
   

 
 
 01 de dezembro de 2021 

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 

 

 
COMITÊ INTERMINISTERIAL HABILITA SEIS NOVOS PROJETOS NA POLÍTICA PRO-MINERAIS ESTRATÉGICOS 

O CTAPME já habilitou doze projetos de mineração, com estimativa de R$ 40 bilhões em investimentos e 
geração de 20 mil empregos na implantação e mais de 15 mil durante as operações. 

OComitê Interministerial de Análise de Projetos de Minerais Estratégicos (CTAPME), coordenado pelo 
Ministério de Minas e Energia, habilitou seis novos projetos minerários na Política Pró-Minerais Estratégicos, em 
reunião ordinária realizada em 24 de novembro. Com a decisão, os projetos passam a integrar a carteira do 
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), para fins de apoio governamental visando priorizar os esforços de 
implantação dos projetos em questão. 

Os projetos de investimento habilitados são Projeto Santa Quitéria (fosfato e urânio), da Indústrias 
Nucleares do Brasil S.A. (INB), em parceria com o Grupo Galvani; Projeto Mina Tucano (ouro), da Mina Tucano Ltda; 
Projeto Retiro (titânio e zirconita), da Rio Grande Mineração S.A.; Projeto Sereno (manganês), do Grupo RMB - 
Recursos Minerais do Brasil S.A., Projeto Volta Grande (ouro), da Belosun S.A. e Projeto Boa Esperança (cobre), 
da Mineração Caraíba S.A. 

Desde o início de sua atividade, em maio de 2021, o CTAPME já habilitou doze projetos de mineração na 
Política Pró-Minerais. Com base em informações das empresas envolvidas, estima-se o potencial de investimentos 
superior a R$ 40 bilhões. A geração de empregos prevista é de 20 mil durante a implantação e mais de 15 mil 
durante as operações. Quatro projetos analisados pelo Comitê não foram habilitados por não atenderem aos 
requisitos legais da Política, devendo ser arquivados. 

Conforme previsto no Decreto nº 10.657/2021, instituidor da Política Pró-Minerais Estratégicos, os órgãos 
ambientais permanecem integralmente responsáveis pela condução e decisão dos processos de licenciamento 
ambiental dos projetos habilitados, atuando o PPI na articulação de órgãos públicos envolvidos. Cabe ao CTAPME 
definir, para fins de apoio do PPI, os projetos minerários considerados relevantes para a produção de minerais 
estratégicos para o desenvolvimento do País. 

Os interessados em solicitar a habilitação de projetos na Política Pró-Minerais Estratégicos devem enviar e-
mail para ctapme.prot@mme.gov.br. A instrução do processo deverá observar as normas do Decreto nº 
10.657/2021 e Resolução CTAPME nº 01/2021. 
Fonte: MME 
Data: 30/11/2021 

 
MINÉRIO AVANÇA COM CENÁRIO PARA DEMANDA APÓS BAIXA EM NOVEMBRO 

Os contratos futuros do minério de ferro subiam 1,8%, para US$ 103,90 a tonelada, às 15h05 de Singapura 
O minério de ferro começa dezembro em alta na esteira de um período recorde de perdas mensais, com 

investidores focados nas perspectivas para a demanda por aço da China e preparados para a volatilidade até o fim 
do ano. 

As negociações com a matéria-prima foram marcadas por fortes oscilações este ano. Os preços caíram em 
mais da metade desde a máxima em maio em reação aos maiores cortes da produção de aço na China no segundo 
semestre e restrições ao setor imobiliário do país, que causaram turbulência nos mercados de metais. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.657-de-24-de-marco-de-2021-310367287
mailto:ctapme.prot@mme.gov.br
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.657-de-24-de-marco-de-2021-310367287
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.657-de-24-de-marco-de-2021-310367287
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-18-de-junho-de-2021-327359875


Autoridades prometeram repetidamente diminuir a produção anual de aço este ano, e as usinas estão a 
caminho de cumprir a meta depois que o volume produzido em outubro atingiu o nível mais baixo em quase quatro 
anos. 

A produção diária de aço bruto da China deve cair no comparativo mensal em novembro, já que algumas 
siderúrgicas registraram perdas devido à queda dos preços do produto, de acordo com nota da consultoria Mysteel. 
No entanto, a produção pode aumentar um pouco em dezembro com a retomada da produção das usinas devido 
aos menores custos dos combustíveis, segundo o relatório. 

“O mercado de aço pode ver a rivalidade mais intensa em dezembro” entre fatores conflitantes, como 
políticas para o setor imobiliário, a missão de reduzir a produção de aço e a demanda sazonal para construção e 
entrega à vista, escreveu Wang Jianhua, analista-chefe de aço da Mysteel. em outro relatório. 

Na frente macro, o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, disse que o crescimento econômico deve 
ultrapassar a meta anterior, fixada acima de 6%. O comentário segue a melhora da atividade fabril em novembro, 
quando um indicador da construção atingiu o nível mais alto em três meses. 

Os contratos futuros do minério de ferro subiam 1,8%, para US$ 103,90 a tonelada, às 15h05 de Singapura. A 
commodity fechou novembro com queda de 3,9%, a quinta baixa mensal consecutiva. Os preços em Dalian 
terminaram com alta de 2,4%, enquanto os futuros do vergalhão de aço e bobina a quente avançaram em Xangai. 
Fonte: Infomoney 
Data: 01/12/2021 

 
WORLD GOLD COUNCIL VÊ CENÁRIO PRÓSPERO PARA OURO NO BRASIL; CRITICA ILEGALIDADE 

O World Gold Council vê um cenário de prosperidade e crescimento da indústria de ouro no Brasil, enquanto 
reforça a importância da exploração do mineral de forma responsável e legítima, em momento em que o país 
ganhou manchetes internacionais com imagens do rio Madeira, no Amazonas, ocupado por centenas de balsas de 
extração ilegal. 

No ano passado, as empresas que fazem parte da organização internacional de desenvolvimento de 
mercado para a indústria do ouro produziram mais de 1,5 milhão de onças do metal precioso no Brasil, segundo 
relatório publicado nesta terça-feira, que apontou ainda benefícios diretos e indiretos na economia. 

“(Os membros do WGC) operam algumas das principais minas de ouro de grande escala no país, e levam 
muito a sério suas responsabilidades de ESG (sigla em inglês para boas práticas ambientais, sociais e de 
governança)”, disse em entrevista por email o diretor financeiro e chefe de iniciativas ESG do WGC, Terry Heymann.  

As empresas do WGC pagaram ainda coletivamente 1,06 bilhão de dólares a fornecedores locais, 
alimentando atividades econômicas fora de suas operações diretas, pontuou a organização no relatório. 

O WGC tem atualmente cinco membros operando no Brasil: AngloGold Ashanti, Aura Mining, Equinox Gold, 
Kinross Gold e Yamana Gold. “Nossos membros representam uma grande parte da mineração de grande escala no 
Brasil e, graças às medidas que têm adotado para a mineração responsável, tenho a esperança de que o mercado 
continuará se desenvolvendo e trazendo benefícios para as economias e comunidades locais do Brasil”, afirmou 
Heymann. 

O conselho não divulgou valores de 2021. 
O executivo ressaltou que o WGC e seus membros apoiam a mineração responsável e o comércio do ouro 

procedente de todas as fontes legítimas, incluindo a mineração artesanal e de pequena escala (Mape), frisou. 
“Nos últimos 20 anos, houve um crescimento significativo da mineração artesanal e de pequena escala em 

muitos países em desenvolvimento. Os assuntos relacionados com a Mape têm se tornado mais relevantes nos 
debates de políticas públicas como resultado da adoção de instrumentos destinados a impedir o financiamento de 
grupos armados ilegais e da implementação do Tratado Minamata para reduzir a presença de mercúrio no meio 
ambiente”, afirmou. 

Na semana passada, centenas de balsas de dragagem operadas ilegalmente por garimpeiros foram 
fotografadas no Madeira, importante afluente do rio Amazonas, navegando por vários quilômetros. 

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou na ocasião que havia suspeitas de envolvimento do tráfico de 
drogas com as atividades dos garimpeiros ilegais. Na sequência, autoridades fizeram uma operação de combate às 
práticas. 

Heymann pontuou que, por causa do elevado preço do ouro em 2020, houve um crescimento das atividades 
de mineração ilegal. 

“Embora apoiemos todos os métodos legítimos de mineração, rejeitamos a mineração ilegal, que é ruim 
para o meio ambiente e também não produz nenhum benefício para os trabalhadores nem para as comunidades”, 
afirmou. 



“Em todos os casos, é importante que os governos anfitriões considerem a melhor forma de garantir o 
modelo ideal para desenvolver um minério, para apoiar o desenvolvimento social e econômico sustentável para a 
nação e a comunidade local.” 

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS 
Segundo o relatório publicado nesta terça-feira, as companhias do WGC que operam no Brasil empregam 

diretamente 10 mil trabalhadores, com um salário médio anual de mais de 21.458 dólares –quase quatro vezes a 
média nacional. 

A organização estima que as operações da indústria da mineração do ouro contribuem dando emprego ao 
triplo desse número de trabalhadores, os quais fazem parte de uma cadeia de suprimentos mais ampla. 

A indústria pagou 353 milhões de dólares em impostos em 2020, afirmou. 
A contribuição do valor agregado total das companhias membro do WGC equivale a 0,1% do PIB, e as 

contribuições em tributos dessas empresas representam 0,4% da receita tributária do país –números que poderiam 
crescer nos próximos anos, disse a organização. 

“Estes números mostram o cenário de uma indústria de mineração do ouro próspera e crescente no Brasil, 
com significativas contribuições positivas para a economia em geral, em termos de criação de empregos bem 
remunerados para a população local, receita tributária e crescimento dos negócios em toda a cadeia de 
suprimentos”, disse Heymann. 

Segundo ele, quando empreendida de maneira responsável, a mineração do ouro pode contribuir 
significativamente para o desenvolvimento econômico e social de países e comunidades. “Tudo isso é o que 
observamos no Brasil neste momento”, completou. 
Fonte: Isto é dinheiro 
Data: 30/11/2021 

 
HOCHSHILD ADQUIRE A AMARILLO GOLD 

A Amarillo Gold anunciou que firmou um acordo com a Hochshild Mining PLC pelo qual esta vai assumir 
todas as ações em circulação da Amarillo através do pagamento de 40 centavos de dólar canadense e de uma ação 
de uma nova empresa de exploração com foco no Brasil, a Lavras Gold Corp., (Lavras SpinCo) sediada em Toronto, 
Canadá. Com a aquisição, a a Hochshild assumirá a propriedade da mina de Posse, localizada em Mara Rosa (GO), 
que está em desenvolvimento. Portanto, a Hochshild responderá pela implantação do projeto em Mara Rosa, 
enquanto a direção atual da Amarillo. A atual direção da Amarillo Gold ficará responsável pelo desenvolvimento do 
projeto localizado em Lavras do Sul (RS).  

O projeto da nova empresa Lavras Gold receberá aporte de 10 milhões de dólares canadenses em cash e 
passará a deter todos os bens e direitos relativos ao projeto de ouro de Lavras do Sul.  

O valor total da transação é de aproximadamente 164,5 milhões de dólares canadenses, excluindo-se os 10 
milhões de dólares canadenses aportados na Lavras Gold.  

"Esta aquisição oferece uma oportunidade imediata para nossos acionistas monetizarem seu investimento 
na Amarillo a uma avaliação atraente e um prêmio significativo em relação ao preço de negociação atual e histórico 
das ações da Amarillo", disse Mike Mutchler, presidente e diretor executivo da Amarillo Gold. "A transação também 
oferece valor adicional aos nossos acionistas por meio de sua participação contínua na futura exploração e avanço 
do projeto Lavras por meio da Lavras SpinCo, na qual nossa equipe de liderança estará focada em otimizar o valor 
deste projeto". 
Fonte: Brasil Mineral 
Data: 30/11/2021 

 
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL DIVULGA POTENCIALIDADES PARA AGROMINERAIS NO RS 

Os insumos disponíveis para tratamento de solo por rochagem foram investigados no Grupo Serra Geral, dentro do 
Programa de Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil 

O Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) finalizou um novo produto do Programa de Avaliação dos 
Recursos Minerais do Brasil. O estudo identifica rochas potenciais para uso como remineralizadores e 
condicionadores de solo. Os resultados serão apresentados em live que ocorrerá no dia 02/12 às 15h e levantará o 
debate sobre o projeto “Agrominerais do Grupo Serra Geral da Bacia do Paraná no Rio Grande do Sul”, realizado pela 
pesquisadora em geociências Magda Bergmann. 



O projeto caracteriza basaltos e dacitos, que são rochas de origem vulcânica, do Grupo Serra Geral, 
enquanto seu potencial para uso agrícola. Conforme a pesquisadora Magda Bergmann, os basaltos são fontes dos 
nutrientes Ca e Mg, além de micronutrientes e elementos benéficos para as plantas como Mn, Fe, Cu e Si. Já os 
dacitos podem disponibilizar K e Ca, além de Si. 

O estudo identificou também basaltos amigdalóides (com cavidades) mineralizadas a zeólitas e brechas com 
cimento calcítico. Essas características peculiares tornam o basalto propício para o condicionamento de solos. “A 
grande continuidade lateral dos derrames vulcânicos, assim como sua espessura, apontam para jazidas de insumos 
disponíveis em todos os setores estudados, com destaque do potencial de basaltos amigdalóides a zeólitas nos 
blocos litoral e central”, destacou a geóloga. 

O trabalho reúne um banco de banco de dados litoquímicos que totaliza 246 amostras distribuídas ao longo 
das diversas regiões geográficas da metade Norte do estado, designadas como blocos Litoral, região Central, 
Fronteira Oeste e região Norte, e está disponível para consulta no Rigeo. 
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22373. 

Os métodos de espectroscopia de reflectância e difratometria de raios X foram empregados para a 
caracterização de minerais do grupo das zeólitas. A pesquisa traz ainda informações para subsidiar a certificação de 
insumos agrícolas alternativos ou complementares aos fertilizantes químicos, corretivos e melhoradores de solos 
convencionais, além de considerar critérios que a legislação de fertilizantes estabelece para esta categoria de 
insumos; ou para destinação a fertilizantes simples fontes de cálcio, magnésio ou potássio, e do elemento benéfico 
silício. 

O Brasil é o país pioneiro na prática de rochagem e na legislação para certificação de produtos do tipo: pós 
de rochas para uso na agricultura. Diversas instituições e o governo federal vem cada vez mais investindo em 
pesquisas de recursos minerais no setor, buscando insumos minerais para uma nova rota tecnológica na agricultura 
que auxilie na produção de alimentos mais saudáveis e promova a sustentabilidade das práticas agrícolas e da 
mineração. 

A live será transmitida pelo canal do SGB-CPRM no youtube (https://www.youtube.com/c/TVCPRM.) e 
contará com a participação dos engenheiros agrônomos Antonio Nilson Zamunér Filho, da UFG-Catalão, e Carlos 
Augusto Posser, da Embrapa Clima Temperado Pelotas, além do coordenador regional da Associação Gaúcha dos 
Produtores de Brita, Areia e Saibro (Agabritas), Ivam Luis Zanette. 
Fonte: CPRM 
Data: 29/11/2021 

 
VALE TEM PLATAFORMA DE CRESCIMENTO DE QUASE US$ 30 BI; É PRECISO EXTRAIR VALOR DELA, DIZ CEO 

O setor de metais básicos da companhia, que gera cerca de US$ 4 bilhões por ano de lucro antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização (Ebitda), pode ter ações negociadas no mercado 

 
O presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, afirmou hoje que há uma “plataforma de crescimento” dentro 

da mineradora e ressaltou que é preciso extrair valor dela. Bartolomeo, que participa hoje do Vale Day, na Bolsa de 
Nova York, se referia ao setor de metais básicos da companhia, que gera cerca de US$ 4 bilhões por ano de lucro 
antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda). 

“Precisamos terminar o dever de casa, estabilizar a produção de metais no Canadá”, disse Bartolomeo. 
“Temos a diversificação dentro de casa”, acrescentou, frisando que a empresa tem que provar esse potencial ao 
mercado. 

Usando um múltiplo de sete vezes o Ebitda, significa que a Vale tem, potencialmente, uma outra empresa 
dentro dela que pode ser avaliada entre US$ 25 bilhões e US$ 30 bilhões. A ideia da Vale, em fase inicial de estudos, 
é abrir o capital da área de metais básicos na bolsa. 

“É preciso que as pessoas entendam que temos um negócio nos metais que tem muito valor”, disse o 
executivo. 
Fonte: Valor Econômico 
Autores: Francisco Góes e Rafael Rosas 
Data: 29/11/2021 
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PESQUISADORES BRASILEIROS DESENVOLVEM APLICATIVO BASEADO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ACELERAR 

PROCESSAMENTO DE DADOS DE QUÍMICA MINERAL 
O Qmin: Assistente de Química Mineral é uma plataforma em desenvolvimento por pesquisadores 

brasileiros do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM). Criada para auxiliar no processamento de dados de minerais 

analisados por microssonda eletrônica (EPMA), os classifica entre 17 grupos com 100 espécies de minerais distintos 

identificados. A plataforma utiliza inteligência artificial para identificação e separação dos minerais, e calcula a 

fórmula química para a maioria deles. O produto final é uma tabela com a classificação do mineral e as fórmulas 

calculadas com base nos dados de entrada. O Qmin conta ainda com um ambiente virtual, onde o usuário pode 

analisar os dados por meio de gráficos exploratórios implementados. A ferramenta pode ser acessada aqui. 

A ferramenta é o segundo aplicativo oficialmente criado e hospedado dentro do SGB-CPRM, empresa 
pública ligada ao Ministério de Minas e Energia, além de ser inédito no mercado: nenhuma outra plataforma tem 
todas as funcionalidades do Qmin. Atualmente, pesquisadores precisam calcular as fórmulas químicas de forma 
dispersa em programas antigos, e tabelas onde o usuário precisa trabalhar manualmente com os dados. O grande 
benefício do Qmin é a análise de forma rápida e automática. 

A análise de química mineral é uma ferramenta útil em diversas fases da prospecção mineral, podendo 
identificar informações importantes, como a concentração do elemento de interesse na fase mineral analisada, a 
temperatura e pressão de formação do mineral ou a predisposição de uma área para formação de algum minério. 
Diversos nichos onde essa técnica se faz necessária poderão se beneficiar da ferramenta, que mescla a versatilidade 
e a capacidade de distinção de padrões comuns nos algoritmos de aprendizagem de máquina. A plataforma promete 
otimizar o tempo dos pesquisadores, reduzindo o trabalho de semanas a minutos, e servir para o controle de 
qualidade de classificações por meio da petrografia. Além disso, o Qmin pode reduzir os custos do processo de 
análise química dos minerais. 

O produto foi desenvolvido pelos pesquisadores Guilherme Ferreira da Silva, Marcos Vinícius Ferreira, Iago 
Costae Carlos Eduardo Mota, que atuam nas áreas de geologia econômica, sensoriamento remoto, geofísica e 
geoprocessamento da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais (DGM), do SGB-CPRM com apoio do geólogo 
Renato Borges Bernardes, do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília. O desenvolvimento do Qmin 
iniciou em abril de 2020, e o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial foi obtido em agosto. 

Atualmente, a aplicação encerrou o ciclo de testes fechados e está iniciando um período experimental com 
dados de usuários externos (também chamada de fase “Beta aberta”). As dúvidas e eventuais colaborações podem 
ser direcionadas em qualquer canal de contato na plataforma e no repositório, ou ainda pelo e-mail 
qmin.mineral@gmail.com 

Fonte: CPRM 
Data: 29/11/2021 

 
VALE PREVÊ INVESTIMENTOS DE US$ 5,8 BILHÕES EM 2022 PARA AUMENTAR A PRODUÇÃO DE MINÉRIO 

Em encontro em Nova York, a mineradora apresentou seu plano de investimentos e também definiu novas metas 
sociais 

Sem projetos faraônicos na carteira de investimentos como no passado, a mineradora Vale divulgou nesta 
segunda-feira, 29, durante encontro presencial com analistas na Bolsa de Nova York, que pretende investir US$ 5,8 
bilhões em 2022, incluindo plantas de filtragem de rejeitos, descaracterização de barragens a montante e outras 
frentes de crescimento. Para os anos seguintes, a empresa informou que deve desembolsar investimentos na faixa 
de US$ 5 bilhões a US$ 6 bilhões anualmente. 

Durante a apresentação para investidores, a Vale detalhou que a companhia deverá atingir uma capacidade 
de produção de 370 milhões de toneladas de minério de ferro ao fim de 2022, frente a uma capacidade atual de 341 
milhões de toneladas.  

Esse crescimento será resultado de investimentos feitos nos últimos anos, incluindo capacidades adicionais 
nas operações do Sistema Norte, como o projeto Gelado, na Serra Norte, e ampliações no S11D, no Pará. Ao longo 
dessa década, a produção poderá chegar a 400 milhões de toneladas por ano. 

O presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, disse, em entrevista ao Estadão, que o mercado de minério de 
ferro vive um “ruído de curto prazo” na China, principal destino da produção da mineradora. Para ele, porém, o 

https://apps.cprm.gov.br/qmin/
mailto:qmin.mineral@gmail.com
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https://tudo-sobre.estadao.com.br/eduardo-bartolomeo


mercado de ficar “mais ou menos equilibrado” a partir do segundo trimestre de 2022, depois s a realização dos Jogos 
de Inverno de Pequim, marcados para fevereiro de 2022. 

“A China deliberadamente segurou o crescimento para não superaquecer a economia, para bater meta de 
energia e de controle de poluição. Acho que o mercado vai continuar assim até a Olimpíada”, ressaltou Bartolomeo. 
“Não vemos a China com crescimento negativo no ano que vem, produzindo menos de 1 bilhão de toneladas de aço 
em 2022. Seria um pouso forçado que a gente não vê”, completou. 

Além do minério de ferro, a Vale tem outra frente de crescimento nas operações de metais básicos – 
como cobre e níquel, por exemplo.  

A expectativa é que a operação tenha trajetória de recuperação, após “muitos desafios” em 2021. Além da 
greve de funcionários na mina de Sudbury, no Canadá, a Vale sofreu com atrasos na manutenção da mina de 
Sossego, localizada no Estado do Pará, por causa de restrições impostas pela companhia. 

Bartolomeo disse a analistas que a operação de metais básicos é uma plataforma de crescimento e 
diversificação. A expectativa é que a produção de níquel alcance de 175 mil a 190 mil toneladas em 2022, acima do 
estimado para 2021. No caso do cobre, a produção deverá ficar na faixa de 330 a 335 mil toneladas em 2022, acima 
do intervalo entre 295 e 300 mil toneladas registrado em 2021.  

Nos cálculos do mercado, a operação de metais básicos da Vale pode valer quase US$ 30 bilhões, valor 
correspondente a sete vezes a geração de caixa operacional, de US$ 4 bilhões. O mercado espera que a Vale faça 
uma cisão do ativo e, eventualmente, parta para sua abertura de capital. O vice-presidente executivo de estratégia e 
transformação de negócios, Luciano Siani, disse que uma decisão nesse sentido deve ficar para 2023. 

Empresa define metas sociais após tragédias 
Responsável por duas das maiores tragédias ambientais e sociais do setor corporativo brasileiro – os 

rompimentos das barragens de rejeitos de minério em Mariana e Brumadinho, ambas em Minas Gerais –, a Vale 
definiu uma meta social de tirar da pobreza 500 mil pessoas que vivem em áreas de abrangência de sua operação no 
País e no mundo até 2030.  

“Não é uma iniciativa de fazer ‘Bolsa Vale’. Isso nós não vamos fazer porque não resolve o problema”, disse 
ao Estadão/Broadcast o presidente da empresa, Eduardo Bartolomeo, acrescentando que a Vale pretende investir 
cerca de US$ 200 milhões (mais de R$ 1 bilhão) até 2030 para dar a tração inicial ao projeto de redução de pobreza. 

Bartolomeo explicou que a Vale mapeou cerca de 1,9 milhão de pessoas em situação de pobreza extrema no 
entorno de suas operações no Brasil – ou seja, vivendo com menos de US$ 1,90 de renda domiciliar per capita por 
dia.  

O Brasil será o foco inicial do programa da Vale em 2022, que vai expandir a ideia a outras operações em 
2023. A empresa tem operações em outros países considerados pobres, como Moçambique, por exemplo. 
Fonte: Estadão  
Autor: Bruno Villas Bôas 
Data: 29/11/2021 

 
HARVEST MINERALS PAGA US$ 800 MIL PELA BF MINERAÇÃO 

A Harvest Minerals Limited assinou contrato vinculativo de compra de ações para adquirir a totalidade do 
capital social emitido da BF Mineração Ltda por US$ 800 mil, em dinheiro. A BF Mineração possui o Projeto avançado 
de Fosfato de Miriri, em Pernambuco, que complementará o Projeto de Fertilizante de Arapuã existente da empresa, 
além de expandir seu perfil para a região Nordeste do Brasil.  

O projeto de Miriri é composto por sete direitos minerais e abrange uma área total de 6.112 hectares em um 
estado predominantemente agrícola no Brasil, com excelente infraestrutura no local. O projeto foi desenvolvido até 
agora pelo SGB-CPRM, que executou trabalhos de exploração substanciais, incluindo 176 furos de sondagem 
totalizando 6.890 metros, geofísica aérea e geoquímica terrestre. A CPRM estima recursos inferidos de 4,8 milhões 
de toneladas, com 4,19% de P2O5. A estratégia de desenvolvimento planejado inclui uma certificação de um 
organismo internacional e o comissionamento de um Estudo de Viabilidade Preliminar ('PFS') para obtenção de 
financiamento, acelerando o projeto para a produção. "Estamos entusiasmados em expandir nossas atividades para 
outras regiões agrícolas do Brasil e alavancar nossa experiência interna na implementação de projetos de transporte 
direto de minério. Dado o trabalho substancial já concluído, estamos confiantes de que poderemos replicar o 
sucesso visto em Arapuã e acelerar o projeto para a produção. Como uma operação simples de fertilizante natural 
de aplicação direta, o projeto também marca um caixa sustentável, que é fundamental, dada a demanda crescente 
por agricultura orgânica e maior foco em promoção de uma solução totalmente natural para impulsionar a nutrição 
do solo. Estamos ansiosos para atualizar o mercado sobre as próximas etapas desta aquisição de valor agregado e 
desenvolvimentos subsequentes”, disse Brian McMaster, presidente da Harvest. Prevê-se que o minério será 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/cobre
https://tudo-sobre.estadao.com.br/niquel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/mariana-mg
https://tudo-sobre.estadao.com.br/brumadinho-mg


processado por mineração simples, britagem e separação por peneiramento para entregar um produto fertilizante 
amplamente vendável sem a necessidade de flotação cara e intensiva em capex e/ou beneficiamento adicional.  

Os termos da operação para a Harvest assumir 100% da BF Mineração e, consequentemente, o projeto de 
Miriri, inclui o pagamento de US$ 100 mil para a Harvest assumir todo o capital social da BF Mineração, mais a 
emissão equivalente a US$ 200 mil em novas ações ordinárias no capital da Harvest a um preço de £ 0,045 p (sendo 
aproximadamente o preço atual da ação. O valor total em dinheiro e novas Ações Ordinárias recebidos pela BF 
Mineração será distribuído aos fornecedores imediatamente após o recebimento, sendo exercida a opção de compra 
de 100% do Projeto. 

Dentro de dois anos da entrega de um estudo pela NI 43-101 ou PFS para o projeto, a Harvest emitirá para 
os fornecedores o equivalente a US$ 250 mil em novas Ações Ordinárias, calculado com base no VWAP de 10 dias; e 
após as primeiras vendas do produto do Projeto, a Harvest pagará US$ 250.000 em dinheiro aos fornecedores. 
Fonte: Brasil Mineral 
Data: 29/11/2021 

 
METAMAT IRÁ REATIVAR MAIS DOIS GARIMPOS EM MATO GROSSO 

A reabertura dos garimpos vai beneficiar cerca de 20 mil trabalhadores 
Em visita à Brasília, nesta semana, o presidente da Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat), 

Juliano Jorge, se reuniu com diretores da Agência Nacional de Mineração (ANM), vinculada ao Ministério de Minas e 
Energia, e o secretário Nacional de Resolução de Conflitos, Caio Seabra, para tratar da reabertura de dois garimpos 
em Mato Grosso. 

“Estamos buscando atender a demanda de cerca de 20 mil trabalhadores dos garimpos do Planeta, em 
Apiacás e Pista do Cabeça, de Alta Floresta, que estão fechados há anos. Queremos legalizar a situação dos 
garimpeiros da região, dar condições e amparo técnico para que eles produzam da forma correta, com segurança e 
respaldo do Governo”, destaca Juliano Jorge. 

O garimpo do Planeta já foi considerado o maior de Mato Grosso, com aproximadamente 15 mil homens 
trabalhando, enquanto estava em atividade. 

Como resultado da reunião, a ANM deu aval para se firmar os termos de conciliação entre a Metamat, a 
Agência Nacional de Mineração, as cooperativas de garimpeiros e proprietários das terras onde estão instaladas as 
minas. 

“A Metamat tem feito um excelente trabalho e tem levado melhorias cruciais para o setor de mineração 
mato-grossense. É o governo atuando de forma direta e favorecendo àqueles que desejam trabalhar legalizados e 
recebendo auxílio técnico de qualidade”, salienta o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, 
César Miranda. 

Ampliação 
Em menos de dois anos, a Companhia já conseguiu reativar outros dois garimpos, nos municípios de Nova 

Bandeirantes e Aripuanã. Juntos eles geraram cerca de 3 mil empregos diretos. 
Reforço financeiro 
Outra demanda na Capital Federal, foi a solicitação, ao secretário Nacional de Mineração, Pedro Paulo Dias, 

de apoio financeiro para perfuração de poços no Estado. A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) 
tem disponíveis R$ 250 milhões para investimentos em poços no País. 

No dia 07 de dezembro haverá uma videoconferência na qual será definido o valor a ser liberado para a 
Metamat para compra de equipamentos e custeio. 

Na reunião também foi discutida a aplicação, de fato, do Artigo 23, Inciso XI da Constituição Federal 
Brasileira que estabelece: A competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios quanto 
a registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e 
minerais em seus territórios. 
Fonte: Governo de Mato Grosso 
Autor: Viviane Moura 
Data: 26/11/2021 

 
 
 



 
AURA MINERALS INVESTE NA EXPLORAÇÃO DE OURO NO TOCANTINS, CONSIDERADO NOVA FRONTEIRA PARA O MINERAL 

Mineradora que tem ações em Bolsa no Canadá e no Brasil vai investir US$ 74 milhões no projeto, que faz parte do 
planejamento de R$ 1,5 bilhão até 2024, sendo R$ 1 bilhão no País 

Após captar R$ 400 milhões numa oferta de debêntures em julho, a Aura Minerals, mineradora com ações 
listadas no Canadá e no Brasil, inicia em dezembro as obras de seu novo projeto de mineração em Almas, no 
Tocantins. A empresa vai investir US$ 74 milhões no projeto para explorar uma reserva de 650 mil onças de ouro ao 
longo de 16 anos. 

O projeto Almas conta com três depósitos (Paiol, Cata Funda e Vira Saia) e é um dos primeiros a explorar o 
potencial de ouro do Estado do Tocantins, que tem uma formação geológica considerada promissora para o metal, 
chamada de greenstone belt. Os depósitos foram assumido pela empresa em 2018, como a fusão da companhia com 
o Rio Novo Gold. 

Rodrigo Barbosa, presidente da Aura Minerals, explica que o projeto faz parte dos planos de investimento de 
R$ 1,5 bilhão da companhia no período de 2021-2024, dos quais R$ 1 bilhão no Brasil. A expectativa da companhia é 
dobrar a capacidade de produção de ouro para 400 mil onças até 2024, ampliando minas existentes e novos 
projetos. 

“Almas deve entrar em operação dentro de 12 a 14 meses e, então, levará mais quatro meses para atingir 
sua capacidade plena de produção. É um projeto que não precisa de investimento muito alto e que se paga 
rapidamente, com uma taxa de retorno de 50%. Se incluir a alavancagem, dá mais de 100% de taxa interna de 
retorno”, diz Barbosa, em entrevista ao Estadão/Broadcast. 

De janeiro a setembro deste ano, a Aura registrou lucro líquido de R$ 114,3 milhões, acima dos R$ 74,9 
milhões do mesmo período de 2020. Os números são resultado da reestruturação da empresa, iniciada em 2017 por 
Barbosa. Engenheiro mecânico por formação, ele assumiu a companhia por sua experiência na reestruturação de 
empresas. 

“Trabalhamos em alguns pilares como ativos, qualidade, balanço e gente. Em 2020, já tínhamos um histórico 
de resultados para mostrar ao mercado. A empresa era listada na Bolsa de Toronto, com pouco volume de negócios 
e, então, decidimos fazer um re-IPO na Bolsa brasileira, com BDRs (recibos de ações)”, diz. 

A Aura produziu no ano passado 204 mil onças de ouro nas suas minas localizadas no Brasil, Honduras, 
México e Estados Unidos. O Estado de Mato Grosso é responsável pela maior parte da produção, em minas a céu 
aberto e subterrâneas, como Ernesto e Pau-a-Pique. A empresa espera finalizar 2021 em linha com sua meta de 
produção, de 264 mil a 272 mil onças. 

Em Mato Grosso, a companhia desenvolve outro projeto, chamado Matupá. Trata-se de um depósito de 
ouro em fase de teste metalúrgico para conhecimento da capacidade de recuperação de ouro. Com a comprovação 
da reserva, a empresa pretende solicitar o licenciamento ambiental, o que pode levar um ano para ser concluído. 

Diferentemente de outros segmentos de mineração, como minério de ferro, a produção de ouro exige 
poucos investimentos em infraestrutura, conta Barbosa. “Quando falamos de minério, é preciso integrar ferrovias e 
portos para escoar milhões de toneladas. No ouro, pela quantidade e valor, podemos enviar a produção de 
helicóptero, de avião ou num carro-forte”, explica. 

Aura é controlada pelo fundo de investimento brasileiro Northwestern, do empresário Paulo Carlos de Brito, 
especializado em mineração. Segundo Barbosa, a empresa está aberta para operações de fusões e aquisições e conta 
com a experiência do controlador no processo. “Temos acionistas que entendem muito do setor para isso”, afirma. 
Fonte: Estadão  
Autor: Bruno Villas Bôas 
Data: 26/11/2021 

 
PROJETO BOA ESPERANÇA SERÁ INICIADO EM 2022 

A Ero Copper, através da Mineração Caraíba S.A., deve iniciar, em abril de 2022, a implantação do projeto 
Boa Esperança, no Pará, para o qual está previsto um investimento de US$ 294 milhões na implantação, mais US$ 
196 milhões em sustaining. O projeto Boa Esperança está localizado no município de Tucumã, estado do Pará, a 
cerca de 40km da cidade e pode ser acessado através da rodovia PA-279, que liga as cidades de Xinguara e São Félix 
do Xingu. Em Xinguara há ligação com a BR-155, que leva à cidade de Marabá.  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/mineracao


O depósito foi adquirido pela Mineração Caraíba S.A. (controlada pela Ero Copper) da Codelco, em 2007 e 
contém 32,6 milhões t de recursos medidos, sendo 7,117 milhões t com teor de 2,16% Cu mais 25,476 milhões t com 
teor de 0,60% Cu. Os recursos indicados somam aproximadamente 15,0 milhões t, das quais 1,661 milhão t com teor 
de 2,27% e 13,433 milhões t com teor de 0,51%. Os recursos inferidos alcançam 554 mil t, sendo 40,5 mil t com teor 
de 2,69% e 514,4 mil t com teor de 0,49%. As reservas totais são de 43,05 milhões t, com teor de 0,83% Cu, 
totalizando 356,6 mil t de cobre contido.  

A lavra deverá ser feita a céu aberto e o tempo de vida útil previsto para a mina é de 12 anos. O estudo 
considerou que nos cinco primeiros anos a operação de pré-estriping e lavra seria terceirizada. A partir de então e 
até o final da vida útil da mina, a operação de lavra seria própria. A escala de produção de ROM (minério bruto) seria 
de 4 milhões t/ano.  

No processamento, prevê-se sistema de britagem em três estágios, moagem com moinho de bolas, flotação 
e circuitos de desaguamento tanto para o cobre quanto para os rejeitos de pirita, que serão estocados a seco.  

O suprimento de energia será feito pela Equatorial Energia Pará, que confirmou a viabilidade de 
atendimento a um pico de demanda de 25MW por meio de uma linha de 138kV entre a subestação principal na 
mina e a subestação próxima a Tucumã. A linha de transmissão terá 45km e levará 21 meses para ser completada.  

Para embarque do concentrado, a empresa deverá utilizar o porto de Barcarena, sendo o transporte entre a 
mina e o porto realizado por caminhões.  

O capex previsto de US$ 294,2 milhões está assim distribuído: mina a céu aberto (incluindo aquisição de 
caminhões) – US$ 55 milhões; manuseio de minério – US$ 22,8 milhões; planta de processamento – US$ 62,6 
milhões; instalações para tratamento e disposição de rejeitos – US$ 14,6 milhões; infraestrutura no site – US$ 42,4 
milhões; infraestrutura fora do site – US$ 28,7 milhões; custos indiretos (propriedades, contingências e outros) – 
US$ 68,1 milhões. Já os custos operacionais estão estimados em US$ 74,2 milhões/ano, dos quais os principais são 
mineração (US$ 37,8 milhões) e processamento (US$ 22,9 milhões). 
Fonte: Brasil Mineral 
Data: 25/11/2021 

 
PRÁTICAS EM ESG PODEM REDUZIR CUSTO DE CAPITAL EM 10% PARA MINERADORAS 

Mineradoras que investirem seriamente em políticas corporativas e boas práticas de ESG terão acesso a 
capital com menores custos, cerca de 10% abaixo do que os ofertados a organizações sem solidez em ESG. Na esteira 
dessas boas práticas, estão sendo lançados no Brasil novos mecanismos de investimentos em inovação na mineração 
– a inovação é um dos caminhos para elevar o patamar de sustentabilidade do setor mineral, apontam especialistas. 

Esses temas foram apresentados e debatidos no painel de encerramento do seminário online ESG – 
Mineração do Brasil, na tarde desta 4ª feira (24/11), intitulado “Agenda ESG e Financiamento para a mineração”. O 
encontro foi uma realização do IBRAM e da consultoria Falconi e contou com a participação de mais de 2.100 

participações. Para assistir aos vídeos do seminário é só acessar o site do IBRAM – www.ibram.org.br 
Mineração brasileira atrai atenção dos investidores estrangeiros 
Os investidores estrangeiros têm avaliação positiva sobre os cenários futuros da mineração do Brasil, disse 

Frederico Marques, Head North America, Cescon Barrieu (Toronto-CA), em sua palestra sobre o tema “O investidor e 
o mundo do investimento ESG em Mineração”. 

“É uma visão sempre positiva (dos investidores estrangeiros). O setor mineral tem brilhado no Brasil. A 
criação da Agência Nacional de Mineração há alguns anos ajudou a melhorar a imagem do setor para os investidores. 
O mercado (de capitais) está com muito capital, está líquido, em especial, o mercado de capitais canadense, muito 
aquecido para a mineração, e o Brasil tem projetos interessantes”, ressaltou. 

Ele disse ainda que, como a indústria mineral é de capital intensivo, e, de acordo com o estágio do projeto, 
há riscos associados diferenciados, o minerador tem que procurar a melhor locação de capital possível ao longo do 
desenvolvimento do projeto. A prática ESG, afirmou, “reduz o custo do capital e aumenta o valor da empresa, do 
projeto. São custos 10% menores”, geralmente, do que os ofertados para companhias sem políticas sólidas em ESG. 

Ao citar uma pesquisa de 2020 da PricewaterHouseCoopers, ele chamou a atenção do público para observar 
o alto nível de consideração dos investidores globais em relação ao ESG nas companhias. Foram pesquisados 325 
investidores globais e “50% disseram estar dispostos a retirar investimentos de empresas que não estejam tomando 
conta devidamente das práticas ESG”. 

E mais: cerca de 30% dos recursos financeiros direcionados ao mercado de capitais, este ano e na previsão 
para 2022, são capitais carimbados com ESG, disse. Ou seja, mineradoras e outras empresas interessadas em receber 
esses aportes terão que exibir práticas robustas de ESG, acrescentou. 

http://www.ibram.org.br/


 

 
Invest Mining 
Antes de Frederico Marques, Miguel Nery (ABPM), fez uma apresentação sobre a nova rede de 

financiamentos da mineração, a Invest Mining. Nery é coordenador dessa iniciativa. 

A rede é fruto de uma união inédita de organizações das esferas pública e privada, com o objetivo de 
melhorar o ambiente de negócios na mineração e promover as boas práticas de sustentabilidade, governança e 
cuidado social. Regido por um estatuto, a rede está aberta à adesão de mais entidades interessadas em participar 
desse marco, que traz uma mudança fundamental na cultura de investimento em mineração no Brasil. A rede foi 
apresentada na EXPOSIBRAM 2021, em outubro. (https://ibram.org.br/noticia/lancada-na-exposibram-nova-rede-
de-financiamento-para-projetos-de-mineracao/) 

Fazem parte da rede de financiamento, organizações públicas e privadas. Pela iniciativa privada participam: 
Bancos; Fundos; Gestores de ativos e Bolsas; representantes da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 
Mineral e Mineração (ABPM); Conselho Temático de Mineração (COMIN) da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI); Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro (ADIMB); Câmara de Comércio Brasil-
Canadá (BCCC, sigla em inglês); e Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). 

Novo fundo de investimento em inovação na mineração 
A última palestra do seminário teve como tema “Inovação na Mineração”. Os representantes do fundo KPTL 

Mineração, Renato Ramalho e Gustavo Junqueira, anunciaram que, no 1º trimestre de 2022, já deverão estar 
iniciando as primeiras operações de financiamento de um fundo especializado em inovação para a cadeia de valor da 
mineração. 

Estão sendo convidadas para ser cotistas empresas com negócios relacionados à mineração – mineradoras, 
companhias do setor de transporte, combustível, máquinas e equipamentos, suprimentos etc. –, com patrimônio 
acima de R$ 10 milhões. 

O fundo é destinado a financiar startups que precisam de capital e apoio em gestão para evoluírem à 
categoria de fornecedores das mineradoras. 

No encerramento, Paulo Henrique Soares, diretor de Comunicação do IBRAM, e Denis Gloria, Associated 
Partner da consultoria Falconi, fizeram um balanço positivo dos dois dias do seminário online. Gloria destacou que 
“muitas boas práticas foram compartilhadas pelos participantes e o seminário se constituiu em mais um marco em 
nossa jornada para desenvolver o ESG do setor mineral brasileiro”. 
Fonte: IBRAM 
Data: 25/11/2021 

 
MME DISPONIBILIZA INSTRUÇÕES PARA ACESSO A PROCESSOS MINERÁRIOS 

Ação visa dar mais transparência aos processos minerários conduzidos pelo MME. 
 O Ministério de Minas e Energia (MME), por meio da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação 

Mineral (SGM), visando dar transparência de suas ações, disponibiliza aos mineradores o acesso às informações de 
seus processos minerários por meio do site do MME. 

O acesso é concedido somente ao titular do processo ou por procuração de pessoas comprovadamente 
qualificadas nos autos. Todos os documentos solicitados pelo Sistema Eletrônico de Informação (SEI) devem ser 
enviados. 

O interessado em obter informações e acesso externo ao seu processo minerário deverá acessar o site do 
MME na ala “Ao Minerador”, imprimir e assinar o Termo de Declaração de Concordância e Veracidade. Além disso, 

https://www.investmining.com.br/
https://ibram.org.br/noticia/lancada-na-exposibram-nova-rede-de-financiamento-para-projetos-de-mineracao/
https://ibram.org.br/noticia/lancada-na-exposibram-nova-rede-de-financiamento-para-projetos-de-mineracao/
https://www.gov.br/mme/pt-br/servicos/ao-minerador
https://www.gov.br/mme/pt-br/servicos/ao-minerador
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/TermodeDeclaraodeConcordnciaeVeracidade.pdf
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/TermodeDeclaraodeConcordnciaeVeracidade.pdf


o interessado deve enviar o termo original ao endereço eletrônico: sei@mme.gov.br, juntamente com cópia do 
comprovante de residência (juntamente com o original); Cópia de RG e CPF. 

Em outra forma de acesso, o interessado pode Assinar o Termo de Declaração de Concordância e Veracidade 
de forma online e enviar o original ao endereço eletrônico: sei@mme.gov.br, juntamente com os documentos 
solicitados anteriormente. 
Acesse as instruções ao minerador 

Acesso o Termo de Declaração de Concordância e Veracidade 

Fonte: MME 
Data: 25/11/2021 

 
DIRETOR DE GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS PALESTRA NO I SEMINÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 

MINERAÇÃO NA AMAZÔNIA 
Márcio Remédio destacou a importância do desenvolvimento sustentável na área e fez um paralelo entre 

mineração e terras indígenas 
O Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) participou, nesta quinta-feira (25), do I Seminário para o 

Desenvolvimento Sustentável da Mineração na Amazônia. O evento realizado pela Superintendência da Zona Franca 
de Manaus (Suframa) segue até esta quinta-feira (25), com organização do Mineronegócio, do Brasil Mining Site e da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Os debates, palestras e transmissões realizadas no seminário visam discutir formas e alternativas para a 
região usufruir de ativos naturais existentes, como os minérios e o gás natural, em plena consonância com matrizes 
de sustentabilidade. 

O diretor de Geologia e Recursos Minerais do SGB-CPRM Marcio Remédio participou do debate. Ele 
salientou que os trabalhos referentes à sustentabilidade na Amazônia trazem diversas contribuições aos moradores 
da área e ao país em si. 

“Já foram realizadas diversas ações voltadas ao desenvolvimento sustentável nessa região, e há ainda muito 
a ser feito. Esse tema é muito importante, porque traz uma provocação acerca da sustentabilidade.”, destacou o 
diretor. 

Márcio Remédio frisou, ainda, que o conhecimento científico na Amazônia é incompleto. “Fauna e flora são 
campos muito debatidos, mas esse entendimento também depende do contexto geológico em que se encontram 
esses ambientes”. E acrescenta: “o pouco conhecimento dessas áreas, essa “cegueira científica” dificulta o 
planejamento e tomada de decisões mais ampla”. 

Ele ainda fez uma abordagem contextual entre mineração e terras indígenas. “A mineração é algo pontual e 
o SGB-CPRM acredita que ela possa ser uma ferramenta para o desenvolvimento sustentável na Amazônia, pois ela 
não é uma atividade extensiva, e ela permite a preservação do meio ambiente e das florestas, que são pontos 
sensíveis a serem trabalhados.”, conclui. 
Fonte: CPRM 
Data: 25/11/2021 

 
MINAS E ARCELORMITTAL ASSINAM PROTOCOLO DE INTENÇÕES PARA R$ 4,3 BI EM INVESTIMENTOS NO ESTADO 

Estão previstos mais de 1,3 mil novos postos de trabalho para a ampliação da unidade em João Monlevade e da mina 
Serra Azul, em Itatiaiuçu 

O governador Romeu Zema assinou, nesta quarta-feira (24/11), protocolo de intenção com a empresa 
ArcelorMittal para investimentos de R$ 4,3 bilhões em Minas Gerais. Os aportes serão feitos até 2024, na unidade de 
Monlevade, no município de João Monlevade, e na Mina de Serra Azul, em Itatiaiuçu, na região Central. A previsão é 
de que sejam gerados 1.350 novos postos de trabalho. 

Com os recursos, a planta de Monlevade quase dobrará a capacidade produtiva, passando de 1,2 milhão de 
toneladas/ano de aço bruto para 2,2 milhões de toneladas/ano em 2024. Já a Mina de Serra Azul terá sua produção 
praticamente triplicada, saindo de 1,6 milhão de toneladas/ano para 4,5 milhões de toneladas/ano de minério de 
ferro. 

Zema destacou as ações de seu governo para transformar Minas Gerais no estado mais atraente e propício 
para novos investimentos. Durante a sua gestão, foram atraídos mais de R$ 150 bilhões em investimentos privados 
para Minas Gerais. 

https://www.gov.br/mme/pt-br/servicos/ao-minerador
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/TermodeDeclaraodeConcordnciaeVeracidade.pdf
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/TermodeDeclaraodeConcordnciaeVeracidade.pdf


“Fico muito satisfeito em assistir empresas como a ArcelorMittal, que está há mais de cem anos operando 
em Minas Gerais, acreditarem e investirem no nosso estado. São mais de R$ 4,3 bilhões que serão investidos para 
aumentar a capacidade de produção de aço e também de mineração. O nosso governo tem trabalhado no sentido de 
atrair novos investimentos e gerar empregos, porque é o que o mineiro mais almeja: ter um emprego digno. Temos 
avançado naquilo que é possível para desburocratizar vários procedimentos, atender o setor privado com mais 
agilidade e simplificarmos muitas normas. Minas Gerais está caminhando de forma acelerada para ser o estado onde 
será mais fácil empreender”, ressaltou o governador. 

O investimento realizado pela ArcelorMittal, líder mundial em produção de aço, reforça o comprometimento 
da empresa com Minas Gerais, com o Brasil e com as comunidades que abrigam suas operações. "Também 
reforçamos nossa confiança no crescimento da demanda de aço por parte do mercado. Como consequência de 
todos esses investimentos, haverá nova oferta de vagas de empregos permanentes e um impacto positivo para 
sociedade", declara o presidente da ArcelorMittal Brasil e CEO ArcelorMittal Acos Longos Latam e Mineração 
Brasil, Jefferson de Paula. 

Também participaram da cerimônia de assinatura os secretários de Estado de Desenvolvimento Econômico, 
Fernando Passalio, da Fazenda, Gustavo Barbosa, e o diretor-presidente da Agência de Promoção de Investimento e 
Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi), João Paulo Braga, além de representantes da empresa. 

Empregos 
Quando as plantas estiverem operando com plena capacidade, em 2024, serão 1.350 novos postos de 

trabalho a serem preenchidos, preferencialmente, pelos moradores das comunidades que abrigam as unidades. Do 
total de posições, 650 novos trabalhadores serão contratados para a Usina de Monlevade e 330 para a Mina do 
Andrade, enquanto 370 novos profissionais irão atuar na Mina de Serra Azul. 

As obras de ampliação da unidade de Monlevade e da Mina de Serra Azul também vão gerar empregos 
temporários pelas construtoras e empresas terceirizadas contratadas. A previsão é que, no pico das obras, 5 mil 
pessoas estejam trabalhando em Monlevade e 2,5 mil em Serra Azul, totalizando 7,5 mil trabalhadores. 

Workplace 
Na oportunidade, o governador Romeu Zema também conheceu o novo workplace da produtora de aço. O 

novo espaço - localizado no bairro Funcionários, na capital mineira - é símbolo do processo de modernização e 
mudança cultural pelo qual a empresa está passando, que contempla agora estações de trabalho compartilhadas e 
mais modernas. O projeto arquitetônico foi planejado para desenvolver atividades criativas e colaborativas, com 
locais especiais de reunião, treinamentos, desenvolvimento e convívio social, além da área específica para 
refeitórios. 

100 anos de ArcelorMittal 
O anúncio dos investimentos em Minas Gerais coincide com o aniversário de 100 anos do segmento de aços 

longos da ArcelorMittal no Brasil, que teve sua história iniciada em dezembro de 1921, na Usina de Sabará, a 
primeira usina integrada da América do Sul e pioneira na fabricação de laminados com aço 100% brasileiro. 
Fonte: Agência Minas  
Data: 24/11/2021 

 
SEMINÁRIO DEBATE ESG E MINERAÇÃO SUSTENTÁVEL NA AMAZÔNIA 

Estudos apontam que a Amazônia corresponde a uma área com grande potencialidade para descobertas de 
minerais no Brasil. Levantamentos revelam que mais de 40% do território apresentam grande capacidade para 
depósitos minerais de ferro, manganês, cobre, alumínio, zinco, níquel, cromo, titânio, fosfato, ouro, prata, platina, 
paládio. 

Assim, o I Seminário para o Desenvolvimento Sustentável da Mineração na Amazônia, uma iniciativa da 
Suframa e da Organização Mineronegócio, foi pensado como um espaço para o debate e a reflexão referentes à 
exploração mineral na região da maior floresta do mundo. Com a participação de órgãos governamentais, empresas 
mineradoras, especialistas com experiência no local e organizações da mineração, como o Instituto Brasileiro de 
Mineração (IBRAM), foram expostos planos governamentais, experiências técnicas, potencial regional, projetos em 
andamento, impactos decorrentes e necessidade de infraestrutura, principalmente, nos aspectos relacionados à 
capacitação de recursos humanos, e energias alternativas. 

O IBRAM, um dos patrocinadores do evento, apresentou o tema: “ESG e a mineração sustentável na 
Amazônia”, com experiências de Governança Ambiental, Social e Corporativa, além de ações sustentáveis e 
inovadoras. Com a condução do diretor de Relações com Associados e Municípios do instituto, Alexandre Valadares 
Mello, foram demonstrados exemplos de iniciativas que deram certo. 

http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://www.fazenda.mg.gov.br/
https://www.indi.mg.gov.br/
https://www.indi.mg.gov.br/
https://ibram.org.br/
https://ibram.org.br/


“Especificamente na região, vale citar dois cases de sucesso com focos na conservação ambiental e atenção 
às comunidades locais. A Vale, em Carajás (PA), preservou 800 mil hectares de floresta nativa. A MRN, em Oriximiná 
(PA), conservou cerca de 815 mil hectares de reservas biológicas. Em ambos, percebemos também um esforço em 
fomentar pesquisa, treinamento e novas atividades econômicas junto às comunidades locais”, relatou. 

Na mesma linha, ele comentou que o IBRAM incentiva que as mineradoras participem de projetos como: a 
Plataforma Parceiros pela Amazônia e a Concertação pela Amazônia, com pilares voltados à construção de soluções 
inovadoras para a sustentabilidade na região. “Estas práticas são amplamente difundidas nas questões sociais e na 
conservação da biodiversidade e dos recursos naturais da Amazônia”, explicou. 

Mello citou que o IBRAM lançou em outubro a Agenda ESG da Mineração do Brasil abordando compromissos 
e metas em 12 grandes temas centrais na discussão de sustentabilidade na atividade mineral. São eles: segurança no 
processo; saúde e segurança operacional; barragens e estruturas de disposição de rejeitos; mitigação de impactos 
ambientais; desenvolvimento local e futuro dos territórios; relacionamento com comunidades; comunicação e 
reputação; diversidade e inclusão, inovação; água; energia e gestão de resíduos. 

Ao final do encontro foi elaborado um Plano de Ação para o Desenvolvimento Sustentável da Mineração na 

Amazônia. Mais informações: https://isma.wdrumond.com.br/. 
Fonte: IBRAM 
Data: 24/11/2021 

 
MME DISCUTE MINERAÇÃO E GEOLOGIA COM MEMBROS DO MERCOSUL 

Além do Brasil, representantes da Argentina, Uruguai e Paraguai apresentaram evolução do setor nos últimos anos e 
a busca pelo aprimoramento dos instrumentos normativos em cada país. 

 O secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia (MME), 
Pedro Paulo Dias, participou da XXVII reunião do Subgrupo de Trabalho 15 do Mercosul, que ocorreu de forma 
virtual, nesta segunda-feira (22/11). O encontro tratou de questões que envolvem a mineração e a geologia na 
América do Sul e contou com a participação de representantes da Argentina, Uruguai e Paraguai. Atualmente, o 
Brasil é o presidente Pro Tempore do SGT 15 Mineração e Geologia. 

Durante a reunião, cada país apresentou informações atualizadas sobre o respectivo setor mineral e as 
atividades relacionadas à pequena e média mineração, apresentando problemas e medidas em vigor para o melhor 
andamento das atividades. 

Na oportunidade, secretário do MME falou da importância de viabilizar políticas entre os países que 
integram o Mercosul. “Temos perspectivas de conseguirmos avançar em algumas agendas comuns que vão 
contribuir para o desenvolvimento da mineração dos países do nosso bloco”, disse. 

Pedro Paulo também explicou que o Brasil passa por um momento de crescimento no setor e que os 
investimentos em pesquisa, que são a base da mineração, estão aumentando significativamente. “De 2016 a 2020, 
tivemos um aumento duas vezes o valor investido em pesquisa mineral pelas empresas que já operam, cerca de R$ 
630 milhões. Já em 2020, o total de investimentos em pesquisa mineral, somando minas em operação e em estágio 
de pesquisa, foi da ordem de R$1,02 bilhão”, destacou. 

Com relação à produção mineral, Pedro Paulo Dias afirmou que o país tem avançado bem, com crescimento 
nos últimos anos, registrando um faturamento no acumulado de janeiro a setembro deste ano da ordem de R$ 258 
bilhões, cerca de 100% superior ao mesmo período de 2020. “Devemos destacar que há um forte impacto dos 
preços com relação a alguns minerais, mas também temos uma elevação da produção mineral em termos de 
tonelagem”, frisou. 

Para o período de 2017 a 2021, havia uma projeção de U$ 18 bilhões em investimentos. Atualmente, estão 
previstos investimentos da ordem de U$ 41 bilhões, de 2021 a 2025. Dias relatou que a Agência Nacional de 
Mineração (ANM) deu início à digitalização de processos e também falou sobre as políticas brasileiras para o setor, 
incluindo a possibilidade do uso do direito minerário como garantia, segurança de barragens, sustentação e geração 
de empregos e políticas para pequena mineração. 

Ao falar sobre o setor mineral da Argentina, o coordenador da Secretaria de Política Mineira, Eduardo 
Traian, explicou que o país vai lançar um novo plano para o setor mineral. “Na próxima semana lançaremos um 
plano estratégico para o setor. É um programa com bases sólidas para o desenvolvimento da atividade com um 
horizonte que pretende elevar as exportações argentinas de U$ 2 bilhões para U$ 10 bilhões nos próximos 8 anos”, 
disse. 

Marcelo Pugliesi, Diretor Nacional de Mineração e Geologia do Uruguai, informou que a produção aumentou 
cerca de 18% após a obra da ferrovia que une a planta de celulosa ao projeto da Central Railway, uma ferrovia com 
273 km que liga o porto de Montevidéu, a Paso de los Toros, onde há uma fábrica de celulose. Falou, ainda, sobre o 

https://isma.wdrumond.com.br/


convênio firmado com a Unesco para Geoparques, a inauguração de uma planta de cimento e outorgas da produção 
de pedras semipreciosas e exportação de pedras trabalhadas. 

G15 Mercosul 
O subgrupo discute temas relacionados ao fortalecimento das instituições e marcos normativos dos recursos 

naturais e sobre as melhores práticas de transparência para a mineração. O G15 Mercosul atua com o foco nos 
benefícios fiscais e na desburocratização, além de contribuir para a elaboração de indicadores sociais e o 
aprimoramento do cadastro mineiro com linha de acesso livre para o público. 
Fonte: MME 
Data: 24/11/2021 

 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DEBATE IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO GEOLÓGICO 

Um dos desafios do país é ampliar o conhecimento geológico de seu território. Na última terça-feira (23/11), 
representantes do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) participaram da reunião organizada pela Comissão de 

Minas e Energia da Câmara dos Deputados (CME), no Congresso Nacional, para debater o tema. 

“Embora o Brasil já tenha destaque como player para diversas commodities, como minério de ferro, bauxita, 
manganês, ouro e cobre, a verdade é que pouco se conhece sobre o seu verdadeiro potencial mineral. E, para 
aumentar a atratividade do nosso setor, é necessário termos maior conhecimento geológico. A única maneira de 
acelerar o fluxo de descoberta é por meio desta ação, da disponibilização de levantamentos prospectivos, novas 
tecnologias e principalmente de mapas geológicos factuais em escalas adequadas”, afirma o diretor-presidente do 
IBRAM, Flávio Penido. 

Durante o encontro os participantes abordaram a importância de fortalecer o Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM) e de alocar mais recursos para a organização em prol de alcançar maiores resultados no conhecimento do 
subsolo brasileiro. 

Para o presidente do Conselho Diretor do IBRAM, Wilson Brumer, o setor produtivo tem grande interesse 
neste tema, pois os dados disponíveis são poucos, comparados às potencialidades que o Brasil apresenta em termos 
de bens minerais. “A indústria mineral precisa desse conhecimento ampliado para suportar os investimentos 
expressivos que aporta no país”, afirmou. 

Participaram do encontro os deputados federais Arnaldo Jardim, Paulo Ganime, Joaquim Passarinho e Édio 
Lopes, este último Presidente CME, além do diretor de Relações Institucionais do IBRAM, Rinaldo Mancin. 
Fonte: IBRAM 
Data: 24/11/2021 

 
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (CPRM) DISPONIBILIZA ESTUDO SOBRE FOSFATO NO RIO GRANDE DO NORTE 
Na publicação, disponível no sistema RiGEO, há a identificação de novas alternativas para suprimento de 

insumos agrícolas para atender à crescente demanda por insumos minerais. 
OServiço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) divulgou, em outubro deste ano, um Informe de Recursos Minerais 

composto pelo estudo “Avaliação do Potencial de Fosfato no Brasil: Investigação na Formação Jandaíra, Bacia 
Potiguar, municípios de Areia Branca e Guamaré”. O projeto está vinculado ao Programa Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral, sob a coordenação do Ministério de Minas e Energia (MME), e à Ação de Avaliação dos 
Recursos Minerais do Brasil, da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais (DGM) do SGB-CPRM. 

Na publicação, que está disponível no sistema RiGEO, há a identificação de novas alternativas para 

suprimento de insumos agrícolas para atender à crescente demanda por insumos minerais. Estes insumos são 
largamente utilizados como matéria-prima para a fabricação de fertilizantes químicos e responde à forte 
dependência do mercado externo. Em 2020, a dependência de importação de fosfato no País chegou a 72%.  

A descoberta confirma a Formação Jandaíra como unidade potencial para prospecção de fosfato na Bacia 
Potiguar. Com este lançamento, o SGB segue dando cumprimento à política governamental de desenvolvimento 
regional como importante subsídio para a formulação de políticas públicas e às tomadas de decisão de 
investimentos no segmento da indústria de fertilizantes. 

O estudo revela como a Bacia Potiguar poderá vir a se tornar uma fonte de matéria-prima para abastecer 
diversos polos produtores agrícolas existentes em todo Brasil, em especial no Nordeste, reduzindo assim a 
dependência externa brasileira deste importante insumo. 

https://ibram.org.br/
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cme
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cme
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22381
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22381
https://rigeo.cprm.gov.br/


O projeto foi executado com o apoio das gerências das Superintendências Regionais de Recife e Salvador, 
com supervisão nacional da Divisão de Projetos Especiais e Minerais Estratégicos (DIPEME) e coordenação geral do 
Departamento de Recursos Minerais (DEREM). 
Acesse o estudo clicando aqui 

Fonte: MME 
Data: 17/11/2021 

 
ANM LANÇA VERSÃO “BETA” DE PLATAFORMAS DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA CFEM E AMB 

A Agência Nacional de Mineração (ANM)  disponibiliza, a partir de 10 de novembro, duas plataformas, via 
internet, desenvolvidas com ferramentas de Business Intelligence (BI): o Observatório da CFEM, na qual será possível 
acompanhar em tempo real a arrecadação e distribuição da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 
Minerais (CFEM), royalty da mineração; e, o Anuário Mineral Brasileiro Interativo, que contém as principais 
estatísticas do Setor Mineral Brasileiro, produzidas a partir dos dados oficiais de produção bruta e beneficiada de 
substâncias minerais (incluindo água mineral), em todo o país. 

Por enquanto, a ANM está lançando as duas plataformas em versões “beta”, para que seja possível aos 
usuários participarem com sugestões para eventuais melhorias antes do lançamento das versões definitivas. Para 
isso, há formulários online disponíveis dentro das duas plataformas. 

“As ferramentas de BI que vêm sendo agregadas aos produtos disponíveis ao usuário pelo portal da ANM na 
internet fazem parte do objetivo, como Agência Reguladora, de ampliar a transparência e o acesso aos dados da 
mineração brasileira, além de contribuir para a modernização do setor”, informa Karina Andrade de Medeiros, 
gerente-substituta de Economia Mineral da Superintendência de Regulação e Governança Regulatória da ANM 
(SRG/ANM), setor responsável pelo desenvolvimento das novas ferramentas. 

Observatório da CFEM 
Tendo como fonte a plataforma de Dados Abertos da ANM já disponível na internet, o objetivo 

do Observatório da CFEM é facilitar o controle social, com o acompanhamento da arrecadação dos royalties da 
mineração no Brasil.  

Com linguagem acessível a todos os usuários que tenham interesse em obter as informações, a plataforma 
traz funcionalidades de BI que permitem consultar e agregar, com diversas opções de 
detalhamento (por localidade, períodos de pagamento e empresas titulares dos direitos de lavra), informações 
de valores arrecadados, distribuição das parcelas do royalty para Municípios, Estados e União, e autuações 
realizadas pelo setor de Arrecadação da ANM na fiscalização dos valores recolhidos.  

O BI do Observatório da CFEM pode ser acessado aqui. 
Anuário Mineral Brasileiro Interativo 
Evolução do já tradicional Anuário Mineral Brasileiro (AMB), editado nas formas impressa e digital há mais 

de três décadas, o Anuário Mineral Brasileiro Interativo utiliza toda a versatilidade de agregação de dados das 
ferramentas BI, possibilitando o acompanhamento e a comparação de informações estatísticas compiladas a partir 
do Relatório Anual de Lavra (RAL), cuja declaração por parte dos titulares de direitos de lavra é obrigatória por lei.  

Por meio dos painéis dinâmicos do Anuário Mineral Brasileiro Interativo, é possível obter as seguintes 
informações: processos com títulos de lavra ativos; quantidade e valor da produção mineral; investimentos em 
pesquisa mineral; produção bruta e beneficiada; e arrecadação de CFEM por substância mineral. 

O BI do Anuário Mineral Brasileiro Interativo pode ser acessado aqui. 
Fonte: ANM 
Data: 10/11/2021 
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