A mina de Peñasquito, da Newmont, registrou uma forte recuperação em sua operação, apesar da suspensão 
de seis semanas devido às medidas contra a Covid-19 adotadas no H1, com a produção aumentando para 526.000 
onças em 2020, contra 129.000 onças em 2019, quando as operações foram afetadas por vários bloqueios. Mas o 
número ficou 49.000 onças abaixo da projeção original de 575.000 onças. 

A empresa tem como meta um maior crescimento em 2021, para 660.000 onças, impulsionado por qualidades 
e rendimentos mais elevados. 

A produção na mina Merian da Newmont, no Suriname, estava na faixa de projeção original, dentro de 5% de 
465.000 onças. No entanto, o volume de 2020 foi de 461.000 onças, contra 524.000 de 2019, com uma queda adicional 
esperada em 2021 para 425.000 onças. Espera-se que a mineração se mova para áreas de rochas mais duras este ano, 
resultando em teores mais elevados e recuperações, mas taxas de processamento mais baixas. 

A mina Veladero, na Argentina, que a Barrick detém em 50/50 em uma joint venture com Shandong Gold, a 
produção caiu no ano passado para 452.000 onças, diante das 548.000 onças produzidas em 2019, e estava 
substancialmente abaixo da projeção média de 510.000 onças. 

A Barrick espera uma nova contração acentuada em 2021, para cerca de 280.000 onças, antes de se recuperar 
no ano que vem em parte de uma expansão da plataforma de lixiviação de fase 6, planejada para meados de 2021. 

A mina El Limón-Guajes, da Torex Gold, no México, produziu 430.480 onças de ouro em 2020, dentro da 
previsão original de 420.000-480.000 onças. A produção caiu se comparado com as 454.811 onças em 2019, 
parcialmente devido à suspensão das atividades devido à pandemia de Covid-19. A previsão para 2021 é 430.000 onças 
- 470.000 onças. 

A produção na mina Herradura, da Fresnillo, no México, de 425.288 onças ficou abaixo da previsão de 2019-
2020 de 440.000-475.000 onças de ouro e foi significativamente menor do que as 482.722 onças em 2019. As 
operações sofreram com as restrições operacionais impostas pela pandemia e pela força de trabalho reduzida no local. 

Embora a Fresnillo ainda não tenha divulgado uma previsão de produção atualizada para cada mina, as 
anteriores para 2021-2022 apontam para 340.000-410.000 onças. 

A mina da Yanacocha, no Peru, que tem como proprietário majoritário a Newmont, produziu no ano passado 
340.000 onças, contra as 527.000 onças em 2019. A controladora disse que as restrições relacionadas à pandemia 
contribuíram para uma queda acentuada na produção. O volume foi inferior às 415.000 onças projetadas inicialmente. 

Uma nova queda é esperada em 2021 para 315.000 onças, já que a mina muda para operações apenas de 
lixiviação antes de tomar uma decisão de construção do projeto Yanacocha Sulfuros de US$ 2,1 bilhões. 

A produção da mina Fruta do Norte, no Equador, Lundin Gold, excedeu a projeção original para 2020 de 
200.000-220.000 onças, produzindo 242.400 onças. A operação comercial teve início em fevereiro de 2020, mas o 
aumento do volume foi afetado pelas suspensões decorrentes da Covid-19, que se iniciaram em março e foram até o 
início de julho. A empresa espera que a produção aumente para 380.000-420.000 onças em 2021. 

A mina Cerro Negro, na Argentina, da Newmont, foi prejudicada pelas medidas e restrições causadas pela 
Covid-19 em 2020, com a produção de 216.000 onças contra as 334.000 onças de 2019 e bem abaixo da projeção 
original de 405.000 onças. 

A empresa prevê uma recuperação moderada em 2021, para 270.000 onças, enquanto as ausências de 
trabalhadores ainda pesam sobre as operações. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 25/02/2021 

 
NEXA RESOURCES AIMS TO EXPAND COPPER ASSETS 

Brazil’s Nexa Resources (TSX, NYSE: NEXA) is looking to expand its copper assets, company CEO Tito Martins 
told MINING.COM. 

“Copper is the mineral of the moment, of the decade and maybe the next decades,” said Martins, a former 
Vale Canada chief. 

Copper price extended the rally on Wednesday after the metal shot above $9,000 a tonne for the first time in 
nine years on Monday. The bellwether industrial metal has doubled in price since a nadir last March, also boosted by 
rapidly tightening physical markets and prospects for rebounding economic growth. 

https://www.mining.com/copper-price-keeps-soaring-amid-rally-in-commodities/
https://www.mining.com/copper-price-keeps-soaring-amid-rally-in-commodities/


“Everything that is said about clean energy and electric vehicles goes through electrical conduction and copper 
– I’m bullish,” said Martins. 

The company plans to invest $48 million to update its Magistral copper project in Peru, in line with the progress 
of engineering works. 

“Magistral engineering studies continue to progress,” Martin said. “In 2021, we expect to advance further 
detailed engineering and optimization opportunities to mitigate the risk of project execution, before consideration of 
project approval.” 

Magistral copper production is estimated at 50,000 tonnes per year. 
World’s second-biggest zinc mine 
The company expects to begin commercial production at its Aripuanã zinc project in Brazil’s Mato Grosso state 

by 2022. 
According to Martins, Nexa faced challenges last year with some suppliers, but 70% of the project is 

completed. 
“We are on track to conclude mechanical completion in 4Q21 and to start production in early 2022,” he said. 
Once in operation, the $354-million project will become the world’s second-biggest zinc mine, after Teck’s Red 

Dog mine in Alaska. 
Aripuanã zinc equivalent production is estimated at 119kt per year for approximately 11 years. 
Nexa zinc production in 2020 was 313kt, down 13% from 2019 mainly driven by the decrease in processed ore 

volumes in Peruvian mines, which were affected by the government-mandated temporary shutdowns in response to 
the covid-19 outbreak. 

“First-quarter sales are closed and moving towards closing sales in the second quarter. Demand is high. If I had 
more metal, I would sell it,” said Martins. 

“There are great uncertainties about the second half. We have to wait the outcome of covid-19 in the US and 
Europe. I think we are still not in a supercycle, just because of the pandemic.” 
Fonte: Mining.com 
Data: 24/02/2021 
 

 

BRAZILIAN NICKEL GETS GREEN LIGHT FOR SMALL-SCALE PIAUÍ PROJECT 
Brazilian Nickel announced on Wednesday it had received an installation license for PNP1000, the initial, small-

scale production phase of its 100% owned Piauí nickel-cobalt laterite project (PNP), in Brazil’s north-east. 
The permit, issued by the Piauí state environmental watchdog, allows the company to begin construction work 

at PNP1000, with first nickel and cobalt hydroxide production expected in the second quarter of 2022. 
The UK-based private miner will convert the existing plant, which successfully demonstrated the recovery of 

nickel and cobalt from Piauí’s ore in 2016 and 2017, into a small scale operation. The facility is expected to produce 
about 1,400 tonnes of nickel and 35 tonnes of cobalt a year, contained in intermediate products. 

The subsequent full-scale project will allow Brazilian Nickel to increase the ore mining rate from 100,000 
tonnes to 3 million tonnes a year, with annual production estimated at 25,000 tonnes of nickel and 900 tonnes of 
cobalt. 

Clean energy initiatives are fueling demand for certain commodities, including nickel and cobalt, pushing 
companies to speed up projects. 

Last week, Brazilian Nickel announced the final phase of a bankable feasibility study (BFS) for PNP and 
confirmed its intention to treat the ore by heap leaching. The announcement triggered mixed reactions among 
analysts. 

Roskill’s Brian Ziswa said that while leaching has been successfully used in copper and gold mining, it has yet 
to be practically demonstrated as a “viable stand-alone route” in the nickel laterite sector.   

One key advantage of heap leaching is that it has a lower capital intensity than high–pressure acid leach (HPAL) 
projects, Ziswa noted.    

“Nickel laterite mining and processing, given the low grades typically less than 1.5% Ni, is energy-intensive 
compared to sulphide deposits with higher nickel grades and more simplistic processing flowsheets,” the analyst 
wrote. “It is estimated that laterites emit four times as much CO2 equivalent emissions as sulphide ores per equivalent 
production in carbon emissions.” 

Engineering and construction group SNC Lavalin, which is leading the project’s BFS, has said that ore processing 
at Piauí will have an “inherently low carbon dioxide footprint”, adding that there is further research underway to 
reduce or even fully eliminate carbon emissions. 

US government backing 

https://www.mining.com/nexa-resources-to-open-worlds-second-largest-zinc-mine-in-2021/
https://www.mining.com/featured-article/ranked-top-10-zinc-mines-in-the-world/
https://www.mining.com/featured-article/ranked-top-10-zinc-mines-in-the-world/
https://www.mining.com/nexas-peru-operations-remain-suspended/
https://www.braziliannickel.com/wp-content/uploads/2021/02/BRN-award-of-LI-for-PNP1000-FInal-24.02.2021.pdf
https://www.braziliannickel.com/wp-content/uploads/2021/02/BRN-BFS-Final-18.02.2021.pdf
https://roskill.com/news/nickel%E2%80%AFsustainability%E2%80%AFbrazilian%E2%80%AFnickel-advances%E2%80%AFpiaui%E2%80%AFproject%E2%80%AFusing-heap-leaching/


The Piauí project grabbed headlines in October after attracting a $25 million investment from the US 
government, through one of the proposed mine’s funding partners — battery metals investment company TechMet. 

The $60 billion US International Development Finance Corporation (DFC) took the equity stake in TechMet as 
part of a push by former President Donald Trump to reduce the country’s reliance on supply chains dominated by 
China.  

The DFC was formed in 2019 to provide an alternative to Beijing-led overseas finance in Asia, Africa and Latin 
America.  

China processes around 65% of the world’s nickel and 82% of global cobalt for batteries, according to 
consultancy Benchmark Mineral Intelligence.  

The backing to TechMet marked the first time DFC invested directly in a metals and mining company and the 
funds are already being used to bring Piauí into production. 

TechMet was founded in 2017 by South African mining veteran Brian Menell, a former executive at Anglovaal 
and De Beers. 

The company has investments in battery recycling company Li-Cycle, US Vanadium, Rainbow Rare Earths, 
Brazilian Nickel, and Tinco, a tin and tungsten company in Africa. 

Tesla’s chief executive Elon Musk has urged global miners to increase production of nickel to meet the 
company’s plans to scale up battery production. The company and other carmakers are increasing the amount of nickel 
they use in their batteries, as the metal helps boost the range of electric vehicles. 
Fonte: Mining.com 
Data: 24/02/2021 

 

 

BRASIL AMPLIA EXPORTAÇÃO DE MINÉRIOS PARA CANADÁ E FATURA US$ 3,048 BILHÕES 
O Brasil ampliou suas exportações para o mercado canadense e faturou US$ 3,048 bilhões em 2020, conforme 

a análise Quick Trade Facts, realizada pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) com base no levantamento 
Comex Stat, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Os dados mostram que os principais produtos 
exportados foram ouro, alumina calcinada e a categoria que contempla ferro fundido, ferro e aço. 

A análise aponta que o ouro em formato bruto (bulhão dourado) está no topo da lista, apresentando um 
aumento de 148% em comparação a 2019, alcançando o valor de US$ 1.8 bilhão. "O impacto da pandemia na economia 
global gerou bastante insegurança entre as pessoas. O risco da desvalorização de suas riquezas fez com que 
recorressem à segurança monetária do ouro. Esse é um fator que estimula a indústria de extração e de transformação 
do ouro bruto em barras", declarou o diretor de relações institucionais da CCBC, Paulo de Castro Reis. 

No segundo lugar aparece a alumina calcinada que, apesar de apresentar o crescimento pequeno de 2%, 
contemplou 23% do valor exportado ao Canadá em 2020, alcançando US$ 981 milhões, ante ano anterior. "A alumina 
calcinada, ou óxido de alumínio, é utilizada nos segmentos industriais para fabricação de fibras cerâmicas, refratários, 
peças automotivas, abrasivos para polimentos e polimento de lentes. O Brasil é um dos principais players globais na 
produção de alumínio", destaca Castro Reis. 

Já a categoria que contempla "ferro fundido, ferro e aço", conforme a CCBC, teve um crescimento do valor de 
exportação de 108%, estimulado principalmente por "outros produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, 
de seção transversal retangular, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono", que cresceu 185% em valor 
exportado, atingindo US$ 233 milhões. 

Segundo os dados, também foi surpreendente o crescimento de 268% dos "produtos semimanufaturados, de 
outras ligas de aços", que atingiu US$ 34 milhões. "Como produto inédito em 2020, temos as exportações de ‘ferro-
cromo, com mais de 4 % de carbono', atingindo US$ 1,4 milhão", afirma o diretor da CCBC. 

Ainda segundo Castro Reis, as expectativas para o setor de mineração em 2021 são positivas diante do 
excelente desempenho no ano passado, apesar da pandemia do novo coronavírus. "Mesmo com o impacto nas vendas 
a partir de abril de 2020, quando a pandemia se intensificou no mundo, a mineração permaneceu em ascensão. Nossas 
apostas são de que a mineração continuará sendo um setor representativo nas relações bilaterais entre Brasil e 
Canadá", finaliza. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 23/02/2021 
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BRAZIL BNDES SELLS STAKE IN VALE FOR $2 BILLION 

Brazil’s state-owned development bank BNDES has sold its stake in Vale (NYSE: VALE) to exit its position in 
various companies as part of a broader government divestment plan. 

The sale of 188.5 million shares in VALE, gradually carried out by the bank’s equity arm BNDESPar this year, 
raised around 11 billion reais ($2 billion), the Brazil Journal reported. 

The Rio de Janeiro-based miner, the world’s top iron ore producer, currently has a market capitalization of 
almost $93 billion. 

Over the past months, BNDES has been turning its focus and resources energies towards Brazil’s social and 
environmental development. 

The lender carried out in November a block trade operation at the Sao Paulo’s stock exchange. The 2.5 billion 
reais transaction reduced BNDES’ stake in Vale to 2.4% of the miner’s voting shares. 

In August, the bank had already raised 8.1 billion reais ($1.53 billion) by selling 135 million of the iron ore 
miner’s shares, also in a block trade operation. The deal axed the bank’s stake in the company to 3.7% from 6.3%. 

BNDES has also tried to divest its stake in state-run oil giant Petrobras, but those plans were put on the back 
burner after the company lost almost a fifth (71 billion reais or $13bn) of its market value on President Jair 
Bolsonaro’s move to appoint a new chief executive on Monday. 

The President’s plan to appoint General Joaquim Silva e Luna, who served alongside Bolsonaro decades ago 
under Brazil’s military dictatorship, came as a blow to the oil producer. 

Petrobras — officially Petróleo Brasileiro SA — had spent the past few years working to regain investors’ trust 
and selling billions of dollars of assets following an overspending binge under prior administrations that nearly drove 
the company bankrupt. 
Fonte: Mining.com 
Data: 23/02/2021 

 
IRON ORE OUTPUT RETURNS TO GROWTH AFTER SHRINKING FOR FIVE YEARS – REPORT 

Global iron ore production growth will accelerate in the coming years, bringing an end to the stagnation that 
has persisted since iron ore prices hit a decade-low average of $55 per tonne in 2015, market analyst Fitch 
Solutions predicts in its latest industry report. 

Fitch forecasts global mine output growth to average 2.4% over 2021-2025 compared to the negative 2% over 
the previous five years. This would lift annual production by 378 million tonnes in 2025 compared to 2020 levels, 
roughly the equivalent of India and Russia’s combined 2020 output, Fitch says. 

Brazil 
Brazil’s iron ore production growth will rebound in the coming years following contraction and stagnation over 

2018-2020, Fitch predicts, pointing out that low operating costs, a solid project pipeline and Brazil’s high-quality iron 
ore increasingly favoured by Chinese steel producers will all contribute to higher output. 

The analyst forecasts Brazil’s iron ore production to increase at an annual average rate of 5.9% over 2021 to 
increase from 391mnt in 2020 to 529mnt in 2025. Production growth will slow over the longer term and Fitch forecasts 
average annual growth of 1.7% over 2026-2030, which would take annual output to 575 million tonnes by 2030. 

https://braziljournal.com/bndes-zerou-sua-posicao-em-vale
https://www.mining.com/web/bndes-raises-1-5-billion-from-sale-of-vale-shares/
https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Brazil-President-Ousts-Petrobras-CEO.html


 
Australia 
Fitch forecasts iron ore production in Australia to grow at an annual average of 1.7% over 2021-2025. While 

significantly slower than 3.4% over the previous five years, this would still lift annual output by 84 million tonnes 
compared to 2020 levels by 2025. 

The analyst believes Australia’s seating at the lowest-end of the global iron ore cost curve will provide a healthy 
buffer against falling prices in the coming years. On average, the cost of producing iron ore in Australia is $30/tonne, 
compared with $40-50/tonne in West Africa and $90/tonne in China. 

Production growth in Australia will stagnate over the longer term, and Fitch predicts production to actually 
peak around mid-decade at around 1.05 billion tonnes. This production slowdown will be due to mothballing of mines 
by junior miners and a pullback in capital expenditure by larger firms as iron ore prices decline, Fitch says. 

 
China 
China’s iron ore production will stabilise in the coming years, having declined significantly over recent years, 

and Fitch forecasts production to remain around 900 million tonnes over the coming decade, which would be around 



one-third lower than the 2015 level of 1.4 billion tonnes. Growth in output will be prevented by weak iron ore prices 
and tightening environmental regulations, Fitch notes. 

China’s iron ore sector will become increasingly consolidated as historically low iron ore prices will price out 
high-cost domestic miners in the coming years, Fitch says. 

According to Bloomberg, around 70% of Chinese iron ore output is uneconomical at prices below $96/tonne. 
In particular, Fitch notes, miners operating in provinces such as Hebei, Fujian, Guangdong and Xinjiang will take the 
strain of lower prices due to their sitting at the highest end of the iron ore cost curve. 

Demand 
Over 2021, a global economic recovery from the covid-19 pandemic will drive stronger consumption of iron 

ore. Fitch forecasts global steel production to grow by 4.9% in 2021 after contracting by 0.1% in 2020. This will be 
driven by 7.5% growth in steel production in China and 6.2% growth in India, the two largest steel producers. 

Looking further ahead, Fitch expects global iron ore consumption to steadily slow over subsequent 
years. Fitch forecasts global steel production to grow at an annual average of 3.2% over 2021-2025 and then by just 
1.4% over 2026-2030. 
Fonte: Mining.com 
Data: 22/02/2021 

 
HYDRO E UFPA LANÇAM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GEOTÉCNICA 

Parceria com a UFPA oferecerá curso de especialização lato sensu em Geotécnica para profissionais da empresa e do 
mercado 

Com o objetivo de melhorar cada vez mais as operações de bauxita e alumina e ao mesmo tempo investir no 
desenvolvimento de seus empregados, a Hydro oferecerá um curso de especialização em Geotécnica, em parceria 
com a Universidade Federal do Pará (UFPA). Serão 24 vagas para empregados da companhia e nove para público 
externo, por meio de edital de seleção da Universidade. É a primeira vez que a instituição de ensino superior realiza 
essa pós-graduação juntamente com uma empresa da cadeia do alumínio. 

O curso terá duração de 18 meses, com previsão de início em abril de 2021 e podem participar graduados nos 
cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia de Geologia, Geologia, Geociências e Geofísica. As aulas 
abordarão o que há de mais moderno nesta área e os alunos serão capacitados para atuar com excelência em projetos, 
operação, manutenção e segurança na manutenção de barragens e outros sistemas de disposição de rejeitos e 
resíduos sólidos. “Há uma grande demanda no mercado por profissionais especializados em Geotécnica e percebemos 
aí uma oportunidade de desenvolver uma equipe própria, com alto nível de conhecimento e alinhada às nossas 
necessidades e, além disso, contribuir para o desenvolvimento da mão-de-obra local. Fizemos um mapeamento dos 
perfis de nossos engenheiros e das funções ocupadas atualmente para formação desta equipe. Com este mapeamento 
em mãos, buscamos a UFPA para formatar a grade curricular do curso de especialização”, explica Douglas Ruozzi, 
diretor de Recursos Humanos da Hydro. 

A ideia é que, neste curso de especialização, eles troquem os conhecimentos já adquiridos em suas atividades, 
assim como boas práticas executadas na mina de bauxita da Mineração Paragominas e na refinaria de alumina 
Alunorte. “Não há graduação em Engenharia Geotécnica no Estado do Pará. Então, a Hydro decidiu oferecer o curso 
de especialização aos empregados que têm atuado nos processos desta área. Além disso, foram contratados cinco 
engenheiros júniores – três mulheres e dois homens – para reforço da equipe e formação no dia a dia com o 
acompanhamento dos mais experientes”, acrescenta Paschoal Cataldi, gerente executivo das áreas de resíduos da 
Hydro. 

Segundo Paschoal Cataldi, as empresas da cadeia do alumínio têm aprofundado os estudos de Geotécnica e, 
com o curso de especialização, a Hydro dá mais um passo na liderança do setor de alumínio. “A companhia sempre 
busca as técnicas mais modernas para segurança operacional e com o apoio de consultorias nacionais e internacionais, 
agora, entendemos que precisávamos de um grupo de especialistas para nos mantermos no pioneirismo”, afirma. 

A partir da conclusão do curso de especialização, os engenheiros poderão ser os responsáveis técnicos das 
operações que demanda o título em Geotécnica. “A Hydro está criando o ambiente favorável para o crescimento de 
empregados e nivelando o conhecimento dos integrantes das equipes. A nossa expectativa é que os participantes do 
curso de especialização desenvolvam projetos de melhorias em seus trabalhos de conclusão, com vistas à implantação 
nas unidades, futuramente”, finaliza Paschoal Cataldi. 

Inscrições: até o dia 28 de fevereiro para o público externo pelo site da UPFA (clique aqui). Para o público 
interno com a equipe de Recursos Humanos da Hydro. 
Fonte: Conexão Mineral 
Data: 18/02/2021 
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PARÁ LIDERA EXPORTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGOS NO SETOR MINERAL 
De janeiro a dezembro do ano passado, foram 4.796 admissões contra 2.602 desligamentos, gerando saldo 

positivo de 2.194 postos de trabalho 
O Pará registrou saldo positivo de postos de trabalhos no setor mineral em 2020. Segundo estudo do 

Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), através do Observatório do 
Trabalho do Pará, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), de janeiro 
a dezembro do ano passado, foram 4.796 admissões contra 2.602 desligamentos, gerando saldo positivo de 2.194 
postos de trabalho. O número representa 38% das 5.670 oportunidades geradas no setor da indústria paraense no 
último ano. 

Na Região Norte, o Pará também foi o estado que mais gerou empregos formais no setor extrativo mineral, 
mesmo em um ano marcado pela pandemia. 

A engenheira ambiental Ana Karla Pontes, 27, conseguiu o primeiro emprego na Mineração Paragominas, mina 
de bauxita da Hydro, localizada em Paragominas, em julho de 2020, quatro meses após concluir o mestrado. 
Atualmente, ela está lotada na Gerência de Área de Meio Ambiente e Sustentabilidade e sua atividade principal é fazer 
o geoprocessamento, gerando informações às equipes de licenciamento ambiental e dos programas de 
monitoramento e controle da empresa. 

“Na empresa, tenho o incentivo dos meus gestores, com feedbacks positivos do trabalho. Não pretendo 
abandonar essa carreira, porque na Mineração Paragominas vejo que posso crescer e quero muito esse 
desenvolvimento da minha vida profissional. Desde a infância, sempre tive vontade de trabalhar em uma das unidades 
da Companhia”, destacou a engenheira ambiental. 

Produção Mineral 
De acordo com a sinopse da produção mineral do Pará, divulgada pela Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), houve incremento na produção de ferro, bauxita e cobre, além de 
resultados positivos na exportação mineral e o destaque do Estado como grande gerador da Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). 

Segundo o relatório da Diretoria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral da Sedeme, com base nos 
dados da Declaração de Minérios Extraídos (DME) do sistema de Cadastro Estadual de Recursos Minerais (Cerm), entre 
as principais substâncias minerais produzidas no Pará em 2020, o destaque foi o minério de ferro, que alcançou 192,3 
milhões de toneladas, obtendo um aumento de 1,9% em comparação a 2019, que foi de 188,78 milhões de toneladas. 

A produção de bauxita também apresentou resultado positivo, totalizando 28,7 milhões de toneladas, um 
avanço de 8,9%, em relação a 2019, quando foi de 26,4 milhões de toneladas. Já o minério de cobre obteve a produção 
de 902,7 mil toneladas, representando um incremento de 6,8% em relação a 2019, quando foram registradas 845,5 
mil toneladas. 

Exportação 
Ainda de acordo com levantamento, no ano de 2020, a indústria de extrativismo e transformação mineral 

paraense exportaram, respectivamente, R$ 16,4 bilhões e R$ 1,4 bilhão. Os principais produtos exportados foram a 
alumina calcinada (R$1,144 bilhão), o alumínio (R$ 199 milhões) e o ferro gusa (R$  62,5 milhões). O minério de ferro 
negociado no porto chinês de Qingdao subiu 75% e foi a US$ 160 a tonelada. 

Os principais produtos exportados pela indústria de extração mineral do Pará foram minério de ferro, gerando 
um lucro de US$ 13,968 bilhões, seguido de concentrado de cobre (US$ 1,899 bilhão), ouro (US$ 295 milhões), minério 
de manganês (US$ 260 milhões), bauxita (US$ 134 milhões), caulim (US$ 119 milhões). A indústria de transformação 
mineral teve destaque com o silício (US$ 67 milhões) e a liga metálica ferro-níquel (US$ 166 milhões). 

Além disso, o minério de ferro, a soja e o petróleo lideraram a pauta de exportação do país. Em receita, houve 
uma alta de 14,3% nas exportações de minério de ferro, com o preço médio subindo 16,7% na comparação com 2019, 
fechando o ano com a média de US$ 108,49 por tonelada. 

De acordo com o diretor de Geologia, Mineração e Transformação Mineral da Sedeme, Ronaldo Lima, o 
resultado positivo relacionado à exportação de ferro esteve vinculado a alguns fatores importantes, como a rápida 
recuperação econômica da China, maior importadora global deste tipo de minério, durante a crise da Covid-19.  

“Além da oferta limitada, a cotação do minério cresceu e, com ela, a geração do CFEM. O aquecimento do 
setor e as altas dos preços das commodities, aliados à alta do câmbio do dólar, também contribuíram para o 
crescimento da economia mineral no ano de 2020”, destacou. 

Arrecadação 
Pelo segundo ano consecutivo, o estado do Pará foi o maior gerador da Compensação Financeira pela 

Exploração de Recursos Minerais (CFEM) – conhecido tecnicamente como o royalty do setor – com R$ 3,1 bilhões. De 



acordo com os dados publicados pela Agência Nacional da Mineração, o destaque foi o minério de ferro, responsável 
por 85,77% de toda a arrecadação estadual (ANM, 2021). 

Os números publicados também revelam a forte concentração da atividade mineradora no Brasil: juntos, Pará 
e Minas Gerais respondem por 90% de toda a arrecadação mineral. O ranking dos dez maiores municípios mineradores 
é formado apenas por paraenses – os líderes Parauapebas e Canaã dos Carajás – e mineiros. 

“A privilegiada localização geográfica do estado do Pará deu condições geológicas para formação de uma 
grande diversidade mineralógica que resultou em extraordinários depósitos minerais e, consequentemente, em uma 
enorme potencialidade para o aproveitamento econômico desses recursos. Além das condições naturais, o bom 
ambiente de negócios e a capacidade de atração de novos projetos tornou o Pará o maior produtor de minérios do 
Brasil e também maior arrecadador de CFEM”, destacou o diretor da Sedeme. 
Fonte: Agência Pará 
Data: 15/02/2021 

 

 
 
 

ANM E PPI APRESENTAM NOVO MODELO DE DISPONIBILIDADE DE ÁREAS 
A Agência Nacional de Mineração (ANM) e a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos 

(PPI) apresentaram ao Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) o novo modelo de seleção de disponibilidade de áreas 
e sobre os projetos de investimentos no setor mineral. 

Segundo a Agência, o novo modelo tem o objetivo de selecionar interessados em dar prosseguimento a 
projetos minerários já outorgados a terceiros, mas que retornaram à carteira da ANM por algum motivo: 
indeferimento de requerimento de título minerário, caducidade de títulos, abandono da jazida ou mina, desistência e 
renúncia. 

"Até 2018, a seleção dos interessados ocorria segundo o melhor projeto técnico. Agora é pelo maior preço 
ofertado. O Decreto nº 9.406/2018 introduziu um novo modelo de seleção, segundo o qual as áreas podem ser objeto 
de oferta pública prévia pela ANM e, havendo dois ou mais interessados, devem ser submetidas a leilão eletrônico, a 
ser decidido de acordo com maior valor ofertado", disse a Agência durante a reunião realizada na última quinta-feira 
(11). 

O diretor de Programa do PPI, Frederico Munia, apresentou brevemente a carteira de projetos do PPI e o 
escopo de trabalho do programa, além de abordar o novo modelo de Disponibilidade de Áreas e suas vantagens em 
relação ao adotado anteriormente. 

"A falta de objetividade no julgamento dos projetos tornava o procedimento anterior imprevisível e passível 
de questionamentos administrativos e judiciais. O novo modelo adota um critério extremamente objetivo, garantindo 
mais segurança, competitividade e celeridade ao procedimento. A iniciativa atrairá investimentos em pesquisa e lavra 
mineral em todo o país", afirmou Munia, ressaltando que, ao ser qualificada no Programa de Parcerias de 
Investimentos, a Disponibilidade de Áreas tornou-se um dos projetos prioritários para fomentar o desenvolvimento 
social e econômico do país. 

O diretor da ANM, Eduardo Leão, destacou que estima-se a existência de dezenas de milhares de áreas na 
carteira da Agência. "O objetivo é que essas áreas bloqueadas para investimentos sejam finalmente disponibilizadas e 
gerem renda, emprego e arrecadação para o país", afirmou. 

As rodadas da ANM que oferecem áreas para pesquisa e lavra de minérios começaram em setembro de 2020. 
No primeiro lote, usado como projeto-piloto, foram disponibilizadas, exclusivamente para fins de pesquisa mineral, 
cerca de 500 áreas. Já a 2ª Rodada, aberta em 29/12, estão disponíveis áreas equivalentes a 85,6 mil km2, quase o 
território de Portugal (92,2 mil km2). 

"Os estados com mais áreas para pesquisa e lavra são Bahia, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Ceará e Rio 
Grande Do Sul. Entre as 60 substâncias minerais identificadas, granito, areia, argila e calcário são os minerais mais 
presentes nas áreas em disponibilidade na 2ª rodada", disse a Agência. 

Até 2022, os planos da ANM e do governo federal é desbloquear todas as áreas para mineração. O edital da 
2ª Rodada de Disponibilidade de Áreas está disponível no site da ANM, e o prazo para manifestação de interesse se 
encerra em 1/3/2021. 

De acordo com o Ibram, a disponibilidade de áreas para a expansão da atividade mineral é crucial para renovar 
a oferta de minérios para o Brasil e para o mundo, além de ser fator necessário para equilibrar oferta, demanda e, 
consequentemente, os preços. 

"E também para oferecer condições de se planejar estrategicamente, no longo prazo, como a atividade 
mineral sustentável poderá gerar contribuições ao desenvolvimento socioeconômico do país. No entanto, a 

https://sople.anm.gov.br/


disponibilidade de novas áreas passou por longo período de estagnação, prejudicando uma maior expansão da 
mineração sustentável, o que está sendo revisto pela ANM e também por órgãos do governo federal", disse o Instituto. 

O diretor-presidente do Ibram, Flávio Penido, disse que é "impressionante" a extensão de terras que já 
poderiam ter sido legalmente utilizadas para o exercício da mineração sustentável ao longo dos anos, o que acabou 

não acontecendo. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 15/02/2021 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


