
Clipping nº 37/2022

O conteúdo das matérias é de inteira
responsabilidade

dos meios de origem.
 09 de Novembro de 2022
 





28

minepersonalidade

Fo
to

: 
Di

vu
lg

aç
ão

Experiente quadro da ADIMB – Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral
Brasileiro, entidade com 26 anos de história, ele é um ativista em prol da pesquisa mineral no
Brasil. Geólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), teve seu pri- meiro
emprego em uma multinacional sul-africana de ouro, passou por uma editora de livros técnicos
e voltou para a mineração como gerente nacional de uma junior company de ouro e platinóides.
Admitido na área de Exploração Mineral da Codelco do Brasil se tornou, logo depois, presidente
da empresa, posição que ocupou por 14 anos, até março de 2022, quando a gigante estatal
chilena de cobre encerrou suas operações por aqui. 
Desde abril deste ano, Marcos André Gomes Veiga Gonçalves é o diretor de Metais Básicos e
Novos Negócios da Bemisa, mineradora brasileira que opera o Complexo Baratinha, de minério
de ferro, em Minas Gerais, e está implantando o projeto Água Azul, de ouro, no Pará. Na nova
casa, o executivo tem a função, entre outras, de captar projetos minerais promissores e investir
em seu desenvolvimento, ampliando a carteira de ativos minerários da empresa, já bastante
múltipla. Gonçalves é também o presidente do Conselho Diretor da ADIMB, que se prepara para
realizar, em novembro, o décimo Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral (Simexmin), este
ano de forma presencial. 
Nesta entrevista exclusiva à In the Mine, o geólogo fala das diferenças de trabalhar em junior e
major companies, da ADIMB, da Bemisa, do PDAC 2022 e, claro, do Simexmin. Aborda, ainda,
temas como exploração mineral no Brasil e mecanismos para seu financiamento e desaprova a
revisão do marco legal da mineração. O executivo faz, ainda, considerações sobre a mineração
em Terras Indígenas e a dificuldade do setor em comunicar uma imagem positiva da mineração. A
jovens geólogos recomenda a experimentação, as descobertas e as boas amizades. Avisa que
nada vem fácil. E que é preciso seguir em frente.
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Sim. Mas também consideramos jazidas menores, 
de cobre ou não, que pudessem gerar negócios para a compa-
nhia e financiar sua operação no país, sem a necessidade de
aportes constantes da matriz. Embora pareça uma visão racio-
nal e sensata, nem sempre é fácil atuar assim. O Brasil tem po-
tencial para ocorrências de cobre, mas nossa perspectiva era a
de uma empresa que produz centenas de milhares de toneladas
de cobre por ano. Outra experiência interessante na Codelco 

Entrei para a Codelco em 
2008 e, em 2009, fui nomeado como 
presidente porque a empresa queria um 
executivo brasileiro à frente de suas ope-
rações no Brasil. Durante os 14 anos em 
que exerci esse cargo tive muitas expe-
riências gratificantes, especialmente a 
de lidar com todos os profissionais que 
por lá passaram. Testemunhei cinco ges-
tões diferentes da matriz da companhia 
no Chile, todas com a resiliência de per-
sistir na expansão internacional. Nesse 
período realizamos pesquisa mineral em 
quase todos os estados do Brasil, exce-
to na faixa de fronteira, avaliando centenas de oportunidades
próprias e de terceiros. Como a Codelco é uma empresa que,
pela lei chilena, só pode operar minas de cobre, os projetos
de outra natureza eram vendidos no mercado, sempre
deixando a porta aberta para, no futuro, desenvolver um
projeto específico de cobre. Foi uma fórmula muito exitosa,
embora complicada se consideramos os mega jazimentos de
cobre existentes no Chile. 

Os contrastes são evidentes. Em uma junior com-
pany, o horizonte de planejamento é, na maioria das vezes, de
muito de curto prazo. Já as majors têm capacidade de elaborar
um planejamento estratégico, considerando prazos mais longos.
Outra grande diferença entre as pequenas e grandes empresas
onde atuei era a forma como cada uma se posicionou ao longo
dos ciclos de baixas e altas dos preços das commodities, re-
traindo ou mantendo seu investimento nos projetos. 

foi a maneira paciente e pragmática com que a alta direção
lidou com as crises de 2008/2009 (subprime), mundial, e de
2013/2014 (paralisação da concessão de alvarás de
pesquisa), no Brasil. Não houve a decisão fácil e imediatista
de encerrar a operação no país e focar no Chile. Essa
decisão só veio em mar- ço de 2022, essencialmente para
priorizar os projetos gigantes de expansão no Chile. 

A empresa busca diversificar e ampliar seu portfó-
lio de projetos, criando valor e aproveitando as oportunidades
de negócio que surgem. Uma das minhas funções na empresa,
aliás, é captar bons projetos e investir neles. A forma de finan-
ciamento é uma decisão do Conselho de Administração, mas,
essencialmente, são empregados recursos próprios. Às vezes,
um projeto entra em um ritmo de espera para que outro, com
melhores resultados, possa ser impulsionado. É uma forma de
atuação comum a outras empresas do setor.

A Bemisa é uma empre-
sa brasileira, que iniciou atividades em 

2007 e atravessou vários ciclos de alta e 
baixa do setor de mineração. Entre eles, 
uma passagem interessante é a dos dois 
anos da pandemia de Covid-19, período 
em que a empresa não interrompeu suas 

atividades e ainda cresceu, saindo de 
500 para cerca de 850 empregados di-

retos, sem contar os terceirizados. Hoje, 
temos o Complexo Baratinha em Minas 
Gerais, com capacidade de produção de 

2,3 Mtpa de minério de ferro e projeto de 
expansão da vida útil da mina. Em breve, 
teremos também a entrada em operação 
da mina de ouro Água Azul, na cidade 
homônima no Pará. A princípio, em fase 

experimental com guia de utilização e, na 
sequência, por meio de decreto de lavra, com produção inicial
de 14 mil onças de ouro ao ano.

ITM: Como foi presidir a Codelco do
Brasil, a gigante estatal de cobre do
Chile?
Gonçalves: 

ITM: O foco aqui, então, era buscar grandes depósitos
de cobre?
Gonçalves: 

ITM: Em seus 26 anos de atuação no setor mineral, o se-
nhor trabalhou em junior e major companies. Quais as
diferenças entre essas empresas?
Gonçalves: 

ITM: Desde abril deste ano, o senhor é o diretor de Metais
Básicos e Novos Negócios da Bemisa. Qual é o histórico
da companhia? 
Gonçalves: 

ITM: Atualmente, o senhor é presidente do Conselho
Superior da ADIMB. Como tem sido sua participação na
entidade? 

ITM: A Bemisa tem uma carteira variada de projetos.
Como eles devem ser financiados?
Gonçalves: 

A maior diferença 
entre uma grande 

e uma pequena 
mineradora é como 

cada uma se posiciona
ao longo dos ciclos 

de baixas e altas 
dos preços das 
commodities”
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Gonçalves: Tenho um relacionamento de cerca de 20 anos com a
ADIMB e, desde então, tenho dedicado parte de meu tempo à
instituição, onde sempre convivi com profissionais da mais alta
categoria. Já exerci a presidência executiva duas vezes e ago- ra
estou como presidente do Conselho Superior. Os principais
focos da agência são a pesquisa mineral, a inovação tecnológi-
ca e a capacitação de profissionais do setor. Nesse contexto, a
ADIMB possui as capacidades necessárias, por exemplo, para
reunir, em um mesmo projeto, uma equipe de pesquisadores de
universidades, companhias de pesquisa como o SGB-CPRM
(Serviço Geológico do Brasil), consultorias e empresas de mine-
ração. As mineradoras, que são associadas da ADIMB e finan-
ciam esses projetos, passado o período 
de confidencialidade, liberam o trabalho 
para divulgação pública, contribuindo 
para agregar conhecimento técnico ao 
setor como um todo. Hoje, temos projetos 
colaborativos com a Vale, a Centaurus e 
a Oz Minerals, por exemplo, que buscam 
resolver questões importantes relaciona-
das à pesquisa mineral nessas empresas.

Contamos com o apoio firme do MME (Ministério 
de Minas e Energia), do SGM-CPRM e da ANM (Agência Nacio-
nal de Mineração), além de empresas privadas do setor, todos 

Acredito que a ADIMB tem 
reverberado todas as transformações 
que ocorreram no setor mineral. Muita 
coisa mudou: a maneira de lidar, tratar 
e obter patrocínios, seja para cursos, projetos ou expedições
geológicas. Temos que considerar a LGPD (Lei Geral de Pro-
teção de Dados) e questões de compliance, rastreabilidade e
transparência. As exigências das empresas são muito maiores,
o que requer maiores cuidados com os recursos dos projetos
colaborativos, por exemplo, que são de terceiros. Os
processos são mais complexos, mas a ADIMB está se
adaptando. Apren- demos muito sobre convergência digital
durante a pandemia. Outra mudança é o aumento da
participação de mulheres em nossas atividades. Entre os cinco
membros de nossa atual dire- toria executiva, por exemplo,
há três mulheres e dois homens. 

A questão principal em 
relação às junior companies está muito 
mais relacionada ao fato de não termos 
ainda uma bolsa de valores do tipo Ven-
ture Capital. Alguns aspectos estão sim 
vinculados, em parte, às políticas públi-
cas que, em última análise, impactam o 
ambiente de negócios no país. Contudo, 

existe uma segmentação do setor mine-
ral em empresas de pequeno, médio e 
grande porte e entre as que são produ-
toras e as focadas exclusivamente em 

pesquisa mineral, além das cooperati-
vas. A questão de custos afeta a todos, 

porém de maneiras diferentes.

decididos a garantir a presença de uma delegação brasileira ro-
busta no evento. Graças a esse grande alinhamento dos setores
público e privado de nossa mineração, conseguimos que o Brasil
permanecesse como country sponsor também neste ano. Foi a
edição de maior superávit para a ADIMB, com importante aporte
de recursos para a manutenção de nossas atividades. Durante a
convenção, dois destaques foram o caráter mais diversificado
das palestras técnicas, abordando temas além de ouro e ferro, e
o interesse em minerais estratégicos, em especial níquel, lítio e
grafita. Também chamou a atenção, na comitiva brasileira, a
presença de profissionais mais jovens e de empresas de Inteli-
gência Artificial e Machine Learning aplicadas.

Sim. Temos poucos fornecedores desse tipo de 
equipamentos e, em comparação a países como Australia, Ca-
nadá e Chile, fica evidente que há muito a se avançar ainda
nessa questão. Mas não podemos confundir o alto custo desses
equipamentos com a inflação de preços em razão da logística
internacional ou de crises externas que impactam as cadeias de
suprimento globais. A dificuldade de manutenção ou conserto
de equipamentos também é grande e, logicamente, afeta muito
mais os pequenos mineradores. 

ITM: Como a entidade foi se atuali-
zando, ao longo do tempo, diante de
tantas mudanças tecnológicas e
conceituais na mineração?
Gonçalves: 

ITM: Como foi a organização e quais os destaques da
participação brasileira no PDAC neste ano? 
Gonçalves: 

ITM: Um dos maiores obstáculos é o custo dos equipa-
mentos.
Gonçalves: 

ITM: Em sua opinião, há necessida- 
de de políticas públicas para junior 
companies de exploração mineral? 
Gonçalves: 

ITM: Em termos de financiamento, como o senhor avalia a
primeira chamada pública realizada pelo Invest Mining
em maio passado?

A questão principal 
em relação às junior 

companies está muito
mais relacionada ao 
fato de não termos 
ainda uma bolsa 
de valores do tipo 
Venture Capital”
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Gonçalves: Foi bem-sucedida, com 33 projetos submetidos, e
servirá como oportunidade para a correção de rumos e ajus-
tes em todo o processo. O último evento do Invest Mining em
2022 será em 30 de novembro, em Ouro Preto (MG), durante
o X Simexmin (Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral). Em
paralelo, a ADIMB está trabalhando juntamente com a ABPM
(Associação Brasileira de Pesquisa Mineral), o IBRAM
(Instituto Brasileiro de Mineração) e o BNDES (Banco Nacional
de De- senvolvimento Econômico e Social), para ajustar
algumas das propostas recebidas e divulgar seu resumo aos
interessados em nosso website (www.investmining.com.br). 

Acredito que é necessário pacificar o entendimento 
sobre as ditas zonas de amortecimento de TI’s. Essa restrição
atrasa a pesquisa mineral, visto a espera de meses por uma 

Algumas das dificuldades 
enfrentadas hoje pelo setor dizem respei-
to a temas transversais a toda a atividade 
econômica. Não acredito que seja neces-
sário mudar a legislação e me preocupa 
que isso afugente o investidor. Algo que 
considero urgente e importante é a reto-
mada, com um fluxo contínuo e previsível, 
dos editais de disponibilidade de áreas 
pela ANM, visto o sucesso das cinco pri-
meiras rodadas. Também é fundamen-
tal, como falei, a criação de uma bolsa 
de valores no Brasil, em paralelo com 
instrumentos que permitam diversificar 
as fontes de recursos para financiamento da mineração, com
oportunidades de escolha para o pequeno minerador e as
junior companies, em especial as não produtoras. Isso tem
sido dis- cutido em fóruns como o IMME (Iniciativa Mineração,
Mercado e Energia). Para financiar a pesquisa mineral, ainda,
é preciso aprimorar a resolução sobre direito minerário como
garantia. O minerador deve poder utilizar esse instrumento
independente da etapa em que se encontra seu projeto. Trata-
se de uma ne- gociação entre entes privados, do lado de quem
toma o risco e de quem aceita os termos oferecidos para a
garantia. 

O agronegócio é muito citado como benchmark 
de comunicação, mas são setores com capilaridades diferen-
tes na sociedade. A safra agrícola acontece entre três e cinco 

Sem dúvida, precisamos 
ajustar o tema do licenciamento ambiental. Não tem cabimento,
por exemplo, exigir licença ambiental para pesquisa mineral,
sabidamente uma atividade de baixo impacto. A demora de me-
ses, às vezes mais de um ano, na concessão da licença, preju-
dica o minerador e não remunera o estado por impedir o avanço
da pesquisa mineral e postergar a descoberta de uma jazida. A
licença ambiental é necessária para a extração mineral, quando
há um fluxo contínuo de produção.

Além dos leilões de áreas, que diminuem o estoque 
regulatório e criam mais oportunidades 

de investimento em pesquisa mineral, 
precisamos simplificar os procedimen-

tos e suprimir a burocracia, fatores 
importantes para atrair capital ao país. 
Também poderia ser criada uma espé-

cie de Parceria Público Privada (PPP) 
para a pesquisa mineral, no modelo que 
a ADIMB já vem empregando em seus 
projetos colaborativos, para retomar ma- 

peamentos geológicos e levantamentos 
aerogeofísicos. Existe um espaço para 

a construção de ferramentas que ala-
vanquem a pesquisa mineral e, talvez, a 
ADIMB seja uma plataforma para a con-

vergência desse processo.

decisão que permita ou não a atividade nessas áreas. Além do
que não existe, que eu saiba, TI com zona de amortecimen- to.
Ampliou-se para as terras indígenas o conceito de zona de
amortecimento das Unidades de Conservação. Sem entrar no
mérito da polêmica, lembro que nossa Constituição permite a
pesquisa mineral em TI’s. O ideal é que essa disposição seja
finalmente regulamentada. 

ITM: O governo federal busca criar
instrumentos de financiamento a
projetos minerais, inclusive com al-
teração do marco legal do setor.
Esse é um caminho?
Gonçalves: 

ITM: O senhor concorda com a mineração em Terras In-
dígenas (TI’s)?
Gonçalves: 

ITM: Como o atual Código de Mineração pode ser apri-
morado? 
Gonçalves: 

ITM: Falou-se muito na Exposibram em demonstrar à
sociedade brasileira a importância da mineração, a
exemplo do que faz o agronegócio. Qual é sua opinião a
respeito? 
Gonçalves: 

ITM: Também a legislação ambiental 
brasileira deveria ser modificada? 
Gonçalves: 

Não tem cabimento
exigir licença 

ambiental para 
pesquisa mineral, 
que sabidamente 

é uma atividade de 
baixo impacto”
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Passamos por dois anos dificílimos durante a pan-
demia de Covid-19, com receitas bastante escassas e, tanto o
Simexmin quanto nossos cursos, tiveram que ser realizados
de forma virtual, o que foi um enorme desafio e um grande
aprendizado. Nossa expectativa, agora, é otimista e cautelosa
ao mesmo tempo. Principalmente depois da mobilização que
vimos para a delegação brasileira no PDAC. Retornamos em
novembro, ao invés do tradicional mês de maio, e já
contamos com 13 patrocinadores e todos os estandes
ocupados, após um intenso trabalho nas mídias sociais. 

Ao longo de três dias, entre 27 e 30 de novem-
bro de 2022, teremos 12 painéis temáticos, tratando de temas
como o desenvolvimento de projetos no país; as perspectivas
futuras para o setor de mineração; mecanismos de investimento
para projetos de mineração; ESG (Governança ambiental, social
e corporativa); e inovação. Teremos também a atualização dos
mapas metalogenéticos da Colômbia, Peru, Equador e da Amé-
rica do Sul, além de uma apresentação da Comissão Brasilei- ra
de Recursos e Reservas (CBRR). Em paralelo, o SGB-CPRM
divulgará seu Balanço Social e será ministrado um curso para
professores da rede municipal de Ouro Preto (MG). Também te-
remos uma premiação com a entrega da “Medalha Professor
Onildo Marini” ao melhor vídeo sobre Geologia Econômica,
reali- zado por alunos de graduação, pós-graduação, docentes e
pes- quisadores de instituições de ensino ou pesquisa do Brasil. 

meses. A validação de uma jazida mineral e sua conversão em
mina podem levar mais de 12 anos. Todos veem a fazenda, a
semeadura, a colheita, enquanto a pesquisa mineral não está
no dia a dia dos povoados, vilas e cidades. Emprega menos
pessoas e é mais pulverizada porque a maioria dos projetos não
resiste à primeira etapa de sondagem. Por sua vez, quando a
mina chega, não ocupa uma área de milhares de hectares na
superfície do solo. Isso se não for subterrânea. De toda forma,
não transmitimos bem os benefícios indiretos da instalação de
uma mina nas economias locais e não acho que vamos conser-
tar um longo período de má comunicação com a sociedade da
noite para o dia. Embora sejamos cobrados disso com urgência,
inclusive em nossas casas. Precisamos demonstrar o quão fun-
damental a mineração é hoje e será no futuro. Principalmente,
se quisermos incorporar as novas tecnologias tão necessárias à
transição energética e ao desenvolvimento do país.

ITM: Quais temas farão parte do simpósio?
Gonçalves: 

ITM: Estamos às vésperas da realização do Simexmin.
Quais são as expectativas para esse encontro?
Gonçalves: 

PERFIL  
Nasceu em: 
Mora em: 
Formação Acadêmica:
 

                        13 de abril de 1969, no Rio de Janeiro (RJ)
                   Rio de Janeiro (RJ)
                                           Geólogo, pela Universidade Federal 
do Rio deJaneiro (UFRJ). Mestre em Administração e Política 
de Recursos Minerais, pela Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). MBA em Logística Empresarial pela FGV-RJ (Fundação
Getúlio Vargas do Rio de Janeiro)
Trajetória Profissional: Geólogo na Gold Fields, multinacional sul-
africana de ouro (1996 a 1999). Coordenador de Logística 
na Ediouro Publicações (2000). Gerente nacional da Solitario
Resources (2001 a 2008), uma junior company com atuação em
projetos de ouro e platinóides – platina e paládio,
principalmente – através das subsidiárias Altoro Mineração e
Pedra Branca do Brasil Mineração, no Mato Grosso, Pará e Bahia.
Presidente da Codelco do Brasil Mineração (2008 a 2022). Diretor
de Metais Básicos e Novos Negócios na Bemisa (a partir de abril
de 2022)
Família: Casado, com três filhos
Hobby: Ler, caminhar e fazer trilhas, viajar
Time de futebol: Flamengo
Um ídolo ou mestre: Nelson Mandela, pela obstinação e
determinação em busca de um ideal
Maior decepção até hoje: Não implantar uma mina, fruto de um
projeto que tenha saído do zero
Maior realização até hoje: A família que eu construí e mantenho
até hoje
Um projeto: Deixar um legado de realização, de algum
protagonismo e de contribuição para ver nossa mineração crescer
e se diversificar no Brasil
Um “conselho” a jovens geólogos: Experimentem no início, 
descubram do que gostam, cerquem-se de boas amizades e 
sigam em frente. Nada vem fácil
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MARCOS 
GONÇALVES



A expectativa de que a China vai flexibilizar a política sanitária de “covid zero” voltou a
predominar no mercado e os preços do minério de ferro subiram nesta terça-feira,
apagando as perdas do dia anterior e elevando a 12% a valorização acumulada pela
commodity em novembro.

Segundo índice Platts, da S&P Global Commodity Insights, o minério com teor de 62%
de ferro avançou 1,3% no norte do país asiático, para US$ 89,05 por tonelada.

Com isso, a principal matéria-prima do aço reduziu a 25,2% as perdas acumuladas em
2022 — na semana passada, a desvalorização foi de 33%.

Na Bolsa de Commodity de Dalian (DCE), os contratos mais negociados, para entrega
em janeiro, subiram 2,6%, a 680 yuans por tonelada.

Apesar do persistente receio em relação à demanda de aço na China, a atividade
comercial nos portos chineses mostrou recuperação. Segundo a Mysteel, a produção
local de aço inoxidável subiu pelo segundo mês seguido em outubro, para 2,89 milhões
de toneladas, uma alta de 14,5%.

Minério de ferro volta a subir e vai a US$ 89 por
tonelada no mercado à vista

Fonte: Valor Econômico
Data: 08/11/2022



Assim como o preço do minério de ferro, o preço do cobre também voltou a subir com o
aumento do otimismo com relação a uma possível reabertura da China.

O preço do cobre saltou para seu nível mais alto em seis semanas, superando a marca
de US$ 8.000. 

O cobre para entrega em dezembro subiu 7,6% na tarde desta sexta-feira (04), com os
futuros sendo negociados a US$ 8.096 a tonelada no mercado Comex em Nova York.

O otimismo da China vem após um ex-funcionário chinês de controle de doenças dizer
que a China deve anunciar em breve mudanças substanciais em sua política de covid-
19. No entanto, mais detalhes não foram fornecidos.

“Nosso economista chinês está muito cético em relação a esses rumores. Ele avalia que,
com o baixo nível de vacinação, o governo não vai agir tão cedo”, disse Caroline Bain,
economista-chefe de commodities da Capital Economics.

Vale destacar que os preços tiveram a influência da mais recente interrupção no
fornecimento da mina Las Bambas, no Peru. 

A produção de cobre do Chile caiu 4% em setembro, então tudo do lado da oferta é
realmente favorável para os preços e os estoques da bolsa também estão muito
baixos", disse Bain.

Preço do cobre supera US$ 8.000 com esperanças de
reabertura da China

Fonte: Minera Brasil
Data: 04/11/2022



O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) anuncia que a 1ª Reunião de Revisão das
Normas ABNT 13.028 e 13.029 será realizada no dia 8 de novembro, em seu
escritório, em Belo Horizonte (MG), das 8h30 às 17h30. Para participar é necessário
confirmar presença por meio deste link.

O IBRAM é o responsável pela secretaria técnica da CEE-220. Coordenará o processo
de revisão das normas ABNT NBR 13028:2017 - Mineração - Elaboração e
apresentação de projeto de barragens para a disposição de rejeitos, contenção de
sedimentos e reservação de água – Requisitos e ABNT NBR 13029:2017 - Mineração
- Elaboração e apresentação de projeto de disposição de estéril em pilha, cujas
vigências completam 5 anos em 2022.

Na oportunidade serão conhecidos os pré-requisitos e orientações da ABNT para o
processo de revisão. Informações adicionais podem ser solicitadas via e-mail:
ibram@ibram.org.br

1ª Reunião de Revisão das Normas ABNT 13.028 e
13.029 tem nova data

Fonte: IBRAM
Data: 07/11/2022
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https://forms.gle/LesyJeW3gzSHCesb9
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https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/10/03/mineradoras-buscam-parcerias-com-montadoras-para-fornecer-metais-para-veiculos-eletricos.ghtml


A Horizonte Minerals – empresa com ações na bolsa de Londres e do Canadá e
atuação no Pará – anuncia a contratação da empresa MIP/Milplan para os serviços de
instalação eletromecânica no Projeto Araguaia Níquel, 100% de sua propriedade e
maior investimento greenfield em níquel no Brasil, localizado no município de
Conceição do Araguaia, sudeste paraense.

Após um processo de licitação competitivo que envolveu as principais empresas de
construção industrial atuantes no setor de mineração, a MIP/Milplan foi selecionada. A
empresa tem um forte histórico e, principalmente, experiência anterior em forno
elétrico rotativo (“RKEF”) na mina Onça Puma da Vale, de ferroníquel, com fluxo de
processamento semelhante ao Araguaia, e vários outros grandes projetos de
mineração na região de Carajás. A MIP/Milplan está bem-posicionada para fornecer
acesso a uma força de trabalho qualificada, que pode ser redistribuída em projetos
que estão sendo concluídos em outras partes do Pará, reduzindo ainda mais o
cronograma de desenvolvimento do Araguaia.

Para Jeremy Martin, CEO da Horizonte Minerals, é um prazer receber a Milplan
Engenharia & MIP Engenharia, ambos parceiros de classe mundial, na equipe para a
construção do Araguaia e esperamos estabelecer um relacionamento de longo prazo.
A empresa tem um histórico comprovado de entrega bem sucedida de grandes
projetos no Brasil e em todo o setor de mineração, em particular uma vasta
experiência em um projeto similar de ferroníquel, trabalhando na mina de ferroníquel
Onça Puma da Vale”.

“Este é mais um passo importante na construção do Projeto Araguaia, que permanece
com a previsão de produção do primeiro níquel no primeiro trimestre de 2024. Com a
adjudicação de cada novo contrato, damos mais um passo em direção ao nosso
objetivo de nos tornarmos líder global na produção de níquel primário”, finaliza Martin.

Araguaia e sua capacidade de produção

Presente no Pará há mais de 10 anos, a Horizonte Minerals começou a construção do
Projeto Araguaia no início de 2022 e a previsão é que as obras sejam concluídas em
dois anos. Com vida útil da mina prevista para 28 anos, prorrogáveis, a planta
produzirá até 14.500 t/ano de níquel em sua primeira etapa, com potencial de
expansão para dobrar esse volume. No final do ano passado, a Horizonte obteve um
pacote de financiamento no valor de US$ 633 milhões para implantar o Projeto
Araguaia. O cronograma de construção segue avançado e dentro dos prazos
estabelecidos. A previsão de início de operação é o primeiro trimestre de 2024.

Horizonte Minerals anuncia contratação da
MIP/Milplan para serviços de instalação

eletromecânica do Projeto Araguaia Níquel



No mês passado, o Projeto Araguaia Níquel foi aprovado como um Projeto de Minerais
Estratégicos pelo Governo Federal brasileiro. Essa aprovação demonstra a ainda mais
a importância global do níquel como um metal relevante, bem como a estratégia para o
Brasil e garante que seja tratado com prioridade pelos vários órgãos governamentais
envolvidos na construção e operação da mina, por meio do apoio de um comitê
interministerial.

Sobre a Horizonte Minerals

A Horizonte Minerals é uma empresa de níquel com atuação no Brasil, listada nas
Bolsas de Valores de Londres e de Toronto. A companhia possui dois projetos no
Estado do Pará: o Araguaia e o Vermelho, ambos de larga escala, alto teor de níquel,
baixa emissão de carbono e escaláveis.

O Projeto Araguaia está em construção e vai produzir 29 mil toneladas de níquel por
ano para abastecer o mercado de aço inox. O Projeto Vermelho está em fase de estudo
de viabilidade e produzirá 25.000 toneladas de níquel e 1.250 toneladas de cobalto
para abastecer o setor de baterias. O perfil de produção da Horizonte Minerals a curto
prazo, considerando os dois projetos, é de mais de 60.000 toneladas de níquel por ano,
o que posiciona a Empresa como uma produtora de níquel relevante globalmente. A
Horizonte está desenvolvendo um novo distrito de níquel no Brasil, que se beneficiará
da infraestrutura estabelecida, incluindo energia hidrelétrica disponível no distrito
minerário de Carajás.

Sobre a Milplan Engenharia & MIP EngenhariaA MIP Engenharia tem um histórico de
projetos de construção industrial pesada em todo o Brasil. Com mais de 300 projetos
industriais concluídos e mais de 1.000.000 de toneladas de aço montadas, a empresa
trabalha com algumas das maiores mineradoras, como Vale, Anglo American, Gerdau
e Kinross, entre outras. A experiência acumulada em quase seis décadas agrega uma
cultura de saúde e segurança de ponta, competência técnica, qualidade na execução
dos serviços, forte respaldo financeiro e foco na criação de valor para seus clientes e as
comunidades em que atuam.A Milplan Engenharia é especialista na execução de obras
de construção e montagem eletromecânica, mais recentemente na S11D da Vale, de
onde uma mão de obra experiente pode ser remanejada para o Araguaia.

Fonte: Brasilminingsite
Data: 08/11/2022



Na última semana, o governo do Canadá enviou um ofício a três empresas de
mineração da China que têm atividades no país exigindo que as companhias vendam
parte de suas participações em companhias de mineração de lítio no país. No ofício, o
governo canadense citou uma ameaça à segurança nacional.

As três empresas chinesas alvo do ofício foram a Sinomine, a Chengze Lithium
International e a Zangge Mining Investment.

À Sinomine, de Hong Kong, o governo canadense exigiu que venda toda sua
participação na Power Metals, uma mineradora de lítio canadense. Já à Chengze
Lithium, o Canadá ordenou que venda parte de suas ações na Lithium Chile e à Zangge
Mining Investment foi ordenada a diminuir sua participação na Ultra Lithium.

De acordo com o ministro da Indústria, François-Philippe Champagne, o Canadá “agirá
decisivamente quando os investimentos ameaçarem a segurança nacional e as
cadeias críticas de fornecimento de minerais”.

No último domingo, conforme noticiou a Reuters, a China rebateu as ordens. O governo
chinês disse que tomará as medidas necessárias para salvaguardar os direitos e
interesses de suas empresas.

Em um comunicado, o Ministério do Comércio da China disse que instou o Canadá a
parar de politizar questões econômicas e comerciais.

China rebate ordem do Canadá para que empresas
chinesas diminuam participação em mineradoras do

país

Fonte: Minera Brasil
Data: 07/11/2022



Projetos e pesquisas em águas nacionais e internacionais, desenvolvidos nos últimos
três anos pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM), serão apresentados durante o
IV Simpósio Brasileiro de Geologia e Geofísica Marinha. O encontro é uma iniciativa do
Programa de Geologia e Geofísica Marinha (PGGM) e será realizado de 7 a 9 de
novembro, em Salvador/BA.

Nesta edição, o tema irá abordar os ‘Desafios da Geologia e Geofísica Marinha num
Cenário de Mudanças Climáticas e Instabilidade Planetária’. De acordo com a
organização do evento, o objetivo é proporcionar aos participantes novas
oportunidades de cooperação institucional dentro das linhas temáticas e a proposição
de planos de ação e projetos futuros.

Luciana Felício, chefe da Divisão de Geologia Marinha (DIGEOM), afirmou que o
simpósio é uma oportunidade para conhecer os avanços nas áreas das tecnologias
computacionais e metodológicas, bem como para a investigação e a aquisição de
dados e amostras em ambiente marinho. “É, também, uma chance de firmar acordos
de cooperação com entidades públicas e privadas de relevante expertise científica”,
revelou.

Representando o SGB-CPRM, os pesquisadores Edlene Pereira da Silva; Heliásio
Augusto Simões; Hortência de Assis; Marcio Martins Valle; Maria Aline Lisniowski;
Patricia Oliveira; Ronaldo Bezerra; e Roberto Aguiar Alves participam do evento
apresentando estudos que abordam sedimentologia do ambiente marinho, cenários
estratégicos para os recursos minerais marinhos, potencialidade dos granulados
marinhos, plataforma continental rasa, e classificação geomórfica de terraços. “Em
abril, inauguramos, em Recife/PE, o primeiro Laboratório de Geologia Marinha do SGB-
CPRM. O simpósio será uma vitrine para todos os trabalhos que vêm sendo realizados
desenvolvidos no GeMar”, reforçou Luciana.

Já no terceiro dia do encontro, o diretor de Geologia e Recursos Minerais, Marcio
Remédio, irá apresentar os planos e projetos da empresa na área de Recursos Minerais
Marinhos. Para ele, o encontro “é a ocasião que pode propiciar avanços no
planejamento e desenvolvimento das atividades de pesquisas, de modo a torná-las
ainda mais interessantes e promissoras para a sociedade”.

Pesquisas realizadas pelo Laboratório de Geologia
Marinha são destaque no Simpósio Brasileiro de

Geologia e Geofísica Marinha
 



Saiba mais sobre a Divisão de Geologia Marinha

IV Simpósio Brasileiro de Geologia e Geofísica Marinha

O encontro tem como objetivo atualizar os representantes das instituições-membro do
Programa de Geologia e Geofísica Marinha, estudantes e profissionais das Ciências do
Mar sobre os impactos das mudanças climáticas e dos conflitos políticos na Europa
Ocidental. De acordo com o evento, esses assuntos e seus desdobramentos
influenciam diretamente na demanda por fontes de energia alternativas não
carbônicas e por minerais como fosfato, cobalto e nióbio, estratégicos para o Brasil.

Os eixos temáticos são: Planejamento Espacial Marinho (PEM); Parques Eólicos
Marinhos; Recursos Minerais Marinhos; e Mudanças Climáticas e Vulnerabilidade
Costeira. No último dia (10 de novembro), haverá uma excursão de campo pelo Litoral
Norte da Bahia.

Para mais detalhes, acesse:https://ivsbggm.com.br/

Fonte: SGB
Data: 04/11/2022

Brasil lança projeto para produzir sem mercúrio

O Ministério de Minas e Energia (MME) realiza, dia 17 de novembro, o seminário de
lançamento do projeto “Plano de Ação Nacional para Extração de Ouro Sem
Mercúrio”, a partir das 8h30, via canal do YouTube no MME. O plano visa atender ao
compromisso assumido pelo Brasil no âmbito da Convenção de Minamata sobre
Mercúrio. O evento apresentará os principais aspectos do projeto com o objetivo de
uma produção mais sustentável e segura para a saúde humana e do meio ambiente e
enfoque em alternativas técnicas ao uso do mercúrio. 

A Convenção de Minamata foi adotada por 128 países, dentre eles o Brasil, e tem
como meta a máxima restrição do uso de mercúrio e o incentivo à adoção de
alternativas para proteger o meio ambiente e a saúde humana. Uma das obrigações
estabelecidas no acordo internacional é o desenvolvimento e implementação de um
plano de ação nacional para eliminar essa prática ou reduzir drasticamente a
liberação do metal tóxico para o meio ambiente, por meio da adoção de melhores
práticas e técnicas.

https://www.cprm.gov.br/publique/Geologia/Geologia-Marinha-27
https://ivsbggm.com.br/


Fonte: Brasil Mineral
Data: 06/11/2022

O Brasil pretende apresentar o plano nacional até 2025, mesmo reconhecendo que a
extração artesanal e de pequena escala de ouro é significante e que apresenta
aspectos sociais e ambientais sensíveis e preocupantes. O evento é realizado em
conjunto com a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia e o
Núcleo de Pesquisa para a Pequena Mineração Responsável, da Universidade de São
Paulo. O projeto foi elaborado em parceria com o Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente e será financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF).

O evento será transmitido pelo YouTube do MME.

Mato Grosso planeja lançar Fundo de 
Fomento à Mineração

TO estado do Mato Grosso está considerando a possibilidade de lançar um Fundo de
Fomento à Mineração, com o objetivo de ampliar o desenvolvimento da mineração no
estado. A iniciativa é da equipe técnica da Câmara Setorial Temática (CST), instalada
em julho de 2021 pela Assembleia Legislativa para dialogar sobre a mineração no
estado.

A CST apresentou nesta segunda-feira (7) uma minuta para a concepção de um
projeto de lei propondo a criação do referido Fundo. A ideia é entregar o material aos
deputados e posteriormente apresentá-lo ao Plenário para votação.

“Após a apresentação dessa minuta, abriremos um prazo de 10 dias para fazer as
possíveis alterações, e posteriormente, os deputados levarão ao Plenário para
apreciação final e enviar ao governo do estado para sanção. Esse projeto de lei vai
trazer regularidade para aqueles que trabalham informalmente, e isso vai regular a
mineração em Mato Grosso”, explicou a membro titular da CST, Naiara Boscoli.

Participaram do grupo de trabalho da GST representantes da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico (Sedec/MT), da Companhia Mato-Grossense de
Mineração (Metamat) e da Agência Nacional de Mineração (ANM).



onforme destacou Boscoli, a Câmara visa o desenvolvimento da pequena e média
empresa de mineração. Além disso, a GST visa “fazer cumprir a Constituição Estadual,
que diz que os recursos recolhidos com a exploração mineral devem ser aplicados,
preferencialmente, no desenvolvimento do setor mineral”, disse ela, informando que
atualmente não há nenhum projeto de financiamento que propulsiona a atividade de
mineração no Estado.
Com informações da Secretaria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso.

Fonte: Minera Brasil
Data: 07/11/2022

Setor mineral perde Marcelo Ribeiro Tunes

Faleceu nesta sexta-feira (4/11), o geólogo Marcelo Ribeiro Tunes, que teve marcante
trajetória no setor mineral brasileiro. Formado pela Escola Nacional de Geologia, no Rio
de Janeiro, em 1961, com especialização no Brasil e no exterior, na George Washington
University, EUA., ele atuou por mais de cinco décadas na área governamental, tendo
sido diretor-geral do então DNPM e secretário de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia
do Estado do Amazonas. No setor privado, ele ocupou o cargo de Diretor de Assuntos
Minerários do Ibram, foi diretor da Prospec e da BP Mineração. 

De acordo com o Ibram, Marcelo Tunes foi um profissional “respeitado e pessoa muito
querida por todos com os que com ele conviveram, teve trajetória inspiradora para
muitos profissionais por onde passou, como o antigo DNPM e no próprio Instituto
Brasileiro de Mineração, onde atuava recentemente como consultor, além de ter sido
diretor por vários anos. c Sabia, com brilhantismo, ensinar e explicar qualquer tema
relacionado à mineração e prestou enormes contribuições para fortalecer o setor ao
longo dos muitos anos dedicados por ele ao longo de sua carreira, tendo seu excelente
trabalho reconhecido por meio de diversos prêmios”.

Fonte: Brasil Mineral
Data: 06/11/2022



Gold Fields (JSE, NYSE: GFI) has ruled out the possibility of raising its offer for Yamana
Gold (TSX: YR)(NYSE: AUY) after two Canadian miners teamed up last week and put an
unsolicited $4.8 billion bid on the table.

The cash and stock offer from Agnico Eagle Mines (TSX, NYSE: AEM) and Pan
American Silver (TSX, NASDAQ: PAAS) on Friday trumped Gold Fields’ bid, which
valued Yamana at around $4.2 billion at Thursday’s close.

“Gold Fields will continue to work towards completion of the transaction on its current
terms for the benefit of the shareholders of both companies in accordance with the
arrangement agreement,” the company said on Monday.
The South African miner added its decision reflected “commitment to capital discipline”
as well as fairness for shareholders in both the company and Yamana.
It also said its offer was “strategically and financially superior” to the deal presented by
Pan American and Agnico Eagle.

The statement contradicts what the two Canadian miners said in their joint press
release, which stated that Yamana’s board of directors has already accepted their offer
as “superior”.

Gold deal of the year

Gold Fields, which offered to buy Yamana in May, sees the proposed takeover as the
gold deal of the year. It would create the world’s fourth-largest gold miner, surpassing
Agnico Eagle. 

The company reiterated that Yamana’s assets would create significant near-term and
long-term value for the shareholders of both companies. 
The deal would help Gold Fields’ expand in the Americas, particularly in the Southern
Hemisphere.

“That’s what the Yamana assets do, they tick all those boxes for us. They bring high
quality assets in Canada, Chile and Brazil, with great pipeline projects in both Canada
and Argentina in particular,” Griffith said in a presentation.

Gold Fields won’t raise offer for Yamana 
Gold after rival bid

https://www.goldfields.com/pdf/gold-fields-board-stands-behind-existing-offer-for-yamana-gold.pdf
https://www.mining.com/web/gold-fields-target-yamana-gets-buyout-offer-from-agnico-pan-american/
https://www.mining.com/gold-fields-to-become-worlds-no-4-gold-miner-with-yamana-buy/
https://www.goldfields.com/pdf/investors/presentation/2022/220531-camelot-investor-presentation-vfinal.pdf
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Walking away from the deal could impact the Johannesburg-based miner’s long-term
growth outlook. Gold Fields has already faced investor criticism for the 33.8% premium
it offered when its $6.7 billion bid was announced.

Yamana’s website still has a banner on the landing page announcing the Gold Fields’
deal. Should their agreement be terminated, the Toronto-based miner would have to
pay a $300 million break fee to Gold Fields.

Aluminum-based material can scrub CO2 from coal-
fired power plants’ exhaust

GAn international team of researchers is proposing the idea of using aluminum formate
– a metal-organic framework (MOF) – to remove carbon dioxide from coal-fired power
plants’ exhaust before the greenhouse gas reaches the atmosphere.

In a paper published in the journal Science Advances, the research group explains that
MOFs have exhibited great potential for filtering and separating organic materials –
often the various hydrocarbons in fossil fuels – from one another. Some MOFs have
shown promise at refining natural gas or separating the octane components of
gasoline; others might contribute to reducing the cost of plastics manufacturing or
cheaply converting one substance to another. Their capacity to perform such
separations comes from their inherently porous nature.

Among them, aluminum formate – which the scientists refer to as ALF – has proven
effective in separating carbon dioxide from the other gases that commonly fly out of the
smokestacks of coal-fired power plants. It also lacks the shortcomings that other
proposed carbon filtration materials have.

As a group, MOFs have exhibited great potential for filtering and separating organic
materials – often the various hydrocarbons in fossil fuels – from one another. Some
MOFs have shown promise at refining natural gas or separating the octane
components of gasoline; others might contribute to reducing the cost of plastics
manufacturing or cheaply converting one substance to another. Their capacity to
perform such separations comes from their inherently porous nature.

https://www.mining.com/web/gold-fields-eyes-americas-expansion-despite-populist-policies/
https://www.mining.com/gold-fields-slowly-turning-yamana-deal-doubters-into-allies/
https://www.yamana.com/English/home/default.aspx
https://www.mining.com/how-sugar-can-help-reduce-co2-emissions-from-coal-fired-power-plants/
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ade1473
https://www.mining.com/molybdenum-sulphur-key-to-converting-co2-into-methanol/
https://www.mining.com/new-catalyst-can-turn-co2-into-gasoline-1000-times-more-efficiently/


“What makes this work exciting is that ALF performs really well relative to other high-
performing CO2 adsorbents, but it rivals designer compounds in its simplicity, overall
stability and ease of preparation,” Hayden Evans, one of the lead authors of the paper,
said in a media statement.

“It is made of two substances found easily and abundantly, so creating enough ALF to
use widely should be possible at a very low cost.”

According to Evans, scrubbing the CO2 from flue gas before it reaches the atmosphere
in the first place is a logical approach, but it has proved challenging to create an
effective scrubber. The mixture of gases that flows up the smokestacks of coal-fired
power plants is typically hot, humid and corrosive – characteristics that have made it
difficult to find an economical material that can do the job efficiently. 

Some other MOFs work well but are made of expensive materials; others are less costly
in and of themselves but perform adequately only in dry conditions, requiring a “drying
step” that reduces the gas humidity but raises the overall cost of the scrubbing process.
“Put it all together, you need some kind of wonder material,” Evans said. “Here, we’ve
managed to tick every box except stability in very humid conditions. However, using
ALF would be inexpensive enough that a drying step becomes a viable option.”

ALF is made from aluminum hydroxide and formic acid, two chemicals that are
abundant and readily available on the market. It would cost less than a dollar per
kilogram, which is up to 100 times less expensive than other materials with similar
performance. 

Evans pointed out that low cost is important because carbon capture at a single plant
could require up to tens of thousands of tonnes of filtration material.

How it works

On a microscopic scale, ALF resembles a three-dimensional wire cage with
innumerable small holes. These holes are just large enough to allow CO2 molecules to
enter and get trapped, but just small enough to exclude the slightly larger nitrogen
molecules that make up the majority of flue gas. Neutron diffraction work showed the
team how the individual cages in the material collect and fill with CO2, revealing that
the gas molecules fit inside certain cages within ALF like a hand in a glove.

Despite its potential, ALF is not ready for immediate use. Engineers would need to
design a procedure to create ALF at large scales. A coal-fired plant would also need a
compatible process to reduce the humidity of the flue gas before scrubbing it. Evans
said that a great deal is already understood about how to address these issues, and
that they would not make the cost of using ALF prohibitive.

The researcher also noted that what to do with the CO2 afterward is also a major
question, though this is a problem for all carbon-capture materials. 



“There are research efforts underway to convert it to formic acid – which is not only a
naturally occurring organic material but also one of the two constituents of ALF. The
idea is that ALF could become part of a cyclic process where ALF removes CO2 from
the exhaust streams, and that captured CO2 is used to create more formic acid. This
formic acid would then be used to make more ALF, further reducing the overall impact
and cost of the material cycle.

“There is a great deal of research going on nowadays into the problem of what to do
with all the captured CO2,” Evans said. “It seems possible that we could eventually use
solar energy to split hydrogen from water, and then combine that hydrogen with the
CO2 to make more formic acid. Combined with ALF, that’s a solution that would help
the planet.”

Fonte: Mining.com
Data: 06/11/2022

Fission drills top Triple R hole

“has drilled one of the best holes to date at its Patterson Lake South (PLS) project in
Saskatchewan’s Athabasca basin. Hole PLS21-MET-004, drilled in the Triple R deposit,
intersected 34 metres averaging 19.12% uranium oxide, including 26 metres at 24.59%
of the radioactive metal.

The total composite grade x thickness value is 650.7, as calculated by Fission.

“These assays are a reminder of the incredible strength of mineralization we have here
at PLS,” said Fission president and CEO Ross McElroy, “with numbers that place the
Triple R in an elite group of deposits worldwide,” he commented in a news release
Tuesday.

Canaccord Genuity Capital Markets mining analyst Katie Lachapelle notes the hole’s
high grade was well above the current resource grade of about 1.8% uranium oxide.
“[It] represents one of the best holes drilled at Triple R to date and one of the best holes
drilled in the Athabasca Basin in recent years,” she said in a note to clients. 

The company has received all the assays that will be included in the upcoming
feasibility study, due to be completed late this year or early next. Six of the seven
recently completed holes cut high uranium grades.



Elsewhere in the Triple R deposit, hole PLS21-MET-003 returned 47.5 metres, grading
2.55% uranium oxide (from 99 to 146.5 metres), including 9 metres at 11.77%.
Hole PLS21-MET-002 returned 65.5 metres grading 1.21 uranium oxide (from 106 to
171.5 metres), including 4 metres at 4.6%.

The company has traced uranium mineralization in the Triple R deposit at PLS by core
drilling over about 3.2 km in six separate zones along an east-west strike length. The
work has confirmed that Triple R is a large, near-surface, basement, hosted, structurally
controlled high-grade uranium deposit.

The updated resource estimate for the Triple R deposit included 2.7 million indicated
tonnes grading 1.94% uranium oxide and 0.61 grams gold per tonne for 114.9 million
lb. of uranium and 52,700 oz. of gold. The inferred resource is 635,000 tonnes grading
1.10% uranium oxide and 0.44 grams gold per tonne for 15.4 million lb. uranium and
9,000 oz. gold.

The Patterson Lake South property covers 31,039 ha along the southwest rim of the
Athabasca basin. Fission is the 100%-owner.

Despite gaining 2.8% to close at 74¢ per share on Tuesday, the stock is down 34%
over the past 12 months, giving it a market cap of $504.3 million.

Fonte: Northernminer.com
Data: 08/11/2022

https://www.canadianminingjournal.com/news/fission-uranium-reports-21-increase-in-triple-r-indicated-resources/
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