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Passados sete anos do desastre ambiental de Mariana e três de Brumadinho, o setor
da mineração pretende transformar as cicatrizes em uma nova etapa, a da mineração
sustentável. Atividade de alto impacto ambiental e social, e ao mesmo fundamental em
um cenário de transição energética e, portanto, alta demanda por baterias (tanto para
veículos quanto para parques eólicos), a mineração brasileira investe na agenda ESG,
tanto por parte do governo quanto da iniciativa privada.

Especialista no setor, o professor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Bruno
Milanez tem uma visão crítica da forma como se minera o Brasil e é cético quanto à
mineração sustentável. "Dentro da academia há quem considere a mineração
sustentável uma contradição em termos, há uma série de críticas. O setor tem feito
avanços [para reduzir impactos], mas o próprio setor reconhece que é impossível fazer
mineração sem impacto ambiental. Há grupos que falam em mineração responsável e
não sustentável, que pode ser algo mais realista", explica.

Poupança, Tesouro, Bolsa e FIIs: o que mais rendeu em setembro?
Pela parte do governo, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, tem falado em
eventos sobre o programa de estímulo a empreendimentos de mineração sustentável, o
Empreendedor Verde, que inclui o combate à mineração ilegal, e é inspirado na
mineração da Austrália e principalmente do Canadá.

O Canadá caminha na direção ESG após também ter sofrido um desastre ambiental,
mas ainda enfrenta problemas em relação ao impacto da mineração.

A iniciativa privada também concentra os seus esforços na mineração sustentável. O
Ibram (Instituto Brasileiro de Mineração) lançou no dia 30 de setembro uma consulta
pública para receber contribuições ao processo de adaptação e tradução dos oito
protocolos do TSE (Towards Sustainable Mining). Os protocolos foram desenvolvidos
pela Mining Association of Canada (o Ibram do Canadá) como um parâmetro
internacional de gestão para a avaliação dos impactos e das medidas socioambientais
dos empreendimentos. No Brasil, o Ibram adotou o TSM em 2019. Além de ter traduzido
os protocolos, o instituto vai contratar uma consultoria para adequá-los à realidade
brasileira.

Transição energética: Para Bruno Milanez, o debate da sustentabilidade na mineração
não pode estar apartado da discussão sobre a quantidade de energia que se consome
e da eficiência energética.

Uol economia: Carro elétrico ajuda ambiente, mas
bateria exige mineração, e é um problema

http://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/acidente-mariana-mg-seus-impactos-ambientais.htm
http://noticias.uol.com.br/tragedia-em-brumadinho/


''Não existe um cenário de não minerar, e na transição energética estamos falando da
maior necessidade de lítio, silício, nióbio, terras raras, tudo isso para alimentar bateria e
parque eólico. Precisamos questionar o pressuposto de que estamos esperando que a
mineração se intensifique. Eu inverteria a lógica. Se a mineração causa tanto impacto, o
que eu tenho que mudar para precisar da menor quantidade de minério possível? Não
vou desacreditar a emergência climática, que é um debate urgente, mas junto com ele,
o debate da transição não pode prescindir de um debate sobre a quantidade de
energia que se consome e da eficiência energética. Você fazer a transição energética
com todo mundo andando de carro elétrico é uma falácia, pois nem tem minério
suficiente para fazer essa transição. A tecnologia por si só não irá resolver".

Fonte: Valor Econômico
Data: 10/10/2022



Fonte: Atitude portal de notícias
Data: 10/10/2022

Dando continuidade ao fomento do setor de mineração no Estado e a formação de
mão de obra qualificada, a Agência de Mineração do Tocantins (Ameto) participou
nessa sexta-feira, 7, do encontro com o reitor da Universidade Federal do Tocantins
(UFT), Luís Eduardo Bolovato, para discutirem sobre a implantação de graduações na
área das geociências, como o curso de geologia, e, ainda, sobre a criação de cursos de
pós-graduação em áreas correlatas a mineração. Foi considerada ainda, a abertura do
curso tecnólogo em nineração em um dos polos da UFT, que se localiza próximo a
municípios mineradores. O encontro ocorreu na reitoria da UFT, em Palmas.

Na ocasião, foi discutido a consolidação de um termo de cooperação técnica entre
Ameto e UFT, com vistas ao estreitamento dos laços entre as instituições e a parceria
na criação de cursos que atendam às necessidades de capacitação profissional na
sociedade, diante as perspectivas para o setor minerário, contribuindo assim, para o
desenvolvimento socioeconômico do Tocantins.

Para Bovolato, geólogo de formação, é importante que a universidade acompanhe as
transformações que a mineração tocantinense vivencia. “É importante formatar um
curso tendo uma radiografia do que o mercado precisa. Vamos nos juntar. Hoje,
sozinhos, conseguimos andar pouco, mas se nos juntarmos podemos avançar muito”,
afirmou.

Outro projeto da Ameto, apresentado à UFT, é a possibilidade de parceria entre as
instituições, para a criação de um Museu de Geologia do estado do Tocantins, que
contará com amostras e materiais advindos dessa área de estudo, apresentando o
nosso potencial e que ainda proporcionará visibilidade e conhecimento, demonstrando
a valorização deste setor. Contará ainda com o apoio do Serviço Geológico do Brasil
(SGB-CPRM).

O presidente da Ameto, Mauro Mota, relatou que o Tocantins vivencia um momento
ideal na mineração. “Com o Mapa Geológico e de Recursos Minerais, disponibilizado
por completo no início de setembro, entramos em um novo momento da mineração.
Nos tornamos cada vez mais atrativos para investimentos nacionais e estrangeiros em
pesquisas e precisamos nos preparar para o avanço que o setor terá deste ponto em
diante. A formação de mão de obra qualificada é essencial para que estado
acompanhe o desenvolvimento do setor, gerando renda e empregos”, declarou.

Da Ameto, participaram também o diretor de geologia e mineração, Otton Nunes
Pinheiro, o geólogo, Sanclever Peixoto e a engenheira de minas, Caroline Dourado.

Ameto e UFT definem parceria para criação de cursos de
geologia e na área de mineração no Tocantins

 



País que tem sua história, desde os tempos de colônia, fortemente marcada pela
exploração mineral, o Brasil passa por uma transformação silenciosa na área, que
merece atenção tanto do setor produtivo quanto do fiscal e, tão ou mais importante
que os anteriores, do ambiental. Segundo estudo do MapBiomas — rede formada por
universidades, organizações não-governamentais e empresas de tecnologia, incluindo
parceria com a gigante Google —, entre 1985 e 2020, a área minerada em território
nacional aumentou mais que seis vezes, saltando de 31 mil hectares para 206 mil
hectares.

O dado em si merece atenção, considerando-se que o setor é de fundamental
importância para a economia, mas também representa atividade de pesado impacto
ambiental. Mas o que mais gera preocupação é perceber onde, segundo o estudo, essa
expansão está se dando, e, principalmente, como ela ocorre.
De acordo com o MapBiomas, além de a Amazônia concentrar três de cada quatro
hectares de exploração mineral no país, a área representada pelo garimpo no Brasil
passou a superar, nos últimos três anos, a mineração industrial. E a quase totalidade
da área garimpada em território nacional (93,7%) está em solo amazônico, aponta a
rede.

O monitoramento do MapBiomas chama a atenção ainda para o descompasso do
avanço da atividade industrial minerária e da garimpeira. Enquanto entre 1985 e 2020
não houve grandes saltos no crescimento da mineração institucionalizada — aquela
que, quando desenvolvida legalmente, se sujeita a licenciamento e controles, ainda que
se possa discutir a efetividade de ambos —, a velocidade da exploração do garimpo no
país quadruplicou a partir de 2010.

Pior: a expansão da atividade de garimpeiros se destaca pelo avanço clandestino
sobre territórios indígenas e unidades de conservação ambiental, apontam dados do
MapBiomas gerados a partir de monitoramento de imagens de satélite, com auxílio de
ferramentas de inteligência artificial.

A rede indica que a partir de 2010, quando a busca por metais e pedras preciosas
passou a disparar no país, a área ocupada pelo garimpo em terras indígenas cresceu
495%, enquanto em reservas ambientais a escalada foi superior a 300%. Em ambos os
casos, o destaque negativo é o avanço da atividade garimpeira sobre o mapa do Pará.
Para além da tragédia ambiental que esse quadro faz presumir — por si só já suficiente
para despertar preocupação, mobilização a atitudes — é bom que se considerem
aspectos sociais, fiscais e econômicos da realidade apontada no monitoramento do
MapBiomas. Sujeita a controles oficiais, a mineração industrial tem maior influência
também sobre o mercado de trabalho, consequentemente, a seguridade social e a
própria indústria da tecnologia.

Visão do Correio: Garimpo de preocupações
 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/10/03/mineradoras-buscam-parcerias-com-montadoras-para-fornecer-metais-para-veiculos-eletricos.ghtml


De acordo com o trabalho da rede, mineradoras institucionalizadas fazem extração,
transporte e processamento de material com alto nível de mecanização, operações de
longo prazo e mão de obra especializada; já o garimpo se caracteriza por baixo nível de
mecanização, mão de obra não especializada e pouca ou nenhuma infraestrutura
permanente. Sem contar que a atividade, quando ilegal, por definição não está sujeita
a controle tributário, muito menos trabalhista.

O trabalho do MapBiomas se apresenta como um retrato inédito da evolução dessas
atividades durante 36 anos no país, permitindo avaliar suas consequências sobre
diferentes aspectos da sociedade e do meio ambiente. Desse ponto de vista, vale dar
voz ao que diz o coordenador-geral do projeto, Tasso Azevedo:

"Os produtos da mineração são fundamentais para o desenvolvimento de uma
economia de baixo carbono. Esperamos que esses dados contribuam para a definição
de estratégias para acabar com as atividades ilegais e estabelecer uma mineração em
bases sustentáveis, respeitando as áreas protegidas e o direito dos povos indígenas e
atendendo aos mais elevados padrões de cuidado com a biodiversidade, solo e a
água". As próximas gerações, os povos originários e tradicionais, o ambiente, o clima, o
setor produtivo socioambientalmente responsável e a própria imagem do país no
exterior agradecem.

Fonte: Correio Brazilense
Data: 10/10/2022



Após campanha nacional realizada pela Associação dos Municípios Mineradores de
Minas Gerais e do Brasil (AMIG) pela cobrança de dívidas em torno de R$ 2,3 bilhões da
Vale com 28 municípios mineradores brasileiros em CFEM, a mineradora alega que
recolhe corretamente o imposto.

Porém, uma fiscalização feita pela Agência Nacional de Mineração (ANM), em 2018,
segundo a AMIG, encontrou novas dívidas da Vale no pagamento dos royalties que
somam quase R$ 9 bilhões. A Vale reconhece o montante, ao lançar as autuações em
seu balanço de resultados. No documento, a empresa informa o valor de R$ 8,89
bilhões, incluindo juros e multas até dezembro de 2021. A dívida cobrada pela AMIG e
os 28 municípios mineradores foi auditada pela ANM, na época do Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM), apurada de 1996 a 2005. 

“A Vale vem pagando, sim, a CFEM, porém de acordo com seu próprio entendimento. A
empresa não segue as normas do órgão fiscalizador. Se ela estivesse pagando de
forma correta, na fiscalização de 2018 não seria encontrado nenhum débito, mas, pelo
contrário, o valor ultrapassa R$ 7 bilhões. O que vemos é que à medida que a Vale
aumenta sua produção/comercialização, as diferenças apuradas pela Agência são
astronômicas”, destaca a consultora tributária da AMIG, Rosiane Seabra

A AMIG alerta que a evasão da CFEM aos municípios impede investimentos em áreas
fundamentais para o crescimento e bem-estar da população. Segundo a entidade, a
dívida de R$ 2,3 bilhões tem origem de levantamento há quase 18 anos. Os processos
de cobranças iniciados em 2006, em sua maioria, ainda estão em recursos
administrativos dentro do órgão regulador. 

São quase 110 processos de cobranças, dos quais dez estão em dívida ativa, com CDA
– Certidão de Dívida Ativa, cobrados pela Procuradoria Federal. Os demais ainda estão
em recursos administrativos na ANM. “Queremos que se cumpra a lei. A Vale deve
pagar. A AMIG não faz essa cobrança pública feliz. 

Essas mazelas só dão subsídios para quem é inimigo da atividade mineradora. A
associação não é adversária da mineradora e muito menos da mineração. Só
queremos que seja uma atividade íntegra, decente e sustentável para ambas as partes
(mineradoras e municípios)”, diz Waldir Salvador, consultor de Relações Institucionais e
Desenvolvimento Econômico da AMIG. 

AMIG cobra dívida de R$ 2,3 bilhões da Vale
 



Após campanha naciA entidade argumenta que a Vale anunciou que deve pagar
dividendos mesmo com a queda do preço do minério, no qual as estimativas do preço
em 2022 variam de US$ 136 para US$ 121 e de US$ 105 para US$ 94 em 2023. A
mineradora deve fechar o ano com distribuição de 19% em dividend yield (DY) e 16%
no ano de 2023, segundo analistas do JPMorgan. A expectativa é que a mineradora
deve seguir com remunerações robustas, apesar do cenário de desaceleração
econômica na China. Em 1º de setembro deste ano, a empresa distribuiu, R$ 16,2
bilhões em dividendos. “Se a Vale tem resultados espetaculares, por que não pode
cumprir a legislação?”, questiona Salvador. A lista dos processos em que a justiça deu
causa ganha à ANM contra a Vale podem ser conferidas no site
https://www.amig.org.br/campanha-divida-vale.

Fonte: BrasilMieneal
Data: 11/10/2022

https://www.amig.org.br/campanha-divida-vale


Representante da crescente participação feminina no setor de mineração, Patrícia
Procópio tem mais de 30 anos de experiência na indústria, tendo se especializado no
domínio das tecnologias de georreferenciamento. Diretora LATAM de Planejamento,

 Inovação & ESG da Hexagon, empresa líder de mercado global em soluções de
realidade digital, Patrícia ressalta que a geoinformação é um grande diferencial
estratégico para gestão de qualquer indústria, mas principalmente na mineração, em
função do seu caráter geográfico de atuação.

Em entrevista à Agência Geocracia, ela diz que a geoinformação permite o
mapeamento detalhado, multidisciplinar dos mais diversos níveis de informação dos
territórios de atuação em toda sua abrangência. “Em termos simplificados, a
geoinformação nos permite analisar uma diversidade de dados e informações
georreferenciados, de qualidade, de forma integrada e segura para suporte à tomada
de decisão das empresas além de permitir a simulação dos mais diversos cenários”,

 afirma Patrícia, que participou ativamente e com destaque ao lado da Samarco e da
Fundação Renova em ações de crise e gestão territorial, logo após o rompimento da
Barragem de Fundão, em Minas Gerais, em 2015.

PhD em Geologia e especialista em Geoprocessamento, Patrícia é também uma das
fundadoras e presidente do movimento Women in Mining Brasil, entidade que
trabalha pela ampliação e fortalecimento da participação das mulheres no setor da
mineração. Ela cita dados recentes que mostram apenas 17% de mulheres na
mineração e defende que o tema da diversidade seja tratado como um compromisso
assumido de forma estratégica e transparente pelas empresas do setor. 

“Depois, as empresas precisam estabelecer um plano com ações efetivas de
transformação e reforço”, diz Patrícia, homenageada com a Medalha Maura Menin
2022, pela Sociedade Mineira de Engenharia-SME, e agraciada como Personalidade
do Ano do Setor Mineral, na categoria Liderança Feminina, pela Revista Brasil Mineral,
em 2021.

Geoinformação é referencial estratégico na mineração 
 

https://www.wimbrasil.org/
https://www.agenciainfra.com/blog/geoinformacao-e-referencial-estrategico-na-mineracao/
https://www.agenciainfra.com/blog/geoinformacao-e-referencial-estrategico-na-mineracao/


Acompanhe, a seguir, a entrevista na íntegra.

Você foi uma das primeiras mulheres a exercer um papel de liderança em uma
mineradora – mesmo hoje, apenas 28% de mulheres ocupam cargos gerenciais no
setor, de acordo com o Relatório WIM Brasil 2022. E justamente na área geo, tão
desafiada em função dos acidentes de Mariana e Brumadinho. Como a
geoinformação pode ajudar a prevenir e evitar esse tipo de catástrofe?

A realidade que vemos hoje é de uma participação tímida das mulheres na mineração,
mesmo que mais de 50% população brasileira, segundo o IBGE-2021, seja do sexo
feminino. Imagina como era há mais de 30 anos?

Vivi muitas dificuldades como geóloga em mineradora, mas o meu papel de liderança
surgiu quando descobri o espaço e as oportunidades para o desenvolvimento de
projetos de tecnologia aplicados. Meu objetivo sempre foi a busca de uma indústria
mineral mais sustentável e responsável e isso me ajudou a ser uma das precursoras
da implantação das geotecnologias e da valorização da geoinformação globalmente
no setor.

A geoinformação é um grande diferencial estratégico para gestão de qualquer
indústria, mas principalmente da mineração, em função do seu caráter geográfico de
atuação. Ela permite o mapeamento detalhado, multidisciplinar dos mais diversos
níveis de informação dos territórios de atuação em toda sua abrangência, além de
integrar suas mais diversas atividades, operacionais ou não, às atividades de seus
stakeholders, numa visão analítica, contextualizada e sinóptica.

 Todo esse conhecimento acessível de forma integrada auxilia na análise, simulação e
antecipação de cenários, otimizando processos e suportando tomadas de decisão
complexas de forma mais responsável e sustentável. Em termos simplificados, a
geoinformação nos permite analisar uma diversidade de dados e informações
georreferenciados, de qualidade, de forma integrada e segura para suporte à tomada
de decisão das empresas além de permitir a simulação dos mais diversos cenários.

O setor de mineração é, tradicional e globalmente, um ambiente muito masculino. No
Brasil, segundo a McKinsey, as mulheres ocupam apenas 17% das vagas gerais.
Como estamos em relação ao mundo nesse aspecto?
A realidade brasileira não é muito diferente do mercado global e da indústria em
geral, e também não é uma exclusividade da mineração. Vemos diariamente
iniciativas em várias empresas e setores pela busca de uma maior diversidade em seu
quadro de funcionários.

O Women in Mining tem como principal objetivo a ampliação e o fortalecimento da
participação das mulheres no setor da mineração. Fazemos parte de um movimento
internacional, presente em praticamente todos os países onde a mineração é uma
atividade economicamente relevante. Na grande maioria desses países, as mulheres
não ultrapassam os 20% de participação. Temos um longo caminho conjunto para
que alcancemos a equidade de gênero na mineração global.



O Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) divulgou o Mapa de Geodiversidade da
Área de Influência da Atividade Minerária em Carajás (PA), que abrange partes dos
municípios de Canaã dos Carajás, Parauapebas, Curionópolis, Xinguara, Marabá e
Água Azul do Norte. O estudo foi desenvolvido pela diretoria de Hidrologia e Gestão
Territorial (DHT), com apoio da Defesa Civil Municipal de Parauapebas.

 O Mapa oferece dados que ajudam a identificar as características do meio físico de um
terreno de forma a indicar as adequabilidades/ potencialidades e limitações, ali
existentes, frente à ocupação urbana, agricultura, recursos hídricos, recursos minerais e
geoturismo.

A pesquisa mostra que a área tem notável vocação mineral, diversas áreas com alto
potencial geoturístico, como os platôs lateríticos, que sustentam as serras da região -
conhecidos pela sua beleza cênica -, os lagos intermitentes sobre os platôs, as
cachoeiras e cavernas, que guardam os registros arqueológicos da região - datados
em oito mil anos. Essas áreas estão inseridas no Parque Nacional dos Campos
Ferruginosos e na Floresta Nacional de Carajás.

Os pesquisadores recomendam a realização de um inventário do patrimônio geológico
na área do parque para divulgação e conservação de regiões que tenham importantes
registros da história geológica do planeta. Um dos apontamentos futuros indicados é,
também, o estudo aprofundado dos perigos geológicos nas áreas de visitação.

Em algumas localidades urbanas como Parauapebas e Canaã dos Carajás, os
pesquisadores alertam para a poluição de cursos d’água por efluentes domésticos,
decorrente da ausência de saneamento básico eficiente. Pela mesma razão da falta de
infraestrutura urbana, os recursos hídricos subterrâneos e lençóis freáticos também
estão altamente vulneráveis à contaminação.

 Em especial, recomendam a proteção das áreas com lençóis freáticos nas cabeceiras
de drenagem. 

O Mapa de Geodiversidade da Área de Influência da Atividade Minerária em Carajás
coloca à disposição de segmentos da sociedade uma tradução do conhecimento
geológico-científico, possibilitando um melhor e mais adequado uso de todo o território
envolvido, desde uma análise integrada da geologia, relevo e solos associando-os às
formações superficiais/regolito (coberturas e o manto intempérico).

Como está a formação para as carreiras que atuam nas mineradoras? A presença de
mulheres está aumentando?

A presença de mulheres em cursos de graduação STEAM (Science, Technology,
Engineering, Arts e Mathematics – Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e
Matemática) ainda é baixa. O IBGE divulgou em 2021, na pesquisa “Estatísticas de
Gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil”, a fotografia de nossa sociedade
em relação à formação universitária. A pesquisa mostrou que, apesar das mulheres
brasileiras terem, hoje, mais acesso ao ensino superior do que homens, mais da metade
das matrículas delas é para áreas como bem-estar — que inclui o curso de serviço
social (88,3%) —, saúde, excluindo medicina, (77,3%), ciências sociais e
comportamentais (70,4%) e educação (65,6%), por exemplo. 



Por outro lado, as mulheres representam apenas 13,3% dos alunos de Computação e
TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) e 21,6% dos cursos de engenharia e
profissões correlatas.

Pensando nisso, uma das frentes de trabalho do Women in Mining Brasil é a atuação
junto às universidades nas disciplinas STEAM. Ao incentivarmos e prepararmos melhor
as futuras profissionais que irão para nossa indústria, poderemos também melhorar os
nossos números.

Em relação à presença das mulheres nas mineradoras, esse percentual também é
ainda muito baixo. Para melhorarmos esse cenário em nossas lideranças, é essencial
que se invista em capacitação dessas mulheres para esses cargos. No Relatório WIM
Brasil, as organizações, apesar de reportarem que oferecem capacitações
considerando princípios de DEI e que possuem programas de desenvolvimento de
carreiras de lideranças específicos para mulheres, os números da pesquisa
demonstram que o desenvolver não é uma prioridade, pois este percentual relativo
ainda é muito baixo. Como exemplo, apenas 11% das vagas dos treinamentos de
liderança são ocupadas por mulheres. Além disso, ainda temos muita dificuldade em
contratação de mulheres para as categorias de base, que são a maior parte do volume
da força de trabalho.

Mais uma vez, reforço que este é um longo e árduo caminho. Para garantir esta
efetividade precisamos investir em uma estruturação robusta e madura de forma a
atrair, capacitar e reter talentos femininos a longo prazo e, consequentemente, reduzir
o gap na força de trabalho entre homens e mulheres no setor.

E em relação à área de abrangência geográfica e econômica das mineradoras? O que
pode ser feito em termos de estímulo à contratação de fornecedores liderados por
mulheres e atuação em comunidades?

Quando discutimos a abrangência geográfica e econômica do setor mineral,
observamos que há muito a ser feito, tanto para fazer avançar os acordos de
cooperação quanto para mudar a forma como a indústria se relaciona e investe,
principalmente nos territórios onde opera. Fica claro a necessidade da promoção de
atividades para o mapeamento e desenvolvimento das comunidades locais, com
garantias de investimentos dedicados às mulheres.

São diversas formas e oportunidades de relacionamento, desde o fomento à
diversidade de fornecedores da cadeia, estimulando o empreendedorismo feminino por
meio de capacitações e acesso a microcrédito e também incentivando o consumo de
produtos desenvolvidos por mulheres da região.



The South American country produced 1.5 million tonnes of the red metal in the first
eight months of this year, a 0.3% drop from the same eight-month period last year, the
energy and mines ministry said in a report released on Sunday.

Major copper mine Cerro Verde, controlled by Freeport-McMoRan Corp and
Buenaventura, reported an 11.5% decrease in its production during August; while
output from Grupo Mexico’s Southern Copper mines fell by 10.6%, according to the
report.

Production recovered in June from the major Las Bambas mine controlled by China’s
MMG Ltd following the restart of operations after a truce reached with protesting
communities that had prompted a temporary closure.

But the truce ended with no agreements, sparking fears of potential new conflicts going
forward.

As mineradoras podem também criar programas ou estabelecer parcerias com
programas locais já existentes voltados para a capacitação de mulheres, campanhas
educativas para a valorização da mulher ou inibidoras de violência contra mulher, por
exemplo. É preciso acabar com a invisibilidade das mulheres nesses territórios, e o
primeiro passo é conhecê-las.

Temos acesso a várias empresas com ideias e projetos que transformaram a vida de
mulheres em comunidades remotas, e esse é o poder do Women in Mining – somos
uma rede de apoio e de trocas.

Peru's copper output dips for second straight month in
August 
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Canadians may be a modest bunch, but when it comes to our importance in the global
mining industry, we could stand to brag a little. 

At The Northern Miner’s Q3 Global Mining Symposium in late September, Douglas
Silver presented data showing Canada leads the world in exploration spending
(US$800 million per year vs. US$530 million for runner-up Australia); in capital
spending on mining (accounting for 35% of the total compared to 13% for Australia);
and the number of listed mineral companies (more than 1,400 compared with 661 for
Australia). 

The figures all show the “massive role” Canadians play in global mining, said Silver, a
U.S.-based geologist and executive who founded the Denver Gold Group. “They
overshadow all the other nationalities when it comes to capital spending.” 

Silver noted that Canada’s TMX Group, which operates three of the country’s five stock
exchanges, and regulators such as the Ontario Securities Commission have a lot to do
with our strength in mining. 

“In the corporate world, money is the food that allows companies to operate and grow.
And having had the privilege of interacting with both of these groups, I can say with
great conviction that their corporate cultures are one of helping and not hindering. Their
rules have been tested by time and make sense — and I can’t say that about some of
the other exchanges, particularly ones near my home.” 

The result, said Silver, is that combined, the companies listed on the TSX and TSX
Venture Exchange have grown more than 160% in cumulative listed market
capitalization over the last 10 years – despite market downturns and the Covid-19
pandemic. 

“The TSX and Venture exchanges complete more than 1,300 financings each year for
mineral companies and this leads to literally billions of dollars in capital raised, which is
what we need to go and discover, develop and operate mines,” said the 40-year mining
veteran.  

Silver, who started his career as an exploration geologist, has also been an executive in
mining royalty and private equity firms, including Red Kite Management and its spinout
company Orion Resource Partners – both major players in mine finance. Silver also
founded the Denver Gold Group, and was inducted into the U.S. National Mining Hall of
Fame in 2018. 

GMS: Mining veteran Doug Silver on the ‘massive role’
of Canadians in global mining

 



Globally, Canadian companies own more than 6,100 projects in 97 countries, with the
vast majority of these projects located in North America. 

Through their leadership in global mineral activity, Canadian companies have also
become leaders in creating global mining standards, Silver said. 

“When Canadian companies operate in foreign jurisdictions, they also take these
standards with them and share them. And this elevates the world in mining practices,
which is, with the current emphasis on ESG, very, very important.” 

Threat to Canadian mining 

During a Q&A session, moderator and Northern Miner Group president Anthony
Vaccaro asked Silver what he believes is the biggest threat to Canada’s dominance of
the mining sector. 

“I think the biggest threat to Canadian mining is the internet,” he replied. “Because
what it allows is people that are anti-mining have an easier way to get together and
fundraise.” 

Silver is currently studying the root causes behind the surge in opposition to mining
projects — which is coming at the same time as the EV transition, and global
electrification requires more metals. 

“It sounds like a great idea,” he said of global electrification. “But there’s simply not
enough deposits in the world and permitting is taking longer and longer to put them
into production. 

Governments of the world are “absolutely ignorant” on the whole subject of copper,
Silver said. 

“Take Resolution or Rosemont (both copper projects) in Arizona where they’re pushing
20 years since they started permitting. The governments can’t have it both ways. They
can’t demand that we develop more copper mines, and then not allow us to develop
them. 

“So this supply delay will continue. And as long as the anti-mining forces have the
microphone, they will continue to delay, stall, cheat whatever it takes to prevent new
mines from being built.” 

Both governments and the public have important choices to make, he noted. 
“Governments are going to have to decide whether they want to serve the people and
upgrade their infrastructure, or whether they want to simply sit on social issues, and
not have these privileges.” 

Silver added: “I think the world has to decide what that balance is, between what
society needs to evolve and be more innovative, and how we get those metals.” 
Ultimately, Silver said that project delays will just mean higher prices. “If the demand is
higher than the supply, the price is going up. So what a wonderful time to be 40 years
old and having a big career in the mining business!” 

Fonte: Northernminer.com
Data: 11/10/2022



The iron ore price is down as steel mills in China’s top producing province of Hebei have
been ordered to limit output, in a bid to ensure blue skies for the once-every-five-year
Communist Party Congress that starts in Beijing later this month.

Cuts of 30% to 50% will be applied to the sintering process, where iron ore is readied
for the blast furnace to be forged into steel, outlets including Coke Union Information
and Calian reported.

The restrictions will apply from October 14 to 22. Hebei, which neighbors Beijing, has
made headway in reducing capacity in recent years but still accounts for about a fifth of
national production.

According to Fastmarkets MB, benchmark 62% Fe fines imported into Northern China
were changing hands for $96.59 a tonne Tuesday morning, down 1.9%.

China typically mandates output curbs for highly polluting industries around the capital
to ensure air quality for showcase events, and similar restrictions were ordered for the
Beijing Olympics earlier this year.

“Chinese steel prices are likely to rebound in October with market fundamentals
improving and macroeconomic support policies coming into force,” Mysteel consultancy
said, citing its chief analyst Wang Jianhua.

“Caution is likely to prevail, however, ahead of this month’s Chinese Communist Party
congress.”

The week-long congress begins on October 16.

Iron ore price down as China limits steel output
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