
   

 
 
 27 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 

 
 

 
RETOMADO O EDITAL Nº3/2021 SOBRE A 5ª RODADA DE DISPONIBILIDADE DE ÁREAS 

Foi publicado no Diário Ofical da União de hoje, 22 de dezembro de 2021, na Seção 3, página 190, o Aviso 
referente a retomada do Edital nº 3/2021, que diz respeito à 5ª Rodada de Disponibilidade de Áreas, sob o Processo 
nº 48051.002953/2021-76. 

O TERMO DE RETIFICAÇÃO está disponível para consulta no Sistema Oferta Pública e Leilão de Áreas (SOPLE), 
no endereço eletrônico https://sople.anm.gov.br, ou pode ser solicitado por meio de envio do e-
mail sople@anm.gov.br. 

As ações praticadas na etapa de leilão eletrônico referente à 5ª Rodada de Disponibilidade de Áreas, a partir 
do dia 23/11/2021, estão resguardadas e a contagem do prazo será retomado em 23/12/2021.  O prazo de 
encerramento do leilão eletrônico será na próxima segunda-feira, 27/12/2021, às 23h59min. 

A Divulgação do resultado do Leilão Eletrônico e da Ata do Procedimento de Disponibilidade na Plataforma 
SOPLE, atendendo ao disposto no item 9.8, será em 28/12/2021. 
Fonte: ANM 
Data: 22/12/2021 

 
LITHIUM PRODUCTION GROWTH TO ACCELERATE, BUT SUPPLY RISKS ABOUND — REPORT 

In spite of strong production growth in the years to come, market analyst Fitch Solutions forecasts the global 
lithium market to remain very tight in the coming years as the green transition accelerates, boosting demand for 
batteries spanning from EVs to utility- scale batteries. 

In its latest industry report, Fitch says it also expects the market to record increasingly large deficits out to 
2030. In this context, Fitch sees lithium supply facing a number of tailwinds and bottlenecks, which it says could deeply 
alter the market’s dynamics. 

Fitch forecasts the growth in global lithium mine production to accelerate in the coming years, as existing new 
projects make quick progress while new projects emerge amid the strong momentum behind the green transition and 
batteries. 

The analyst’s country-by-country forecast shows expected global output to rise by about 600,000 tonnes 
lithium LCE between 2025 and 2021 (compared with the 2021 production), compared with the 240,000 tonnes added 
between 2016 and 2020. Fitch also sees production rising by 290,000 tonnes between 2026 and 2030 — with that 
long-term estimate on the conservative side. 

 

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


 

Well-established lithium-producing countries will record further growth, Fitch says, while a number of new 
lithium- producing markets will emerge in the next 10 years. Fitch sees production growth accelerating in Australia, 
where output in the country is set to almost triple over 2020-2030. Chile and China will also more than double their 
output, while we see production in Brazil will grow five-fold (from a lower base). Although Argentina will also record 
significant growth, output will ‘only’ double. 

Amid rising interest, government support and increasing capital dedicated towards lithium projects, a notable 
number of new lithium-producing countries will emerge and altogether account for a significant share of global output 
by 2030, the analyst says. These include mostly developed markets (DMs) such as the US, Canada, Germany and some 
other European countries, along with developing countries such as Mexico, Serbia and Zimbabwe (although the 
country does produce some non-battery grade lithium currently), Fitch notes. 

Technological advancements in extraction make progress, posing upside risks to supply 
Lithium can be extracted via several very different techniques, and new and potentially more environmentally 

friendly extraction techniques are emerging at different stages of development. 
In any case, they suggest that actual supply could rise faster expected. Currently, only hard rock (‘traditional’ 

mines, located, for example, in Australia, Brazil, China and Canada) and ‘conventional’ brine resources (from salars, 
located, for example, in Chile and Argentina) are used to produce lithium chemical products commercially at a large 
scale. 

However, a host of new players are developing new extraction techniques, namely geothermal brines and 
sedimentary (clay) deposits, which could upend primary supply of lithium, says Fitch. 

 

 



As these new extraction techniques make progress, the structure of the industry, shape of the cost curves and 
ESG considerations will continue to evolve, the analyst notes. The upcoming development of lithium recycling could 
also ease some of the lithium supply issues in the longer term. 

Lithium supply will face a number of vulnerabilities, including geographical concentration at both the mining 
and refining level, as well as the limited presence of established and large mining players, which pose risks to the 
project pipeline execution, Fitch says. 

Rising resource nationalism in key lithium markets could also hamper the development of new projects. 
However, Fitch notes that lithium reserves are ample and keep on growing, suggesting plenty of potential to 

boost supply in the long term. 
(Read the full report here) 

Fonte: Mining.com 
Data: 24/12/2021 

 
BAMIN IMPULSIONA CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO MINERAL 

Conforme dados do Governo estadual, sobre o desempenho do setor mineral, de janeiro a outubro de 2021 a 
Bahia registrou um salto de 58,83% sobre o mesmo período do ano passado no valor da produção mineral 
comercializada, que passou de R$ 4,6 bilhões para R$ 7,3 bilhões.  

Um dos principais impulsionadores desse crescimento foi a BAMIN, que deve encerrar o ano com produção 
de 1 milhão de toneladas de minério de ferro, volume que deve aumentar progressivamente até 2026, quando se 
prevê a conclusão da FIOL e do Porto Sul. A partir daquele ano, a BAMIN deverá produzir a uma capacidade de 18 
milhões t anuais.  

A contribuição da BAMIN tem sido expressiva também no recolhimento de impostos, já que de janeiro a 
setembro de 2021 a empresa recolheu aos cofres públicos R$ 40,3 milhões em tributos e taxas. Foram R$ 2,87 milhões 
em ISS (Imposto Sobre Serviços), R$ 17.1 milhões em ICMS e R$ 14,1 milhões em CFEM. Aliás, segundo o governo da 
Bahia, a arrecadação de CFEM no estado cresceu 77,3% de janeiro a outubro de 2021, somando R$ 134,2 milhões, 
contra R$ 75,6 milhões em igual período do ano passado.  

Avanços na construção  
A BAMIN informa que as obras de construção da FIOL, fundamental para o escoamento do minério de Caetité 

até o Porto Sul e que demandam investimentos de R$ 3,3 bilhões (R$ 1,6 bilhão em obras civis e R$ 1,7 bilhão em 
material rodante, como vagões e locomotivas), estão avançando bem. A ferrovia, quando concluída, terá capacidade 
para movimentar 60 milhões t por ano, sendo que a BAMIN utilizará 1/3 dessa capacidade. O restante será utilizado 
por outras mineradoras, agronegócio e outros setores que necessitem escoar seus produtos e receber insumos, 
máquinas e implementos agrícolas.  

A mineradora exportará a sua produção por meio do Porto Sul, que está sendo construído em Ilhéus, numa 
parceria com o Governo do Estado. As obras de conexão viária do Porto Sul avançaram este ano. Em setembro foi 
concluída a ponte sobre o Rio Almada, necessária para acessar o futuro terminal privado. Já o Porto Sul terá sua 
capacidade de movimentação compartilhada com outras cargas, como grãos, fertilizantes e outros minérios. Um 
terminal de águas profundas, ele estará apto a receber navios com capacidade de até 220 mil toneladas. 

"Em 2021, produzimos um milhão de toneladas de minério de ferro, na Mina Pedra de Ferro, em Caetité, e 
avançamos muito nas obras de acesso e de construção do Porto Sul, em Ilhéus. A BAMIN também assinou, em 
setembro, o contrato de concessão da FIOL trecho 1, ligando Caetité a Ilhéus. Quando o nosso projeto de logística 
integrado, com ferrovia e porto, estiver pronto até 2026, vamos produzir 18 milhões de toneladas por ano de minério 
de ferro, contribuindo para tornar o estado da Bahia o terceiro maior produtor de minério de ferro do país.  A Mina 
Pedra de Ferro, Porto Sul, e agora o projeto FIOL, constituem um marco histórico de transformação para a economia 
e para o orgulho do povo da Bahia e de todos os brasileiros. Temos certeza de que a Bahia ocupará uma nova e 
importante dimensão na economia nacional, gerando riquezas, distribuição de renda e elevando o padrão de 
dignidade e qualidade de vida de sua população. Com a FIOL e o Porto Sul estamos também construindo um novo 
corredor logístico e de exportação, que certamente contribuirão para o crescimento e o desenvolvimento sustentável 
de toda a Bahia e do país. ", afirma Eduardo Ledsham, CEO da BAMIN. 

Fonte: Brasil Mineral 
Data: 23/12/2021 
 
 
 

https://www.mining.com/rio-tinto-to-pause-jadar-project-in-serbia-after-protests-report/
https://www.fitchsolutions.com/products/industry-research


 
VALE WEIGHS BID FOR STAKE IN ANGLO’S BRAZIL IRON MINE 

Vale SA, the world’s second-largest iron ore producer, is considering acquiring a stake in Anglo American Plc’s 
huge Minas-Rio project in Brazil, according to people familiar to the matter. 

Preliminary talks that started last year so far haven’t advanced enough to be presented to the companies’ 
boards and may not result in a deal, the people said, asking not to be named because the talks are private. Vale is 
considering buying a 30% to 40% stake in the project, or even a controlling interest, one of the people said. 

Anglo American and Vale declined to comment.  
A deal would help Vale fulfill its goal of increasing annual production capacity to 400 million tons, enabling it 

to dilute costs and recover the title of world’s No. 1 iron-ore producer that it lost to Rio Tinto Group in the wake of the 
Brumadinho dam disaster in 2019. 

The Rio de Janeiro-based company also wants to position itself as a top supplier of premium iron ore, a key 
ingredient for steelmakers to reduce their carbon footprint. Anglo’s Minas-Rio has a high-grade ore of about 67% iron 
content, higher than Vale’s average. 

Minas-Rio is a fully integrated iron ore operation, with a mine in Minas Gerais State, a processing plant, a slurry 
pipeline, and a port in Rio de Janeiro. The project is expected to produce 26.5 million tons a year. Acquired from MMX 
Mineracao e Metalicos SA in 2008, Minas-Rio cost Anglo American about $14 billion to buy and build. 

Thanks to a surge in metals prices in recent years, Minas-Rio has gone from a liability to a cash cow for Anglo 
American, leading the company to scrap plans to sell the mine.  

Even with prices of its core product down from record highs in recent months, Vale continues to generate 
plenty of cash. Focused on capital discipline and returning value to shareholders, the miner has been divesting non-
core assets to sharpen its efforts on iron ore and base metal deposits. 

Fonte: Mining.com 
Data: 23/12/2021 
 
 

 
PRODUÇÃO MINERAL BAIANA COMERCIALIZADA CRESCE 54% EM 2021 NA BAHIA 

A Produção Mineral Baiana Comercializada (PMBC) cresceu 54% de janeiro a novembro de 2021, comparando 
com o mesmo período do ano passado. Em 2020 atingiu R$ 5,3 bilhões, e esse ano alcançou R$ 8,2 bilhões. Outros 
aumentos expressivos foram da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) e o ICMS, que saltaram 73% 
e 38%, respectivamente, com a mesma base de comparação. 

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Nelson Leal, além do excelente desempenho do 
setor esse ano, as projeções para o próximo ano são ainda melhores. “Estão previstos investimento de 14,7 bilhões 
para os próximos três a quatro anos, que deverão gerar mais de 4.700 empregos diretos, em sua grande maioria em 
cidades do interior do Estado”. 

Ainda segundo Leal, os investimentos serão em implantação e ampliação de minas e unidades de 
beneficiamento de minerais, infraestrutura (porto e ferrovia) e pesquisa geológica. 

Ferro 
Dentre os minerais produzidos comercializados na Bahia, a maior alta foi a de minério de ferro, que saiu de 

cerca de 20 milhões de reais, para 700 milhões de reais, um aumento de 3.300 %, se comparando o período de janeiro 
a novembro de 2020 com o mesmo de 2021. O níquel teve um crescimento de 169%, a cromita alta de 79% e o cobre 
51%. 

“Em 2021, produzimos um milhão de toneladas de minério de ferro, na Mina Pedra de Ferro, em Caetité, e 
avançamos muito nas obras de acesso e de construção do Porto Sul, em Ilhéus. A BAMIN também assinou em setembro 
o contrato da concessão da FIOL trecho 1, ligando Caetité a Ilhéus. Quando o nosso projeto de logística integrado, com 
ferrovia e porto, estiver pronto até 2026, vamos produzir 18 milhões de toneladas por ano de minério de ferro, 
contribuindo para a tornar o estado da Bahia o terceiro maior produtor de minério de ferro do país”, afirma Eduardo 
Ledsham, CEO da BAMIN. 

Ainda de acordo com ele, a Mina Pedra de Ferro, Porto Sul, e agora o projeto FIOL, constituem um marco 
histórico de transformação para a economia e para o orgulho do povo da Bahia e de todos os brasileiros. “Temos 
certeza de que a Bahia ocupará uma nova e importante dimensão na economia nacional, gerando riquezas, 
distribuição de renda e elevando o padrão de dignidade e qualidade de vida de sua população. Com a FIOL e o Porto 



Sul estamos também construindo um novo corredor logístico e de exportação, que certamente contribuirão para o 
crescimento e o desenvolvimento sustentável de toda a Bahia e do país”. 

Comércio exterior 
Outro dado importante do setor é o de exportação. De janeiro a novembro de 2020 o comércio exterior de 

bens minerais atingiu US$ 713 milhões, já no mesmo período de 2021 alcançou US$ 1,218 bilhão.   
“Esse foi um ano de muitas conquistas para a mineração baiana. Tivemos resultados bastante satisfatórios na 

produção e arrecadação e demos passos importantes em logística e infraestrutura. Além disso, a mineração tem papel 
fundamental para o crescimento do estado. As cidades onde estão situadas as empresas são beneficiadas tanto com 
o dinheiro da CFEM, que retorna para o município, quanto pelos empregos, que normalmente pagam três vezes a mais 
do que em outros setores, beneficiando toda a economia da cidade”, disse Antonio Carlos Tramm, Presidente da 
CBPM. 

Fonte: Governo da Banhia 
Data: 23/12/2021 

 
MUNDORO PARTNERS WITH VALE TO EXPLORE FOR COPPER IN US 

Mundoro Capital (TSXV: MUN) has inked a two-year generative alliance with Vale’s (NYSE: VALE) Canadian 
subsidiary to explore for copper projects in Arizona and New Mexico in the United States. 

The two companies also signed an agreement to explore an undisclosed copper property in Arizona.   
“We are delighted to establish this generative strategy with Vale in search for new copper projects in 

the Laramide Belt in the southwest USA,” Teo Dechev, Mundoro’s CEO, said in a press release. 
“The company’s generative strategy in the Laramide Belt will be focused on porphyry and related copper 

systems similar to our focus for these deposit styles in the Western Tethyan Belt of Eastern Europe.” 
Mundoro, which has a string of projects focused on copper and gold in eastern Europe, 

has completed six exploration deals with companies including JOGMEC, Freeport-McMoRan (NYSE: FCX), Vale 
and First Quantum Minerals (TSX: FM). 

“Partner funded work programs along with our generative efforts have invested over $30 million of 
expenditures which brings value to our stakeholders,” said Dechev. 

Fonte: Mining.com 
Data: 23/12/2021 

 
PROJETO MATUPÁ DEMANDARÁ INVESTIMENTOS DE US$ 94,2 MILHÕES 

A Aura Minerals divulgou a Avaliação Econômica Preliminar para o projeto de ouro Matupá, localizado no 
Mato Grosso, no qual estima-se que a implantação do projeto demandará investimentos totais de US$ 94,2 milhões, 
com payback de 2,1 anos e gerando um Valor Presente Líquido (VPL) de US$ 86 milhões, com base numa premissa 
para o preço do ouro de US$ 1.552/onça e uma taxa de câmbio para o dólar de R$ 5,143.  

A produção de ouro anual prevista para os primeiros três anos é de 60 mil onças, com custo caixa total de US$ 
591,4 por onça. Já nos sete anos de vida útil prevista para o empreendimento a produção média anual deve ficar em 
42.700 onças, a um custo caixa total de US$ 765/onça.   

De acordo com Rodrigo Barbosa, CEO da Aura Minerals, “considerando preços atuais do ouro no mercado a 
US$ 1.800/oz, Matupá entrega um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 71%, com um payback de apenas 1,8 
anos e um VPL de US$ 134 milhões. Nossa estratégia de otimizar os fluxos de caixa levará o projeto a gerar $146 
milhões nos primeiros três anos em um cenário conservador de preço do ouro a $1.552/oz, e reinvestir fortemente na 
exploração para aumentar a vida atual de 7 anos da mina. A região é uma das mais promissoras do país, com grandes 
empresas de mineração recentemente investindo em áreas do entorno e confirmando resultados minerais favoráveis. 
Com a conclusão da Matupá PEA, alcançamos mais um importante passo em direção às nossas metas de crescimento 
a longo prazo". 

O projeto Matupá está localizado na província aurífera de Juruena-Teles Pires, mais especificamente no 
distrito Peixoto Azevedo, no Mato Grosso, onde há ocorrência de vários outros depósitos. A empresa acredita que os 
trabalhos adicionais de exploração poderão ampliar as reservas atualmente existentes. Matupá foi adquirido em 2018, 
como resultado da fusão da Aura com a Rio Novo Gold. 

Fonte: Brasil Mineral 
Data: 23/12/2021 



 

 
INSCRIÇÕES PRORROGADAS PARA O PROGRAMA PARCERIAS SUSTENTÁVEIS 2022 

A AngloGold Ashanti prorrogou, para o dia 31/12, o prazo final para inscrições no programa Parcerias 
Sustentáveis 2022. No próximo ano, a principal plataforma de desenvolvimento social da companhia vai oferecer mais 

de R＄ 1 milhão em investimento social. Até a última edição, o aporte total do projeto foi de aproximadamente R

＄ 11,4 milhões. Podem participar empreendedores de Barão de Cocais, Caeté, Nova Lima, Raposos, Sabará e Santa 
Bárbara, em Minas Gerais, e Crixás, em Goiás. 

Para se candidatar a uma vaga no programa de auxílio financeiro, mentorias e capacitações de negócios, as 
instituições podem ser organizações sem fins lucrativos, microempreendedores individuais ou microempresas. O 
importante é que a iniciativa tenha impacto social, cultural e/ou ambiental, com potencial para se tornar 
financeiramente autossustentável por meio da contribuição da iniciativa privada para apoiar o processo de 
modelagem e implementação. 

Os formulários do edital estão disponíveis no site da empresa, bem como as especificações de documentação 
e certificações necessárias. As instituições deverão apresentar propostas que contemplem a resolução de desafios 
sociais e prevejam a comercialização dos serviços ou produtos a serem desenvolvidos no programa. Além disso, 
precisam estar alinhadas com um dos seguintes focos de atuação: 

Cultura, turismo e gastronomia: valorização e preservação do patrimônio cultural na perspectiva do 
empreendedorismo criativo. Serão contemplados negócios sociais que gerem empregos relacionados ao patrimônio 
histórico, cultural e gastronômico dos municípios. 

Soluções sustentáveis: para negócios sociais que promovam soluções ambientalmente sustentáveis que 
beneficiam a coletividade, como economia de energia elétrica e água, produtos de materiais alternativos, reciclagem 
e agricultura orgânica. 

Empreendedorismo da diversidade: estruturação de negócios sociais cuja intenção seja fomentar o respeito e 
a valorização da diversidade, considerando ao menos um de seus diversos pilares: LGBT+, raça e etnia, gênero, pessoas 
com deficiência, idade e gerações. 

Processo de seleção 
Após a realização da inscrição, as iniciativas passarão por três etapas de seleção. Na primeira, a avaliação será 

realizada pelos profissionais especializados da AngloGold Ashanti, considerando pontos como: adequação da 
documentação; conformidade da proposta com os focos de atuação; viabilidade técnica e financeira; existência de 
padrões mínimos de segurança; e higiene no trabalho. 

Já na segunda etapa, os empreendimentos aprovados na fase anterior serão avaliados por um comitê 
multidisciplinar, composto por empregados da empresa, para verificar a qualidade técnica, o atendimento às políticas 
da AngloGold Ashanti, além da relevância da proposta para a comunidade e do potencial de autossustentabilidade. 

Na terceira e última etapa, os empreendimentos serão apresentados pelos proponentes a uma banca 
composta por representantes das comunidades e por profissionais da AngloGold Ashanti para uma decisão 
compartilhada. 

Fonte: IBRAM 
Data: 22/12/2021 

 
FLSMIDTH BRASIL CUMPRE AS EXPECTATIVAS PROPOSTAS PARA ESTE ANO E SUPERA SEUS RESULTADOS EM 40% 
Para os próximos anos, há previsão de aumento de investimentos em mineração no país. Atendendo a este 

panorama, a FLSmidth está preparada para apoiar estes novos projetos e focalizar em uma maior captura do amplo 
mercado de Aftermarket. 

Com um excelente resultado, tanto financeiro quanto operacional, considerando-se todos os efeitos 
desencadeados pela pandemia do Covid-19, a FLSmidth Brasil destaca o cumprimento de seus principais objetivos 
propostos para 2021, superando os números originalmente comprometidos em cerca de 40%. Cabe mencionar que, 
em nível regional, a empresa alcançou um crescimento de 60% em vendas de Capital. 

“AINDA QUE A INDÚSTRIA EM GERAL TENHA SOFRIDO PERDA DE CAPACIDADE PRODUTIVA, DEVIDO À CRISE 
SANITÁRIA, HOUVE UMA COMPENSAÇÃO DA CONTINUIDADE OPERACIONAL ATRAVÉS DA MAIOR DIGITALIZAÇÃO NA 
INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO, NA QUAL A FLSMIDTH TEM SIDO UM ATOR FUNDAMENTAL" 

 FLÁVIO STOROLLI, DIRETOR DE VENDAS DA FLSMIDTH BRASIL 

https://emereleases.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LmFuZ2xvZ29sZGFzaGFudGkuY29tLmJyJTJGcGFyY2VyaWFzc3VzdGVudGF2ZWlzOjI1Njk4ODcwMTI6aXphYmVsYUBkYW50aGkuY29tLmJyOjcxMTdjMg==


Apesar da pandemia ter gerado incertezas em toda cadeia produtiva, o setor mineral tem experimentado um 
crescimento significativo nestes últimos anos, principalmente em termos de desempenho, devido à alta nos preços 
das commodities minerais, à aquisição e execução de projetos novos e às otimizações realizadas nas usinas existentes.  

Flávio Storolli, diretor de vendas da FLSmidth Brasil, destaca que “ainda que a indústria em geral tenha sofrido 
perda de capacidade produtiva por dificuldades de acesso às plantas, devido à crise sanitária, houve uma compensação 
da continuidade operacional através da maior digitalização implementada na indústria de mineração, na qual a 
FLSmidth tem sido um ator fundamental neste propósito, o que inclusive serviu para impulsionar os ótimos resultados 
alcançados.  

Além disso, o executivo assinala que o bom desempenho local está em linha com a política da empresa de 
desenvolvimento de novos produtos e a tecnologias que têm sido implementadas, como recursos de realidade 
aumentada e visitas virtuais, oferecidas à ampla rede de clientes. 

“TIVEMOS QUE PENSAR DE MANEIRA DISTINTA PARA MANTER A QUALIDADE E A FIDELIZAÇÃO. 
DISTANCIAMO-NOS DO NICHO HISTÓRICO, QUE ERA A VENDA DE PRODUTOS, E CENTRAMO-NOS NO SUPORTE AO 
“CICLO DE VIDA” DOS ATIVOS JÁ INSTALADOS EM NOSSOS CLIENTES” 

 CLAUDIO GARCÍA, PRESIDENTE REGIONAL DA FLSMIDTH 
Adicionalmente, como parte do desafio de se manter na vanguarda, apesar das adversidades, a FLSmidth 

destaca as estratégias logísticas e a adaptação às mudanças impostas pelo cenário atual. 
“Tivemos que pensar de maneira distinta para manter a qualidade e a fidelização. Distanciamo-nos do nicho 

histórico, que era a venda de produtos, e centramo-nos no suporte ao “ciclo de vida” dos ativos já instalados em 
nossos clientes”, acrescenta Claudio García, presidente regional da FLSmidth. 

Crescendo em Aftermarket e novos investimentos 
No caso de Aftermarket, a FLSmidth Brasil também tem exibido excelentes números, graças aos serviços de 

“upgrades e retrofits”, entre outros, baseados na simplificação do processo de compra e venda dos componentes. 
Quanto às perspectivas, a FLSmidth América do Sul tem um plano ambicioso para incrementar e consolidar 

seus resultados nos próximos 4 a 5 anos. Um dos países mais relevantes para este plano é justamente o Brasil, 
alavancado por uma expectativa de novos projetos e uma maior captura do amplo mercado de Aftermarket. 

 
“Para os próximos anos prevê-se uma tendência de aumento de investimentos em mineração no Brasil. 

Estamos preparados para apoiar estas iniciativas e para assumir os desafios que virão”, afirma Storolli. 
Nessa linha, digitalização e tecnologia têm posicionado e projetado fortemente a oferta de valor da FLSmidth 

aos seus clientes, com a finalidade de melhorar o conhecimento e o comportamento de seus equipamentos e 
processos. 

Compreendendo a importância destas áreas, Jesús Cabrera, Chefe de Vendas de Mineração SAMER, sustenta 
que para o futuro haverá a busca por “fortalecer uma linha de digitação para cominuição, ciclones e filtros, até o 
manuseio de materiais, o qual será um dos pontos essenciais para reforçar o mercado, mantendo, como sempre, o 
foco em soluções de produtividade, com selo sustentável para obter um menor custo operacional nas atividades de 
nossos clientes, permitindo que elevem seus níveis de rentabilidade e que, ao mesmo tempo, assegurem sua 
continuidade operacional”. 

Fonte: Brasil Mineral  
Data: 22/12/2021 

 
BHP AND TOP STEELMAKER BAOWU GROUP COMPLETE IRON ORE BLOCKCHAIN TRADE 

BHP Group (BHPB.L) and the world's top steel producer China Baowu Steel Group have completed a cross-
border trade settlement for iron ore using a blockchain platform, according to a statement by BHP on Wednesday. 

Commodity groups have in recent years been seeking to save money through digitisation initiatives, in a sector 
that still uses millions of paper documents, faxes and emails, but progress has been slow. 

The transaction between BHP and Baowu Steel was worth $11 million and was done on the EFFITRADE cross-
border trade financial services platform. 

BHP recently completed a $30 million blockchain trade in copper concentrate with China Minmetals Corp using 
online platform Minehub. 

Earlier in June 2020, it conducted its first blockchain trade in iron ore with Baowu unit Baoshan Iron & Steel Co Ltd, 

also using MineHub. 

Fonte: Reuters 

https://www.reuters.com/companies/BHPB.L
https://www.reuters.com/article/us-bhp-ironore-blockchain-idUSKBN240048


Data: 22/12/2021 

 
ANGLO AMERICAN INVESTE R$ 25 MILHÕES EM PROJETOS DE INOVAÇÃO ABERTA NO BRASIL 

A Anglo American investirá cerca de R$ 25 milhões no fomento à inovação aberta no Brasil, até 2026. A 
empresa mantém um orçamento voltado exclusivamente para pesquisa, desenvolvimento e execução de projetos 
inovadores e provas de conceito com startups, a partir de ciclos de aceleração dos Hubs de Inovação dos quais participa 
e de parcerias com centros de P&D. A troca de experiências de sucesso entre a Anglo American no Brasil e as soluções 
desenvolvidas pela companhia em nível global é contínua. 

“Boa parte das soluções construídas globalmente são trazidas e adaptadas aos nossos negócios no Brasil. O 
contrário também é verdadeiro, temos casos de sucesso brasileiros que estão sendo incorporados como soluções pelo 
grupo”, explica Felipe Starling, gerente executivo de Inovação, Planejamento e Sustentabilidade da Anglo American. 

Atualmente, a companhia tem relações diretas de negócios com 20 startups, originadas ao longo de 10 ciclos 
de aceleração. As ações da empresa para aceleração das startups contam com a participação ativa em hubs de 
inovação aberta, como o Mining Hub, focado no setor de mineração, e o Fiemg Lab, voltado à indústria em geral. 
Nesses ecossistemas, a empresa cria conexões com as startups, que oferecem diversas soluções alinhadas com os 
desafios das operações e com a estratégia de negócio da mineradora. 

Exemplo disso foi o trabalho realizado quando a equipe operacional de processos identificou a necessidade 
de uma medição mais efetiva da massa da pilha pulmão na operação de minério de ferro da empresa, localizada em 
Conceição do Mato Dentro, na região central de Minas Gerais. Com o objetivo de vencer o desafio de fazer a medição 
da pilha em tempo real, fornecendo informações de massa, volume total instantâneo e autonomia da pilha, a equipe 
da Anglo American trabalhou em conjunto com a startup Konker Labs, selecionada no hub de inovação aberta de 
mineração – o Mining Hub. 

A meta era construir uma solução para que essa medição fosse possível por meio da atenuação causada pela 
pilha no fluxo de múons (partícula elementar semelhante ao elétron) da radiação cósmica. “Para isso, foi desenvolvido 
um telescópio de múons, dispositivo que permite a medida do fluxo, bem como inferir, dentro de sua precisão 
experimental, a direção de chegada dessas partículas”, explica Anita Marques da Silva, coordenadora de Inovação e 
Desenvolvimento Tecnológico da companhia. 

O piloto da solução encontrada foi um sucesso porque demonstrou que era possível realizar a medida 
utilizando o telescópio projetado, atendendo às premissas impostas pelo desafio. “O projeto é inovador em seu 
conceito e em sua condução. A medição de uma massa de minério através do fluxo de múons é algo novo para o grupo 
Anglo American e, no piloto, mostrou-se extremamente assertiva, demonstrando um erro de apenas 3%”, comemora 
Felipe Starling. 

Segundo ele, toda a condução do desafio foi feita por metodologias inovadoras. “A solução foi construída no 
Mining Hub, ambiente que tornou possível encontrar uma startup para desenvolver essa solução, fortalecendo a 
cultura de inovação dentro da empresa”, observa. A solução é replicável para qualquer mineradora que deseja fazer 
a medição da massa de alguma pilha de minério. O telescópio é de pequeno porte e consegue ser replicado pela 
startup. 

Mining Hub 
  
As temáticas do Mining Hub estão alinhadas à estratégia de Mineração Sustentável da Anglo American, que já 

tem cerca de 15 projetos de Soft e Hard Science em parceria com o Ecossistema de Inovação do hub. No âmbito de 
Pesquisa & Desenvolvimento, a Anglo American também está à frente do M-Science por meio da Chamada Mining 
Hub de Inovação, com o objetivo de promover a inovação aberta, conectando startups que possuam competência 
técnica para propor e desenvolver soluções inovadoras para o desafio de Desenvolvimento de produtos para reuso de 
rejeito seco, em colaboração com o Centro de Inovação e Tecnologia SENAI. O recurso financeiro para esta chamada, 
de cerca de R$ 500 mil, é dividido entre o SENAI e a Anglo American, não sendo necessária contrapartida financeira 
por parte das startups selecionadas. 

A iniciativa está alinhada ao Plano de Mineração Sustentável da Anglo American e busca encontrar soluções 
que destinem os rejeitos da mineração como inputs para outras indústrias ou que gerem novos produtos por meio de 
rotas tecnológicas ou alternativas de aplicação. Pretende, ainda, encontrar alternativas para evitar a construção de 
novos depósitos de rejeitos ou locais para disposição em pilhas. O projeto em andamento consiste em aplicar 
conceitos de Economia Circular para o desenvolvimento e aplicação do rejeito de minério de ferro – que é rico em 
sílica – em concreto celular termoacústico e pré-moldados (EcoMining); como matéria-prima para leito e subleito de 
pavimentação; como forma de substituição de agregado em massa asfáltica; e como material para produção de moldes 
de fundição. 

https://www.mininghub.com.br/pb


O propósito da Anglo American é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Um dos caminhos 
para que a empresa alcance seu objetivo é o Future Smart Mining, abordagem de inovação para uma mineração 
sustentável para o futuro dos negócios. Por meio de tecnologias e digitalização, a empresa trabalha com foco em 
quatro conceitos para o futuro da mineração: Mina Concentrada, Mina Sem Água, Mina Moderna e Mina Inteligente. 

· Mina Concentrada – A empresa busca aplicar tecnologias que visam com mais precisão lavrar minerais e 
metais desejados, proporcionando reduções superiores a 30% no uso de água, energia e intensidade de capital, e 
produzindo menos resíduos no processo. 

· Mina Inteligente – Aqui, grandes quantidades de dados de qualidade são transformadas em inteligência 
preditiva, levando a operações mais seguras, integradas, sistematizadas e com muitas oportunidades de 
autoaprendizagem. O principal foco é minimizar os atuais níveis de incerteza e variabilidade que caracterizam 
atualmente os processos de lavra e processamento mineral. 

· Menor Uso de Água – Com 75% de suas operações localizadas em regiões com reduzida disponibilidade de 
água, a Anglo American está reduzindo o uso de água nova, para um circuito fechado. A água sempre será necessária, 
mas é possível atingir níveis próximos de 100% de recirculação, eliminando assim a necessidade de rejeitos úmidos, 
por exemplo. 

· Mina Moderna – A segurança é a prioridade número um da empresa, que busca tecnologias para 
reduzir/eliminar a exposição de empregados a riscos, considerando novas abordagens para controles críticos de 
engenharia e elevados patamares de automação, principalmente em atividades de alto risco. 

Premiação 
Em 2021, a Anglo American foi premiada no Top 5 da categoria Mineração e Metais, em Inovação Aberta, pela 

100 Open Startups. Além disso, em outra categoria com mais de 3.300 indústrias, a mineradora entrou no Top 50. “Os 
prêmios recebidos contemplam as iniciativas da empresa em inovação em Saúde e Segurança, Sustentabilidade 
Ambiental e Social, Excelência Operacional e Eficiência em custos”, explica Anita Marques da Silva. A premiação é 
parte do Ranking 100 Open Startups, que chegou à sua sexta edição em 2021. 

Na categoria Mineração e Metais, o ranking identificou 61 corporações que praticam inovação aberta com 
startups no Brasil. No total, as corporações do setor estabeleceram 683 relacionamentos de negócios com 317 startups 
no período, um crescimento de 14% em relação à edição 2020. Juntos, os 683 relacionamentos de negócio 
transacionaram diretamente cerca de R$ 154 milhões (contra R$ 55 milhões no ano anterior). 

“Esses reconhecimentos condizem com nossa abordagem voltada para a inovação aliada à mineração 
responsável e sustentável. Participamos e incentivamos os projetos de inovação aberta por acreditar que essas ações 
trazem soluções não apenas para a nossa empresa, mas para todo o setor industrial. É motivo de orgulho para a Anglo 
American receber esses prêmios”, afirma Felipe Starling. 

Sobre a Anglo American 
A Anglo American é uma empresa líder global em mineração e nossos produtos são essenciais em quase todos 

os aspectos da vida moderna. Nosso portfólio de operações competitivas de classe mundial, que inclui uma ampla 
gama de opções de desenvolvimento futuro, fornece metais e minerais para um mundo mais limpo, mais verde e mais 
sustentável, atendendo ao rápido crescimento das demandas diárias de bilhões de consumidores. 

Com nossas pessoas no coração dos nossos negócios, utilizamos práticas inovadoras e as mais recentes 
tecnologias para descobrir novos recursos e minerar, processar, movimentar e comercializar nossos produtos, os quais 
possibilitam a vida moderna para os nossos clientes – de forma segura, responsável e sustentável. 

Como produtora responsável de diamantes (por meio da De Beers), cobre, metais do grupo da platina, minério 
de ferro de qualidade premium, carvão metalúrgico para siderurgia e níquel, além do projeto de nutrientes naturais 
em desenvolvimento, estamos comprometidos em atingir a neutralidade nas emissões de carbono em nossas 
operações até 2040. De forma mais ampla, por meio de nosso Plano de Mineração Sustentável, estamos 
comprometidos com uma série de metas desafiadoras para garantir que trabalhemos em prol de um meio ambiente 
saudável, desenvolvendo comunidades prósperas e construindo confiança como líder corporativo. 

Trabalhamos em conjunto com nossos parceiros de negócios e diversas partes interessadas para liberar o 
potencial do valor sustentável que esses recursos representam para as comunidades e países onde operamos, para 
nossos acionistas, além da sociedade como um todo. A Anglo American está reimaginando a mineração para melhorar 
a vida das pessoas. 
Fonte: IBRRAM 
Data: 22/12/2021 

 
 
 
 



 
PESQUISA MINERAL: AVANÇOS, MAS AINDA COM MUITOS DESAFIOS 

Por Marcos André Gonçalves1, Roberto Perez Xavier2 e Augusto César Bittencourt Pires3 
Em nível global, o desempenho do setor mineral no primeiro semestre de 2021 sentiu os efeitos das restrições 

à mobilidade derivadas da pandemia de Covid-19 que se estendem desde 2020, com decréscimo de investimentos, 
particularmente em projetos de pesquisa mineral. Essa tendência não foi diferente no Brasil com empresas 
suspendendo ou adiando programas de pesquisa de não-ferrosos, metais base e preciosos, em 
estágios greenfield e brownfield. Contudo, projetos mais avançados, em sua maioria continuaram ativos, 
eventualmente com um ritmo menor de atividade. 

Com a implementação das campanhas pró-vacina contra o Covid-19 e sua ampliação em dose dupla, 
juntamente com os preços atrativos dos commodities de metais base, preciosos e do minério de ferro, acompanhada 
de um aumento da demanda por insumos minerais, os projetos de pesquisa mineral foram gradualmente retomados 
em 2021. O setor mineral brasileiro tem acompanhado esta tendência e, desde meados de 2021, é notória a 
movimentação de equipes de prospecção em várias províncias minerais como Carajás, Tapajós, Alta Floresta, 
Borborema, Tocantins, Rondônia, Sul-Riograndense, etc. 

Os investimentos em pesquisa mineral no Brasil em 2021 têm seguido a tendência mundial, sendo 
predominantemente realizados por empresas de grande porte e em projetos de estágios mais avançados. Já os 
investimentos por empresas de pequeno porte e juniors foram comparativamente menor, mas não menos 
importantes, com destaque para a Centaurus (níquel, no Pará), Serabi (ouro, no Pará), Amarillo Gold (ouro em Goiás 
e no Rio Grande do Sul), Jaguar Mining (ouro no Quadrilátero Ferrífero), Largo Resources (vanádio, na Bahia), Equinox 
(ouro na Bahia e no Maranhão) e Aura Minerals (ouro no Mato Grosso e Tocantins). 

Em nível governamental, o ano de 2021 também foi marcado pela continuação das rodadas de oferta pública 
de direitos minerários pela ANM, pelos leilões de ativos minerários do Serviço Geológico do Brasil – CPRM no âmbito 
do Programa de Parcerias em Investimentos (PPI) e pelas Consultas Públicas para regulamentação da oferta do título 
minerário em garantia, em qualquer de suas etapas de vigência, com efeitos diretos na pesquisa mineral. Vale 
ressaltar, ainda, a iniciativa conjunta entre MME/SGM e entidades do setor mineral para a criação da Rede 
Colaborativa para Financiamento da Mineração – Invest Mining, que busca criar ambiente de fomento à mineração e 
pesquisa mineral, similar ao adotado em outros países. 

Em 2022, um fator que poderá ser determinante no aporte de maiores investimentos na pesquisa mineral, em 
nível global, é a crescente demanda por metais/minerais amplamente utilizados no desenvolvimento de tecnologias 
para a geração de energia menos dependente da emissão de carbono, a exemplo do lítio, cobalto, níquel, cobre, 
grafita, etc. 

Há também a expectativa de que o setor mineral brasileiro possa ter investimentos de até US$ 40 bilhões, 
entre 2021 e 2025, na pesquisa e produção de minério de ferro, alumínio, minerais fertilizantes, cobre e ouro. Em 
contraponto, há desafios a considerar nos próximos anos para reforçar a credibilidade do país a potenciais investidores 
externos e internos, como: (1) melhoria contínua do ambiente de negócios e seguimento da política de 
desregulamentação e transparência em vigor; (2) ampliação do conhecimento geológico das províncias minerais em 
escalas que possam auxiliar decisões estratégicas na pesquisa mineral; (3) maior agilidade, transparência e 
consistência na liberação de licenças para pesquisa pela ANM; (4) melhor infraestrutura, em particular a transmissão 
de energia, em áreas de alto potencial para a implementação de minas; (5) ações que promovam o financiamento da 
pesquisa mineral no Brasil, em especial para pequenas e médias empresas; (6) considerar como crítica a questão 
ambiental, uma vez que a região Amazônica é uma grande fronteira mineral do Brasil, possuindo atualmente 52.000 
licenças da ANM cobrindo 1.340.000 km2, o equivalente ao Peru. 

1 Presidente do Conselho Superior; 2 Diretor executivo e 3 Coordenador de projetos da ADIMB – Agência para 

o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro 

Fonte: In the Mine 
Data: 21/12/2021 

 
SERVIÇO GEOLÓGICO APRESENTA NOVAS EDIÇÕES DE INFORMES DE GEOFÍSICA APLICADA E ATLAS AEROGEOFÍSICOS ESTADUAIS 

Os produtos potencializam a utilização dos dados aerogeofísicos obtidos pelo SGB-CPRM e agregam valor a estes 
dados, ampliando as possibilidades de avaliação das potencialidades geológicas das áreas trabalhadas. 



 Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM), por meio do Departamento de Geologia (DEGEO) da Diretoria de 
Geologia e Recursos Minerais (DGM), lançou os Atlas Aerogeofísicos dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e 
Ceará, que se somam aos atlas estaduais da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio 
de Janeiro e Roraima, publicados em 2019 e 2020, concluindo, portanto, a integração geofísica em 11 estados da 
federação, e com perspectivas de novos produtos em 2022. 

Outro produto que merece destaque são os Informes de Geofísica Aplicada, que apresentam resultados 
importantes do desenvolvimento de metodologias e técnicas desenvolvidas e aplicadas em projetos do Serviço 
Geológico do Brasil. 

Os Atlas Aerogeofísicos e os Informes de Geofísica Aplicada são produtos que têm supervisão técnica do 
pesquisador Luiz Gustavo Rodrigues Pinto, chefe da Divisão de Sensoriamento Remoto e Geofísica. “As publicações 
visam expor aos interessados o desenvolvimento científico existente acerca dos resultados geofísicos apresentados 
nos relatórios de mapeamento geológico e de recursos minerais, servindo como instrumento para o nivelamento dos 
produtos a serem entregues em todas as unidades do SGB-CPRM”, destacou. 

Os produtos foram desenvolvidos pelos pesquisadores: Diego Gomes, Frederico Oliveira, Diogo de Sordi, 
Loiane Gomes, Raphael Correa, Adolfo Barbosa, Débora Matos, Roberto Gusmão de Oliveira, Marília Rodrigues e 
Nitzschia Domingos. 

O Atlas Aerogeofísico Estadual é um produto que apresenta de forma integrada a cobertura dos 
aerolevantamentos geofísicos abrangendo os limites geográficos dos estados. Nestes produtos é disponibilizado um 
conjunto de mapas geofísicos, e apresenta ainda, de forma resumida, a contextualização geológica mais atualizada 
dos estados, e ainda discute assinaturas aerogeofísicas de depósitos e ocorrências minerais conhecidas, a fim de 
demonstrar o potencial que tal ferramenta possui para a descoberta de novas ocorrências. 

Ambos os produtos foram pensados a fim de apresentar de forma aplicada toda a potencialidade que tais 
dados geofísicos podem oferecer nas pesquisas geocientíficas. Além disso, se complementam. Enquanto os Atlas 
buscam dar um panorama generalista da aerogeofísica nos estados, os Informes apresentam com detalhes aos leitores 
as metodologias, processamentos, interpretações e aplicações de diversas metodologias geofísicas. 

“Este é um trabalho continuado, de modo que estão em fase final de editoração os Atlas Aerogeofísicos de 
Roraima, Amapá e Tocantins, além de outros Informes de Geofísica Aplicada, os quais serão lançados ao longo de 
2022”, finalizou o geofísico Luiz Gustavo Rodrigues Pinto. 

O Atlas Aerogeofísico Estaduais pode ser acessados aqui: 
Minas Gerais ; 
Ceará ; 
Espírito Santo ; 
Rio de Janeiro ; 
Rondônia ; 
Bahia ; 
Sergipe ; 
Alagoas ; 
Pernambuco ; 
Paraíba ; 
Rio Grande do Norte . 
Os dois novos Informes de Geofísica Aplicada podem ser acessados pelo endereço eletrônico: 
Informe de Geofísica Aplicada n°1 ; 
Informe de Geofísica Aplicada n°2 ; 
Informe de Geofísica Aplicada n°3 ; 
Informe de Geofísica Aplicada n°4 . 
Fonte: CPRM  
Data: 21/12/2021 

 

 
EXPORTAÇÕES SOMAM 267 MILHÕES T ATÉ NOVEMBRO 

Segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria da Extração do Ferro e Metais Básicos (Sinferbase), as 
exportações de minério de ferro em novembro de 2021 somaram 28,272 milhões de toneladas, um crescimento sobre 
os 26,103 milhões de toneladas do mesmo mês de 2020. No acumulado até novembro, as vendas externas cresceram 
de 267,137 milhões de toneladas de minério de ferro, em 2020, para 276,247 milhões de toneladas neste ano. As 
exportações de minério da Vale e coligadas cresceram de 23,803 milhões de toneladas de minério de ferro em 

https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22525
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22449
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22266
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novembro de 2020 para 26,089 milhões de toneladas em novembro de 2021. No acumulado dos onze primeiros meses, 
as exportações da Vale e coligadas passaram de 245,640 milhões de toneladas para 254,798 milhões de toneladas de 
minério de ferro na comparação anual de 2020 e 2021.  

As exportações de pelotas registraram alta de 817 mil toneladas, em novembro de 2020, para 1,395 milhão 
de toneladas em novembro deste ano. Entre janeiro e novembro, as vendas externas de pelotas recuaram de 13,722 
milhões de toneladas, em 2020, para 10,963 milhões de toneladas até novembro de 2021.  

Já as vendas de minério de ferro no mercado nacional aumentaram de 2,339 milhões de toneladas em 
novembro de 2020 para 2,599 milhões de toneladas em novembro deste ano. No acumulado até novembro, as vendas 
internas cresceram de 20,753 milhões de toneladas, em 2020, para 27,758 milhões de toneladas neste ano. 
Fonte: Brasil Mineral   
Data: 21/12/2021 

 

 
ESTRUTURA PRODUTIVA DO MANGANÊS NO BRASIL 

Depois do auge da mineração de ouro no século XVIII, o manganês surgiu como principal substância mineral 
na incipiente pauta de exportações do Brasil no final do século XIX, mantendo essa posição até a década de 1940, 
quando foram então superadas pelas de minério de ferro. As descobertas da mina de Serra do Navio (ICOMI), no 
Amapá, e Azul (CVRD, atual Vale), no Pará, mantiverem o destaque do Brasil como produtor e exportador desse bem 
mineral. 

Conforme dados do USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos), em 2019 o Brasil ocupava o posto de quarto 
produtor mundial de manganês (contido), passando para o sexto posto em 2020. Para exemplificar essa queda, Minas 
Gerais, produziu 926 mil toneladas de concentrado de manganês em 2008 contra 220 mil toneladas em 2020. Com a 
estimativa de exaustão da mina do Azul (Vale), prevista para 2025/26, e com o sucateamento do parque de ferroligas, 
que já produziu a um ritmo de 330 mil toneladas anuais, torna-se necessária uma profunda reavaliação das 
potencialidades da cadeia produtiva de manganês. 

O manganês foi definido como mineral estratégico conforme  lista publicada no Diário Oficial da União, por 
meio da Resolução nº 2, de 18 de junho de 2021. O Comitê Interministerial de Análise de Projetos de Minerais 
Estratégicos (CTAPME) elencou os minerais de acordo com os critérios que constam do Decreto nº 10.657, de 24 de 
março de 2021: a) bem mineral do qual o País dependa de importação em alto percentual para o suprimento de setores 
vitais da economia; b) bem mineral que tenha importância pela sua aplicação em produtos e processos de alta 
tecnologia; ou c) bem mineral que detenha vantagens comparativas e que seja essencial para a economia, pela geração 
de superávit para a balança comercial do País. 

Estrutura produtiva 
Em 2020, a produção de manganês no Brasil atingiu 2,4 Mt (contra 3,7 Mt em 2019). A queda pode ser 

explicada sobretudo pelo desempenho da produção no Pará, de 1,25 Mt, conforme pode ser observado na Tabela 1. 
Em 2019, o valor da produção mineral do manganês no Brasil foi de cerca de R$ 2 bilhões, gerando R$ 43,4 milhões 
em recolhimento da CFEM (contra R$ 26 milhões em 2020). Os teores médios do minério beneficiado reduziram de 
43,54% em 2015 para 38,97% em 2019 (vide Tabela 1). As minas de micro e pequeno porte responderam por 8,12% 
da produção de manganês em 2020, com o inicio dos projetos em Tocantins. Em 2008, esse percentual atingira 3,15%, 
passando a 6,2% em 2010 e a 5.37% em 2014. A redução da produção das minas de grande porte em 2002 contribuiu 
para essa elevação. 

Em 2020 havia 116 concessões para lavra de manganês no Brasil (Tabela 3). Os maiores produtores são a Vale 
(Mina do Azul/PA, Urucum/MS e Morro da Mina/MG) e a Mineração Buritirama/PA. A empresa Recursos Minerais do 
Brasil/PA iniciou suas operações em 2016. O estado do Ceará, a partir de 2018, surge como produtor de manganês 
(Libra Ligas, Zeus Mineração e Guimaraes Ramalho), com produção variando de 230 a 350 mil toneladas anuais. 
Tocantins registrou sua primeira produção, no total de 73 mil toneladas, em 2020 (Vulcano e BR Brazil). A empresa 
Meridian (que adquiriu os ativos da Cancana Resources e  BMC – Brasil Managanese Corporation), suspendeu em 2020 
as operações de sua mina, que vinha sendo lavrada desde 2009, em Rondônia. 

Ainda em 2020, elencamos as seguintes empresas ativas na produção de manganês: em Minas Gerais, a 
Mineração Pedra Menina/APERAM, Mineração Nogueira Duarte, Manganês Congonhal e WEG Mineração. Em Goiás 
temos a Proferro e, no Pará, a Eagle Minerais (veja Tabela 2). 

Considerando o período de 2008 a 2019, vale citar as seguintes mineradoras (na sua maioria de micro e 
pequeno porte, com produção anual de até 10mil toneladas e de até 100 mil toneladas por ano, respectivamente), 
que apresentaram produção em determinado ano, mas estavam inativas em 2020: Mineração Vale do Jacaré, 
Herculano Mineração, Mineração Passos, MSM Mineração Serra da Moeda, GEOMIPE, Fervani Mineração, Manganês 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-2-de-18-de-junho-de-2021-327352416
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.657-de-24-de-marco-de-2021-310367287


Nazareno, Waldyr Batista Veloso, Mineração Pedra Real, Tratex Mineração e L.M.A. Mineração, em Minas Gerais; 
Ambientar Mineração e GFX Mineração, na Bahia; Guimarães Ramalho, no Ceará; Wilson Machado Correia, Mineração 
Pedra Petra, Mineração Fronteira, Mineração Boa Vista e MC4 Mineração, em Goiás; Manganês Juara, Carlos Augusto 
Ribeiro da Silva e Geologia Mineração e Assessoria, no Mato Grosso; Mineração Irajá, no Pará; BMC/Meridian, em 
Rondônia; e Mil Mineração Itapira, em São Paulo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existem no Brasil cerca de 325 títulos minerários para lavra de manganês (veja Tabela 3). 

 
Foi consolidada no Brasil uma rede de empresas voltadas à produção de ligas de manganês, conforme Anuário 

Metalúrgico divulgado pelo Ministério das Minas e Energia (MME). Em 2019, essa produção atingiu 151 mil toneladas, 
representando uma queda expressiva em relação aos picos de produção. As empresas de ferroligas em atividade são 
as seguintes: Grupo Maringá, Ferlig, Granha Ligas, Vale Manganês, Catálise Indústria e Comércio, Fertiligas e Prince 
Minerals, entre outras. A Vale fechou sua unidade de ferroligas de manganês, em Simões Filho (BA), em 2020. Em 
setembro de 2021, a mineradora também vendeu seus ativos de ferroligas de manganês em Minas Gerais (Barbacena, 
Ouro Preto e Conselheiro Lafaiete) para o grupo VDL, um conglomerado empresarial que atua nos segmentos de 



transporte, mineração e siderurgia. Essa operação ainda depende da aprovação do CADE (Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O mercado mais significativo para o manganês e suas ligas é o setor siderúrgico. No Brasil existem 16 empresas 
desse segmento, que respondem por 31 usinas siderúrgicas e 51 Mt de capacidade produtiva anual instalada. Estima-
se que a cadeia siderúrgica utilize de 80 a 90% do manganês consumido no Brasil. As indústrias química, de fertilizantes 
e farmacêutica também utilizam manganês. 

Conclusões e recomendações 
 Com a exaustão estimada da Mina do Azul em um horizonte de 5 anos, o Brasil será pela primeira vez 

um player menos relevante no mercado internacional de manganês. À medida em que as minas de manganês 
entrarem em processo de exaustão, a cotação desse bem mineral tenderá a valorizar-se, o que, por sua vez, viabilizará 
ocorrências de menor porte e com maior custo de produção. O potencial uso do manganês em baterias para veículos 
elétricos impactará no consumo mundial, contribuindo para elevar os preços e a criticidade desse bem mineral. As 
novas perspectivas do manganês no mercado da energia portátil projetam um aumento de sua importância estratégica 
para o futuro. 

Os desafios de escoar a produção de jazidas de minérios de manganês distantes dos centros siderúrgicos é um 
aspecto crítico, principalmente para minérios com teores mais reduzidos, que exigem a etapa de transformação em 
ferroligas. 

O aproveitamento de rejeitos e finos de minérios, a reativação de minas suspensas ou inativas e a prospecção 
de novas áreas produtoras contribuirão para manter o parque siderúrgico brasileiro abastecido desse insumo essencial 
à produção de aço. Em 2021, a tendência da produção de manganês é de queda, já sinalizada pela redução do 
recolhimento da CFEM (R$ 12,4 milhões até outubro de 2021), projetando um valor da ordem de R$ 15 milhões, contra 
R$ 43,4 milhões em 2019 e R$ 26 milhões em 2020). 

Apesar das 116 concessões de lavra ativas, poucas se encontram produtivas. Uma ação importante seria a 
realização de um diagnóstico dessas concessões, visando estabelecer a potencialidade e os impactos ao longo da 
cadeia produtiva (fluxos, teores dos concentrados, competitividade da operação, etc) do minério. No âmbito dessas 
concessões foram também identificados diversos depósitos de manganês de menor porte, com menor tempo de vida 
útil da mina (variando de 2 a 5 anos), que exigem políticas específicas para que sejam viabilizados.  Outro ponto é a 
reavaliação de toda a cadeia produtiva do manganês, incluindo as unidades de ligas metálicas, fundamentais para 
aproveitamento de minérios e concentrados de menor teor. Existe uma necessidade de avaliar o grau de criticidade 
do manganês no Brasil, visando reduzir a vulnerabilidade futura para atender a cadeia da siderurgia. 
Fonte: In the Mine  
Data: 21/12/2021 

https://www.inthemine.com.br/site/wp-content/uploads/2021/12/Figura-1.jpg
https://www.inthemine.com.br/site/wp-content/uploads/2021/12/Figura-1.jpg


 
FACTBOX: OUTLOOKS FOR COMMODITY SECTORS IN 2022 

Commodities outperformed other assets this year and are due to remain competitive in 2022.  
Below are analysts' outlooks on various commodity sectors for next year. 
ENERGY 
CREDIT SUISSE "We expect oil prices to stay supported, as demand has further room to catch up, but supply 

competition could increase as more non-OPEC volumes return. Hence, spot prices may moderate somewhat as 2022 
progresses, with performance mostly driven by roll yields." 

KOEN STRAETMANS, NN INVESTMENT PARTNERS 
"In the short term, the next couple of months, there's still some undersupply, so we're still positive on oil 

prices over the winter months. Going into next year, I anticipate quite a supply response... so the market will shift in 
principle to a surplus." 

PRECIOUS METALS 
JP MORGAN "Our forecast for significantly higher U.S. real yields by the end of 2022 drives our bearishness on 

gold and silver prices over the next year... we see gold prices steadily declining over the course of next year to a 4Q22 
average of $1,520/oz." 

Spot gold was trading at $1,797 an ounce on Monday. 
UBS "Precious metals continue to face cross currents - the effects of recent hawkish comments from Fed Chair 

Jerome Powell have been offset to some degree by expectations for U.S. inflation surprises and the equity market 
volatility caused by Omicron. Hence, we believe a neutral position is appropriate for now until more clarity emerges." 

INDUSTRIAL METALS 
CITI "We remain very bullish back-end aluminium prices and see around 40-50% upside over the next three 

years in our base case. Aluminium supply will likely be constrained by decarbonisation and thus aluminium is highly 
leveraged to global growth." 

MORGAN STANLEY "Copper is likely to remain volatile and vulnerable to macro moves, with low inventories 
and relatively light positioning, while new rules in Malaysia are tightening scrap markets. We see downside to prices 
from 2H22 as supply grows faster than demand, tipping the balance into surplus." 

AGRICULTURE 
ING "CBOT wheat has traded to the highest levels since 2012 as expectations for 2021/22 global ending stocks 

have been consistently lowered through the year. However, supply should improve going into the next season which 
should see prices edge lower." UBS "The outlook is becoming more complicated for agricultural commodities as La 
Nina intensity picks up and with bottlenecks in crop inputs likely to persist into the first half of 2022. With fundamentals 
tight across key grains and soft commodities, recent setbacks are an opportunity to a more positive view in the sector." 
Fonte: Reuters 
Data: 20/12/2021 

 
SGB-CPRM APRESENTA PROJETO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PELOTAS E RIO GRANDE, NO RS 

No total, foram listadas 66 jazidas ou ocorrências minerais. A ação busca atrair investimentos com efeitos na geração 
de empregos, renda e desenvolvimento social, à luz da sustentabilidade ambiental 

Com o estímulo inicial de atender a crescente demanda por materiais de construção civil, o Serviço Geológico 
do Brasil (SGB-CPRM), por meio do Departamento de Recursos Minerais (DEREM), da Diretoria de Geologia e Recursos 
Minerais (DGM), finalizou o projeto Materiais de Construção da Região de Pelotas, Rio Grande e Entorno, no estado 
do Rio Grande do Sul (RIGeo ). 

As pesquisadoras em geociências Daiane Flora Hammes e Simone Zwirtes abordam no estudo o papel da 
informação geológica como indutor no desenvolvimento do setor mineral e de infraestrutura no país, além de 
estimular e atrair investimentos com efeitos na geração de empregos, renda e desenvolvimento social, à luz da 
sustentabilidade ambiental. 

Iniciado em 2018 e publicado no final deste ano, o projeto disponibiliza informações sobre o potencial na 
região para areia, brita, argila e saibro, que compreendem os insumos minerais mais utilizados na construção civil. O 
panorama do setor conta com ensaios de caracterização tecnológica dos materiais que estão sendo utilizados e a 
indicação de novas áreas potenciais. No total, foram listadas 66 jazidas ou ocorrências minerais. 

https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22488


A exploração de rochas ornamentais, atividade importante há alguns anos, se encontra paralisada, apesar de 
seu potencial. Cabe ressaltar, que no município de Rio Grande está localizado o maior porto do Estado do Rio Grande 
do Sul, que no passado recente, favoreceu as exportações de rochas ornamentais extraídas na região. Os granitos, 
como são comumente chamados, eram comercializadas em blocos, especialmente para Ásia e Europa. 

SGB-CPRM e sua contribuição social 
O setor de matérias-primas para a construção civil constitui a parcela de insumos minerais mais consumidos e, 
consequentemente, os mais significativos em termos de quantidades produzidas no mundo. Apesar de serem 
abundantes e apresentarem baixo valor unitário, o consumo desses bens é um importante indicador do perfil 
socioeconômico de uma determinada região. 

“O projeto fornece informações importantes acerca dos insumos para a construção civil, visando o 
desenvolvimento socioeconômico ao disponibilizar aos gestores públicos, aos empresários do setor mineral, à 
comunidade e à sociedade em geral, um informe técnico-científico com a caracterização dos materiais utilizados na 
região.”, destaca a pesquisadora Daiane Hammes. 

Além disso, foram indicadas novas áreas potenciais para extração de materiais de uso na construção civil. Ao 
descobrir novas jazidas, o estudo colabora para disponibilizar insumos a custos acessíveis nas regiões metropolitanas 
com demanda no país. Além disso, apresenta alternativas para escassez de insumos quando a construção civil 
encontra-se aquecida. O estudo abrange uma área de aproximadamente 14.000 km2, que abriga 709 mil habitantes, 
em 11 municípios. 

A mineração é uma atividade econômica que disputa espaço com outras atividades de uso territorial, como 
agricultura e pecuária, e, também, com áreas de ocupação e expansão habitacional, industrial, turística e de 
preservação do patrimônio ambiental e cultural. Desta maneira, não é possível planejar a localização de uma lavra 
mineral sem considerar áreas urbanas e a dimensão dos riscos e danos ambientais desta atividade. 

“A ausência de um planejamento da mineração, normalmente, gera conflitos territoriais, esterilização de 
jazidas minerais, desconforto ambiental para a população que habita os arredores das lavras, como também 
insegurança regulatória para investidores e aumento de preços do produto final.”, acrescenta a geóloga Simone 
Zwirtes. 

O projeto fornece instrumentos para o planejamento e atualização de demarcações de áreas de interesse para 
mineração e que podem ser levadas em consideração na elaboração de planos diretores setoriais, como os de 
mineração, e os projetos de ordenamento territorial geomineiro, ao classificar áreas de acordo com o potencial dos 
insumos de interesse e destacar polos produtores e extratores desses insumos. 

Os municípios abrangidos pelo projeto são: Pelotas, Rio Grande, Arroio Grande, Pedro Osório, Cerrito, Morro 
Redondo, Capão do Leão, São José do Norte, Turuçu, Arroio do Padre e Canguçu. 
Fonte: CPRM  
Data: 20/12/2021 

 
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA IMPLANTA O PROTOCOLO DIGITAL 

Instruções detalhadas de como utilizar a nova ferramenta e acompanhar o processo estão disponíveis na cartilha de 
instrução ao usuário. 

O Ministério de Minas e Energia (MME) implanta, a partir desta sexta-feira (19/11), o Protocolo Digital, 
ferramenta que possibilita aos cidadãos, órgãos e entidades públicas e privadas protocolar, de forma eletrônica, 
documentos endereçados ao Ministério. 

As instruções detalhadas de como utilizar a nova ferramenta e acompanhar o processo estão disponíveis 
na cartilha de instrução ao usuário. No Portal de Serviços do Governo Federal (gov.br), as protocolizações podem ser 
consultadas pelo próprio cidadão e os recibos são enviados automaticamente por e-mail. 

O cadastro no Portal é simples e rápido, e uma conta Gov.Br garante o acesso a todos os serviços digitais do 
governo. 

Com a implantação do Protocolo Digital, o MME cumpre o Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, que 
estabelece o uso do meio eletrônico para o processo administrativo e possibilita a simplificação do atendimento ao 
cidadão, conforme o Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017. 
Acesse aqui a cartilha de instrução ao usuário 

Fonte: MME 
Data: 17/12/2021 

 

https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/CartilhaProtocoloDigitalMME.pdf
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/CartilhaProtocoloDigitalMME.pdf


 
BLACKROCK FAZ APORTE DE US$ 50,1 MILHÕES NA SIGMA LITHIUM 

Com o investimento, a BlackRock vai adquirir 5,5% das ações ordinárias da Sigma Lithium 
A mineradora Sigma Lithium, que pertence à boutique de investimentos A10, recebeu um aporte de 64,2 

milhões de dólares canadenses (US$ 50,1 milhões) da BlackRock, maior gestora de ativos do mundo. Com o 
investimento, a BlackRock vai adquirir 5,5% das ações ordinárias da Sigma Lithium. 

Será feito um investimento primário de 51,38 milhões de dólares canadenses, para aquisição de 4,37 milhões 
de ações ordinárias. Em uma transação secundária, a BlackRock concordou em comprar 1,09 milhão de ações, por 
12,84 milhões de dólares canadenses. 

Após a conclusão da oferta, o fundo A10 vai deter 47,9% das ações ordinárias da Sigma Lithium. Antes da 
colocação privada de ações, a boutique de investimentos detinha 55,5% das ações em circulação. 

“O aporte da BlackRock valida os padrões de governança elevados e a transparência com que a Sigma conduz 
suas operações. Tem um significado que transcende o aporte”, afirmou Ana Cabral-Gardner, co-CEO da Sigma. 

Com o investimento, a Sigma Lithium ampliou pela segunda vez a sua colocação privada de ações ordinárias, 
passando de 85 milhões de dólares canadenses para 136,7 milhões de dólares canadenses. Considerando o valor inicial 
da colocação privada, de 60 milhões de dólares canadense, a Sigma Lithium já elevou a sua oferta de ações ordinárias 
em 127,8%. “Esse aumento demonstra o suporte financeiro que recebemos de todos os acionistas e a confiança no 
negócio. Agora é acelerar”, acrescentou Ana. 

A Lithium pretende agora emitir 11,6 milhões de ações ordinárias, ante 5,1 milhões de ações na oferta original. 
As ações serão emitidas ao preço anunciado anteriormente de 11,75 dólares canadenses por ação, para receita bruta 
agregada antecipada de aproximadamente 136,7 milhões de dólares canadenses. A colocação privada de ações está 
prevista para ser concluída no dia 22. 

Os recursos obtidos com a colocação privada de ações serão usados para financiar a construção da sua planta 
industrial de produção e beneficiamento de lítio e da mina, em Itinga, no Vale do Jequitinhonha. 

A fábrica será 100% digitalizada e automatizada eletronicamente, controlada por um algoritmo customizado. 
A unidade vai produzir 240 mil toneladas de concentrado de lítio grau bateria de alta pureza ao ano. A expectativa é 
que a planta entre em operação em outubro do ano que vem. A mina de onde será extraída a matéria-prima para a 
produção de lítio grau bateria de alta pureza ao ano. A expectativa é que a planta entre em operação em outubro do 
ano que vem. A mina de onde será extraída a matéria-prima para a produção de lítio produzirá 1,5 milhão de toneladas 
de minério de espodumênio por ano. 

O investimento total no complexo é estimado em R$ 1,2 bilhão, dos quais R$ 560 milhões já foram aplicados. 
A Sigma Lithium tem acordo com a LG Energy Solution para fornecer 100 mil toneladas de lítio grau bateria 

por ano, podendo chegar a 150 mil toneladas, começando as entregas em 2022. 
Ana disse que, com o aumento da colocação privada, a Sigma consegue todo o capital de que necessita para 

a construção da primeira fase da planta fabril e da mina. “Agora só devemos voltar ao mercado para captar recursos 
a partir de outubro de 2022, quando começarmos a embarcar o lítio produzido”, afirmou a executiva. 

No início do mês, a Sigma arquivou na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em 
inglês) e nos órgãos reguladores do mercado de capitais do Canadá um prospecto de prateleira para fazer emissão de 
ações de até US$ 250 milhões no prazo de 25 meses. O prospecto de prateleira é um registro prévio que autoriza 
realização das emissões quando a empresa achar conveniente. Ana disse que com os R$ 132,6 milhões de dólares 
canadenses obtidos com a colocação privada, a emissão futura tende a ser menor. 

Na bolsa do Canadá, as ações sobem hoje 0,39%, para 12,95 dólares canadenses. Na Nasdaq, as ações da 
Sigma recuam 0,30%, para US$ 10,05. 
Fonte:  Valor Econômico 
Data: 17/12/2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


