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A missão da ADIMB é a de promover o desenvolvimento técnico-científico  

e a capacitação de recursos humanos para a Indústria Mineral Brasileira 

 

 

 

MINERADORAS ENFRENTAM NOVOS DESAFIOS PARA A 

SUSTENTABILIDADE 
 
Há um duplo desafio para a indústria de mineração brasileira. O acidente da 

Samarco abalou a credibilidade do setor e força as empresas a atuar sob uma nova ótica 
em que a sustentabilidade tem de estar ainda mais inserida na agenda corporativa. As 
mineradoras terão de reinventar sua licença social, se reaproximar das comunidades, 
criar indicadores que mostrem seu impacto e inserir as métricas sustentáveis nas 
decisões dos principais executivos. 

"As empresas terão de fazer mais em sustentabilidade porque o processo de 
licenciamento se tornará mais difícil e há um desafio adicional: a atividade de mineração 
será ainda mais fundamental em uma economia de baixo carbono, porque cobre e lítio 
são metais usados em tecnologias inovadoras como carros elétricos. A mineração 
crescerá e em áreas ainda mais remotas", observa o economista alemão Nicolas 
Maennling, pesquisador sênior do Columbia Center on Sustainable Investment, de Nova 
York, que participou da Exposibram.  

Para o presidente da Anglo American, Ruben Marcus Fernandes, o acidente 
com a barragem da Samarco, em Mariana (MG), fez a indústria perder credibilidade, o 
que força a atuação sob outra ótica. No caso da empresa, foi criado um comitê interno 
para disciplinar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (criados pela Organização 
das Nações Unidas em 2015 e que estabelecem metas sociais, ambientais e 
econômicos).  

"Estamos avaliando as nossas ações, quais as lacunas e como podemos 
incluir na gestão e aí iremos ver o que temos de priorizar em cada uma das comunidades 
em que operamos. A era de exuberância de lucros na mineração ficou para trás e agora 
gerar lucro para a sociedade será ainda mais essencial." 

Marcus Fernandes aponta que dois dos principais desafios, além de incluir 
os objetivos sustentáveis nas metas dos executivos, são traduzir o que as mineradoras 



fazem para as comunidades locais, que muitas vezes têm preconceitos sobre a atividade, 
e usar indicadores que reflitam a realidade e não sofram com viés político.  

"Nosso papel será reverter a perda de credibilidade que a indústria sofreu 
nos últimos meses", afirma. O uso de indicadores tradicionais, como Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), terá de ser acompanhado com outros dados que terão 
de ser representativos e ter credibilidade. 

Há dois outros obstáculos: o ciclo político e a falta de planejamento de longo 
prazo dos gestores públicos e da população, segundo Maristela Marques Baloni, 
representante residente assistente para o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). 

 "A empresa faz planejamento de longo prazo, se articula, mas falta a outra 
ponta, o setor público, a descontinuidade política é um problema porque a empresa não 
preenche o vácuo dos gestores políticos nem deve fazê-lo", afirma. Maristela conta que 
trabalha na criação de metodologia de cálculos para avaliar o custo de inação e o 
impacto do valor investido.  

Para Liesel Filgueiras, gerente da Fundação Vale, o trabalho se torna mais 
complexo porque as mineradoras trabalham em áreas remotas em que os indicadores 
sociais são baixos e a população tem demandas urgentes de curto prazo, além de não 
terem conhecimento de direitos humanos básicos. 

 "Isso torna ainda mais complicado as pessoas e os gestores públicos terem 
uma visão de médio e longo prazo para a sua comunidade, isso também complica que 
elas tenham conhecimento dos objetivos sustentáveis e do que estamos fazendo". 

Considerada a capital mundial da celulose, Três Lagoas (MS) assistiu nos 
últimos dez anos à sua população triplicar para 110 mil habitantes, com investimentos 
de mais de R$ 7 bilhões recebidos nos últimos anos. O desafio da Fibria, uma das 
gigantes instaladas na cidade, foi construir um planejamento de longo prazo para o 
município com envolvimento dos gestores públicos e da população. A empresa bateu à 
porta do Banco Mundial, que pela primeira vez financiou estudos de impacto de 
mudanças climáticas, de economia de carbono e de mancha urbana para uma cidade de 
interior do Brasil. Ainda se firmaram parcerias com o BNDES, Caixa Econômica Federal e 
foi desenhado um planejamento de 30 anos para a cidade, que está disponível na 
internet para qualquer interessado ler. 

"Além dos estudos, pesquisadores foram às ruas para ouvir a população e 
checar quais as preocupações e os desejos, aí foram desenhados as prioridades e 
montado um comitê gestor com a sociedade civil para acompanhar como as metas estão 
sendo cumpridas. Esse é um exemplo de uma outra indústria, mas que também poderia 
ser usado em mineração.  

As pessoas precisam saber que existem casos de sucesso que podem ser 
replicados", diz Cloves Otávio Nunes de Carvalho, diretor presidente do Instituto 
Votorantim, que frisa que o grande desafio é envolver a população nos objetivos 
sustentáveis traçados pelas empresas. "O papel das empresas pode ser de incentivar 
que as pontas possam se unir".  

A Votorantim, a empresa tem CNPJ em 413 municípios do Brasil. Além de 
definir prioridades para atuar, a empresa enfrenta em alguns casos obstáculos como a 
construção de uma agenda social nas cidades. "Há lideranças locais que manipulam as 
informações e colocam seus interesses pessoais acima dos públicos, essa formação de 



interlocutores nas cidades é um processo importante e que exige o envolvimento da 
população." 
 

Fonte: Valor 

Autor: Roberto Rockman 
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CHINA CANCELA LICENÇAS PARA MINERAÇÃO 
 

País vai cancelar um terço das licenças para minerar ferro concedidas pelas 

autoridades, como parte dos esforços para melhorar a qualidade do ar 

 
A China vai cancelar um terço das licenças para minerar ferro concedidas 

pelas autoridades com o objetivo de melhorar a qualidade do ar no país. Segundo Lei 
Pingxi, engenheiro-chefe da Associação de Minas Metalúrgicas da China, mais de mil 
licenças de mineração serão revogadas como parte da campanha chinesa de combate à 
poluição. 

A afirmação foi feita por ele ontem, em uma conferência setorial. "Algumas 
minas de menor porte, que não prestaram atenção às questões ambientais, 
simplesmente fechavam as portas temporariamente para lidar com inspeções", 
declarou. "Essas pequenas mineradoras terão de atualizar seus processos de produção 
para sobreviver; de outra forma, serão eliminadas", disse. 

Atividades de mineração serão proscritas em lugares que abriguem reservas 
naturais, informou Lei, mencionando regulamentos promulgados pelo Ministério de 
Proteção Ambiental da China. O número de minas de ferro na China caiu de mais de três 
mil para apenas 1,9 mil, nos últimos anos. 

Segundo Peter Poppinga, diretor-executivo da Vale, maior produtora 
mundial de minério de ferro, a queda continua. "Algumas das minas estão até 
importando cargas marítimas de minério de baixo teor e trabalhando para melhorar a 
qualidade, ao invés de investirem em suas próprias minas", disse. 

Em 2016, a produção de minério de ferro da China caiu em 3%, para 1,28 
bilhão de toneladas. "O setor de mineração chinês está realizando cada vez menos 
investimentos de capital em tonelagem de substituição, e isso levará a produção mais 
baixa no futuro", declarou ele. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 28/09/2017 

 

  INDÚSTRIA ENFRENTA DESAFIO DE MELHORAR A REPUTAÇÃO 
 
Em dez anos, a reputação da indústria mineral brasileira caiu quinze pontos 

e chegou a 55 pontos, com perda de respeito, confiança e admiração pelos 
entrevistados, ficando entre os setores mais mal avaliados, ao lado de telecomunicações 



e construção e engenharia. Os dados, apresentados por Ana Luísa de Castro Almeida, 
diretora executiva do Reputation Institute, indicam que a indústria terá o desafio de 
reverter a percepção para continuar crescendo e explorando novas fronteiras, como as 
jazidas minerais na região Norte.  

Para Ana Luísa, o setor é bastante fechado e ainda trabalha com a percepção 
de que, por não atuar diretamente com o consumidor final, não precisa ter um diálogo 
mais transparente com a sociedade. "A internet tornou o mundo todo mais 
transparente, o setor tem um olhar de curto prazo com um viés operacional muito forte, 
sem dar ênfase ao capital social", observa. 

Em vez de um discurso de mineradoras engajadas em produção com menor 
custo, é preciso ter empresas que se preocupem em dialogar com todas as partes 
interessadas para construir algo melhor. "No Canadá e na Austrália, países com tradição 
mineral, as pessoas têm a percepção de que a indústria mineral é extrativa, mas que cria 
benefícios sociais e ambientais; no Brasil a impressão das pessoas é de que ela causa 
estragos", destaca. 

Para Wilson Nélio Brumer, presidente do Conselho Curador da Fundação 
Renova, a indústria precisa reforçar a parceria com a sociedade civil e todos os agentes 
que participam da cadeia necessitam de conhecimento na área. Ele cita dois exemplos 
de quando atuava como executivo no setor. Quando era diretor financeiro da Vale, que 
dava os primeiros passos para iniciar a exploração da mina de Carajás, no Pará, um 
executivo do Banco Mundial, que seria um dos financiadores do projeto, indicou que 
seria preciso construir tabas de concreto para índios. Foram gastos US$ 13 milhões na 
ideia. "Os índios iam meio que forçados durante o dia, mas à noite voltavam para dormir 
onde estavam acostumados", conta. 

Em Moçambique, quando era representante do Conselho de Administração, 
percebeu que a mineradora enfrentava constantes greves de seus funcionários. 
Enquanto o gerente de recursos humanos falava inglês, os trabalhadores falavam 
português. A sugestão foi demitir o funcionário sênior e procurar alguém que falasse 
português. "As greves pararam. Isso mostra que todas as partes interessadas têm de 
conhecer a indústria, assim a parceria pode se fortalecer." 

A sócia da Brunswick no Reino Unido Carole Cable destaca que experiências 
na África e no Chile mostram parcerias de sucesso entre as mineradoras e as 
comunidades daqueles países. Em Moçambique, afetado pelo alto desemprego e 
pobreza, uma mineradora abriu 300 postos de trabalho e havia uma demanda várias 
vezes superior. A cidade, que era pequena, passou a ter mais de cinco mil habitantes. A 
empresa saiu a campo para entrevistar os moradores e perceber quais os maiores 
problemas. A maior parte do desemprego era de mulheres - muitas sabiam apenas 
cozinhar e costurar.  

A saída foi criar uma cooperativa em que as mulheres podiam costurar 
sacolas ou fazer uniformes para a fábrica. "Ouvir é essencial e sempre pensar em 
responder à pergunta do que será a região depois de a mina estar exaurida; o lucro não 
é mais o ponto, a questão é o propósito social da empresa. Gosto, por exemplo, do 
objetivo da Disney, que diz que busca fazer as pessoas felizes", diz.  

"A mineração não está na quinta avenida, em Nova York, ou no centro de 
Paris, está em regiões remotas em que há uma virtual ausência do Estado, o que exige 
que as parcerias sejam firmadas", concorda Alberto Nínio, diretor de sustentabilidade e 
responsabilidade corporativa da Vale, que frisa que, quanto mais próxima a empresa 



está da comunidade, mais fácil fica a resolver eventuais problemas criados com a 
atividade mineral. 
 

Fonte: Valor 

Autor: Roberto Rockmann 

Data: 26/09/2017 

 

ANÁLISE CRÍTICA DAS MUDANÇAS DO SETOR DE MINERAÇÃO 

NACIONAL 
 

Artigo do advogado Marcelo Pires Torreão faz uma análise crítica das modificações 

legislativas na mineração brasileira 

 
No mês de julho de 2017, foram editadas três medidas provisórias com o 

objetivo de revitalizar a legislação brasileira no setor de mineração. Em resumo, a MP 
789 trouxe alterações tributárias; a MP 790 atualizou as disposições do Código de 
Mineração; e a MP 791 criou a Agência Nacional de Mineração (ANM). Em agosto, foi 
editado Decreto nº 9.142, que permitiu a pesquisa mineral na Reserva Nacional de 
Cobre e Associados (Renca). Após protestos, esse decreto foi revogado e um novo texto 
foi publicado por meio do Decreto nº 9.147, que trouxe esclarecimentos sobre a 
pesquisa na região. Ainda assim, os protestos persistiram e o governo federal decidiu 
suspender todos os procedimentos na área por quatro meses, a fim de ampliar os 
debates com a sociedade. Por fim, no dia 25/09/2017, o governo editou o Decreto 9.159, 
que revogou a pesquisa mineral na Renca. 

A primeira medida provisória, de número 789, alterou as alíquotas da 
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Com essa 
alteração, alguns minérios permaneceram com a alíquota inalterada, como o carvão 
mineral, que se manteve em 2%. Outras substâncias tiveram acréscimo de carga 
tributária, como por exemplo o ouro, que teve a alíquota majorada de 1% para 2%, de 
acordo com a tabela tributária inserida no anexo do texto normativo. 

A alteração mais relevante diz respeito ao minério ferro, justamente o mais 
comercializado na mineração brasileira. Pela redação original da Lei nº 8.001/90, esse 
minério era tributado na alíquota de 2%. Com as alterações da MP 789, as alíquotas 
passam a variar entre o mínimo de 2% e o máximo de 4%, de acordo com a cotação 
internacional medida pelo índice norte-americano Iodex (Platts Iron Ore Index). 

Além da elevação das alíquotas, o texto também mudou a base de cálculo 
dos royalties da mineração. A legislação antecedente estabelecia a receita líquida como 
base de cálculo da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais. Em 
outras palavras, o cálculo para aplicação do percentual de compensação era realizado a 
partir das receitas das vendas, subtraídos os tributos de comercialização, as despesas de 
transporte e os respectivos seguros. Pela nova legislação, a base de cálculo passou a ser 
receita bruta da venda do minério, sem possibilidade de dedução das despesas 
inerentes ao transporte das mercadorias, por exemplo (artigo 2º, caput, da Lei 8.001/90 
com as alterações promovidas pela MP 789). A mudança da base de cálculo representa 
significativo aumento de custos para a atividade mineral, pois o gasto com transporte, 



especialmente o rodoviário, é justamente um dos grandes responsáveis pelo 
encarecimento da produção nacional no setor da mineração. Essa acentuada carga 
tributária prejudica o desenvolvimento da atividade no cenário interno e dificulta a 
competitividade da indústria de mineração brasileira no plano internacional. 

No mercado brasileiro, os projetos de melhoria de infraestrutura estão 
diretamente ligados ao campo da mineração, especialmente aqueles direcionados à 
construção de moradias, implantação do saneamento básico, distribuição de água, 
fornecimento de energia elétrica e melhoria da mobilidade coletiva. Cimento, areia, 
ferro, aço, cobre e alumínio são a base para qualquer construção, transmissão de 
energia, distribuição de recursos hídricos e transporte público. Dentro da cadeia 
produtiva da mineração, estão presentes os bens de consumos mais importantes para a 
vida em sociedade, desde a produção de um tijolo até a fabricação de um chip de alta 
tecnologia. Por isso, a mineração moderniza e aperfeiçoa os padrões de vida dos 
brasileiros nas áreas rurais e nos centros urbanos. 

Embora seja imprescindível o estímulo da mineração como fator de 
desenvolvimento estrutural interno, a maior parte da produção da indústria brasileira é 
destinada à exportação. Isso ocorre porque as operações destinadas ao mercado 
externo são beneficiadas com desonerações dos impostos sobre o valor agregado. Se 
houvesse desoneração tributária interna, incentivo fiscal ou sistemas de apoio 
governamental nas atividades voltadas para o mercado nacional, o setor poderia se 
voltar ao atendimento das necessidades de desenvolvimento e infraestrutura brasileira. 

No cenário internacional, a pesada carga tributária brasileira também é 
capaz de prejudicar o grau de competição das empresas nacionais. Uma análise 
realizada pela Auditoria EY (antiga Ernst & Young) estudou os encargos e tributos dos 12 
principais minérios nacionais e realizou um comparativo com os 20 principais países 
concorrentes do setor. O estudo concluiu que o conjunto de encargos tributários, 
financeiros e compensatórios da mineração brasileira é o mais elevado desse grupo de 
países. Mesmo com o maior peso tributário, a mineração brasileira costuma praticar 
preços competitivos no cenário mundial. Se fossem reduzidos os encargos que pesam 
sobre o setor, a mineração brasileira seria ainda mais competitiva, com chances de 
assumir o posto de liderança da produtividade mundial. 

A nova elevação tributária promovida pela MP 789 não afeta apenas as 
empresas da mineração, mas também o trabalhador, que passa a conviver com o risco 
de aumento do desemprego. A indústria mineral responde por cerca de 4% do total do 
Produto Interno Bruto do País e também é responsável pela criação de vagas de 
emprego ao longo de toda a cadeia produtiva, desde a extração dos minérios até a 
montagem final e transporte dos produtos. A título ilustrativo, para cada posto de 
trabalho de uma mineradora correspondem outros treze empregos distribuídos na 
transformação da base mineral, fornecedores, subcontratados, transportadores etc. 

A MP 789 afetou ainda o consumidor final, que será onerado com o aumento 
dos preços dos produtos. Esse aumento não se restringe apenas aos eletrônicos, 
eletrodomésticos e produtos de construção civil, mas atinge também os alimentos 
consumidos na mesa dos brasileiros. Afinal, a atividade de mineração envolve a extração 
de macronutrientes, como nitrogênio, fósforo e potássio, essenciais nas atividades de 
agricultura e pecuária, para a produção de corretores de solo, fertilizantes e rações. 

Portanto, ao incrementar a carga tributária nas atividades de mineração, a 
alteração normativa trazida pela MP 789 prejudicou tanto a empresa quanto o cidadão 



e criou mais um obstáculo para o desenvolvimento da economia brasileira nesse setor 
tão importante para a economia nacional, embora frequentemente esquecido pelos 
governos que o regulam. 

Já a medida provisória nº 790 trouxe alterações no texto do Código de 
Mineração e na Lei do Regime Especial de Exploração de Minerais. O novo texto 
adequou as práticas brasileiras aos padrões, critérios e condutas internacionalmente 
aceitas. Essa adequação passou a ter previsão expressa no tocante à definição das 
jazidas e respectiva declaração de resultados (artigo 7º, § 2º, do Decreto-Lei 227/67, 
alterado pela MP 790). Da mesma forma, o conteúdo e as orientações dos trabalhos de 
pesquisa, além dos relatórios circunstanciados e de progresso passaram a observar as 
disposições dos códigos internacionais de mineração (artigo 22, V e VI, e § 6º, do 
Decreto-Lei 227/67, alterado pela MP 790). 

O Brasil possui seu próprio Guia da Comissão Brasileira de Recursos e 
Reservas (CBRR), com relevantes condutas que são e continuarão sendo utilizadas nas 
atividades de mineração. Os códigos internacionais trazem as recomendações de boas 
práticas para informar investidores sobre os projetos de mineração e utilização de 
normas na definição, modelagem, validação, avaliação, categorização dos recursos 
minerais, além da sua transformação em reservas minerais. Nesse ponto, os principais 
códigos internacionais de mineração representam vasto e eficiente amparo regulador 
às atividades de mineração, tais como aqueles produzidos pelo CRIRSCO (Commitee for 
Mineral Reserves International Reporting Standards); pela SME (Society of Mining, 
Metallurgy and Exploration); pelo CIM (Canadian Institute of Mining, Metallurgy and 
Petroleum); e pelo SAMREC (South African Mineral Resource Commitee). 

Outro avanço trazido pela MP 790 diz respeito à continuidade nos trabalhos 
da pesquisa mineradora. Pela legislação anterior, quando era entregue o Relatório Final 
de Pesquisa, o empreendedor estava impedido de seguir com a atividade até a 
publicação da respectiva Portaria de Lavra e Relatório de Reavaliação de Reservas (RRR). 
Em outras palavras, a mineradora não poderia realizar as conversões de recursos em 
reservas ou refinar a malha de pesquisa até que fosse sanada essa fase burocrática, 
período no qual a atividade permanecia paralisada. 

Pelo novo texto, após o término da fase de pesquisa, o titular ou o seu 
sucessor pode dar continuidade aos trabalhos, por meio de simples comunicação prévia, 
inclusive quanto às atividades de campo, com o objetivo de converter os recursos 
medidos ou indicados em reservas provadas ou prováveis, que futuramente serão 
consideradas no plano de aproveitamento econômico, bem como para o planejamento 
adequado do empreendimento. 

A terceira alteração legislativa consta na medida provisória nº 791, que criou 
a Agência Nacional de Mineração (ANM), vinculada ao Ministério das Minas e Energia. 
Tal como ocorre com as demais agências reguladoras, a ANM adotará a forma jurídica 
de autarquia especial, com autonomia administrativa, financeira e decisória. A nova 
agência reguladora assumirá as funções que desde o ano de 1934 vinham sendo 
desempenhadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e também 
desenvolverá outras atividades de maior abrangência, tal como a implantação das 
orientações, diretrizes e políticas nacionais de mineração. 

Em linhas gerais, a agência surge com o papel de intensificar a necessária 
fiscalização e tornar mais célere a expedição dos títulos de Pesquisa e Lavra, 
desburocratizando o procedimento de outorga desses títulos. Os dados de geologia 



básica serão mais facilmente fornecidos às empresas mineradoras, o que facilitará a 
prospecção e a pesquisa mineral. 

Para o exercício do controle e poder de polícia da agência, foi instituída a 
Taxa de Fiscalização de Atividades Minerais (TFAM). Os valores variam de R$ 500,00 a 
R$ 5.000,00 e deverão ser recolhidos até o dia 30 de abril de cada exercício financeiro 
por todos aqueles titulares de direito minerário que se encontrem sob os regimes de 
autorização de pesquisa, concessão de lavra, licenciamento e permissão de lavra 
garimpeira. 

Não houve aumento de despesas no exercício em curso, pois os cargos do 
quadro de pessoal do extinto DNPM serão absorvidos pela Agência Nacional de 
Mineração. O quadro atual dessa agência reguladora, composta principalmente por 
técnicos de mineração, geólogos, engenheiros de minas, profissionais de 
geoprocessamento e computação, estará dividida nos cargos de técnicos em atividades 
de mineração, analistas administrativos e especialistas em recursos minerais. 

Para o setor da mineração, a criação de uma agência reguladora 
especializada surge como uma forma de revitalizar a área, por meio de procedimentos 
mais eficientes, direcionados e desprovidos de entraves burocráticos. A desatualizada 
regulação e a falta de quadros normativos claros no campo da mineração significavam 
uma insegurança para as empresas e investidores do setor, que preferiam direcionar 
seus esforços a outros países em que o suporte jurídico garantidor da atividade 
econômica pudesse se desenvolver de forma mais previsível. Portanto, com o 
desenvolvimento das atividades da ANM, espera-se agilidade e retorno aos 
investimentos na mineração nacional 

Por fim, as últimas inovações legislativas dizem respeito à possibilidade de 
pesquisa mineral na Reserva Nacional do Cobre e Associados (RENCA), que foi 
disciplinada nos Decreto nº 9.142 e 9.147, editados em agosto de 2017. Após a 
publicação, disseminaram-se equivocadas informações em redes sociais no sentido de 
que esses decretos permitiriam a degradação ambiental na região da Amazônia. 

Na verdade, esses decretos autorizaram a realização de pesquisas geológicas 
para avaliar o verdadeiro potencial mineral em subsolo e assim abrir a possibilidade de 
empresas implantarem empreendimentos legais, sustentáveis e amplamente 
fiscalizados, inclusive no que diz respeito à preservação do ecossistema. Não foi 
autorizado nenhum tipo de redução na área de preservação. 

O norte do país e a região amazônica têm sofrido pela atual exploração 
realizada por garimpeiros ilegais de forma poluente e degradante. Essa atividade 
frequentemente polui os cursos de água e é acompanhada de desmatamento de grande 
extensão. Os bancos de dados geográficos revelam que na última década uma área 
equivalente ao município de São Paulo foi desmatada apenas pela atividade de garimpo 
ilegal, especialmente de extração de ouro, na América do Sul. 

Já a mineração legal necessariamente apresenta alto nível de 
sustentabilidade, baixo impacto ambiental e elevado percentual de recomposição. O 
processo de reciclagem mineral é empregado por todas as empresas de mineração, seja 
por reduzir o impacto ambiental seja por otimizar os gastos de produção. A atividade de 
mineração é integrada predominantemente por micro e pequenas empresas, que 
juntamente com a população local desenvolvem atividades de proteção ao ecossistema 
e melhoria da qualidade de vida comunitária. Segundo o Instituto Brasileiro de 
Mineração (Ibram), a existência de atividade mineradora é capaz de refletir 



positivamente na qualidade de vida dos habitantes. Por essa razão, o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) dos principais municípios onde é exercida a atividade 
de mineração costuma ser superior à média observada nos respectivos estados. É o que 
ocorre em Nova Lima (MG); Parauapebas (PA); Barro Alto (GO); Ariquemes (RO); e 
Criciúma (SC). 

A pesquisa na Renca destinava-se especialmente a analisar capacidade de 
reserva do minério de cobre na região. Portanto, não se trata de uma exploração de 
ouro, como inadvertidamente se registrou em informações disseminadas. O cobre é um 
metal indispensável à geração de formas alternativas de energia. O uso do cobre nos 
cabos verticais de energia eólica, além de aumentar a resistência, diminui a perda de 
energia dissipada. O cobre também torna mais eficaz o processo de geração de energia 
fotovoltaica e melhora o desempenho dos modernos motores elétricos, tornando-os 
menos poluentes. 

Após os protestos, o governo federal havia decidido suspender todos os 
procedimentos referentes às pesquisas na área durante quatro meses para debates com 
a sociedade. Nesse prazo, a população deveria ser informada e conscientizada quanto 
às formas de proteção ambiental nessa específica região, mas também quanto às 
necessárias atividades de mineração nacional. A atuação popular seria indispensável 
para um debate esclarecedor, com a tomada de decisões de forma participativa e 
consciente. 

Todavia, por meio do Decreto 9.159, revogou-se a possibilidade de pesquisa 
mineral na região. Em vez de utilizar desse período de quatro meses para estimular 
debates e opiniões enriquecedoras, o governo preferiu fugir do enfrentamento de 
temas polêmicos e colocou fim à questão em menos de quatro semanas. Mais uma vez, 
o necessário debate sobre a ampliação do setor mineral com vistas ao desenvolvimento 
econômico do país, mediante o uso racional, fiscalizado e com proteção ambiental dos 
recursos naturais ficará para o próximo governo. 
Marcelo Pires Torreão é advogado especialista em Direito da Regulação, Defesa da 
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GOVERNADORES SUGEREM UNIFICAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE 

ROYALTIES DA MINERAÇÃO 
 
Estados e munícipios produtores de minério precisam ser mais bem 

recompensados pelos impactos causados pela atividade, defenderam nesta terça-feira 
(3) os governadores de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e do Pará, Simão Jatene, em 
audiência pública conjunta das comissões mistas que analisam as medidas provisórias 
(MP) 789/2017 e (MP) 790/2017. 

As medidas provisórias fazem parte do novo marco regulatório definido pelo 
governo para o setor. Fernando Pimentel e Simão Jatene, defenderam a unificação em 



4% da alíquota da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 
(Cfem), o royalty cobrado das empresas que atuam no setor. 

A MP 789 estabelece que as alíquotas terão variação entre 0,2% e 4%, 
dependendo do tipo de minério e, em alguns casos, do preço na cotação internacional. 
As alíquotas passarão, conforme o texto, a incidir sobre a receita bruta, e não mais sobre 
a receita líquida. 

Deputados e senadores sinalizaram apoiar a mudança sugerida pelos 
governadores. Também ganhou força entre os parlamentares a criação de um fundo que 
destine investimentos às cidades afetadas pela exploração dos minérios, inclusive 
aquelas que ficam no entorno dos munícipios onde estão as jazidas e barragens. A ideia 
foi sugerida por Jatene, para quem é necessário preparar essas regiões para o colapso 
da atividade mineira. 

— A ideia do fundo é que o que hoje já está definido e consignado para 
estados e municípios permanece. Ou seja, ninguém perde o que recebe. Mas o 
acréscimo da arrecadação com o aumento das alíquotas geraria um fundo de 
desenvolvimento regional com gestão de estados e municípios. Você teria 
regionalmente e não apenas localmente a possibilidade de criar bases para uma nova 
economia no pós-mineração — defendeu. 

Competitividade 
Além de aumentar a arrecadação de estados e municípios, a unificação da 

alíquota em 4% também simplificará a fiscalização, observou Fernando Pimentel. 
— Acho que isso é o mais urgente: uma Cfem que de fato remunere e dê 

certo conforto a estados e municípios — disse. 
Para o senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), a elevação da alíquota não afetará 

a competitividade do Brasil no mercado de minérios.  Ele e outros parlamentares 
observaram que vários países já aplicam alíquotas de até 5%: 

— Queremos aumentar a competitividade, mas atender à sociedade, aos 
brasileiros que estão nas áreas impactadas — disse Flexa. 

Sem garantias socioambientais 
Além das MPs 789 e 790, faz parte do pacote de medidas do governo para o 

setor de mineração a MP 791. De acordo com o Executivo, o objetivo é o de atrair novos 
investimentos, aumentar a arrecadação e gerar empregos. 

A preocupação com os impactos ambientais da exploração mineral também 
teve espaço na audiência. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, e alguns 
deputados e senadores defenderam mudanças em trechos das medidas provisórias, 
para assegurar a proteção do meio ambiente e prever punições mais rigorosas para 
empresas que desrespeitarem a lei. 

Segundo eles, as MPs ignoram questões importantes, como referências às 
populações que vivem em áreas de interesse mineral. Também não mencionam 
questões de saúde e segurança dos trabalhadores e tampouco detalham a gestão de 
rejeitos de barragens. Sarney Filho lembrou a tragédia de Mariana (MG), que ocorreu 
em 2015, quando o rompimento de uma barragem da Samarco liberou mais de 60 
milhões de m³ de rejeitos de mineração, devastando a vegetação nativa e poluindo a 
bacia do Rio Doce. A tragédia matou 19 pessoas e destruiu casas na cidade de Mariana, 
levando destruição até o estado do Espírito Santo. 



— Depois do que aconteceu em Mariana, nós temos que tomar cuidados 
redobrados. Se essa MP for aprovada como está, sem acréscimo de garantias 
socioambientais, é possível que tragédias como essa se repitam — enfatizou. 

"Debate desapaixonado" 
Já o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, esse debate tem 

que ser feito de forma "desapaixonada". Ele observou que a mineração é hoje 
responsável por 4% do PIB do país, mas 96% da mineração é de superfície. A atividade é 
pouco explorada no subsolo, destacou o ministro: 

— Queremos explorar nosso potencial mineral. Temos condições de seguir 
esse caminho ou tomar a decisão de não seguir neste caminho — disse. 
 

Fonte: Agência Senado 
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DEBATE DESASTRADO SOBRE MINERAÇÃO NA AMAZÔNIA PODE 

CUSTAR BILHÕES AO GOVERNO 
 

Congresso está analisando aumento dos royalties pagos pelas mineradoras e há temor 

que após erro de estratégia sobre a Renca contamine e inviabilize aumento da 

contribuição. Empresas prometem guerra judicial 

 
O governo federal recuou do debate sobre a extinção da Reserva Nacional 

de Cobre e Associados (Renca), mas o dano causado pela polêmica medida ainda vai 
assombrar o governo e pode atrapalhar a aprovação de outras medidas econômicas, em 
especial no próprio setor de mineração, com frustração de bilhões de reais em 
arrecadação. A alteração nos royalties da mineração, que está no Congresso com a 
medida provisória (MP) 789, foi contaminada pelo debate sobre a Amazônia, tem forte 
oposição do setor produtivo e pode ser enterrada durante a tramitação. 

Dentro do governo há preocupação sobre a viabilidade das mudanças, que 
aumentam a contribuição recolhida pelo setor. Sem apoio das empresas – um segmento 
poderoso, de grande influência econômica e perante os parlamentares -, há risco de se 
começar uma guerra judicial, similar ao que ocorreu nas empresas do setor de energia 
elétrica no governo Dilma Rousseff.  

Em 2017, foram arrecadados em royalties da mineração (a chamada 
Compensação Financeira pela exploração de recursos Minerais, CFEM), R$ 1,8 bilhão. 
Com as mudanças propostas pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e chanceladas 
na MP, estima-se que a arrecadação possa ser até 80% maior, chegando perto dos R$ 
3,2 bilhões ao ano.  

A principal reclamação dos empresários sobre a MP é a definição de que a 
base de cálculo passa a ser sobre o faturamento bruto e não mais líquido, como 
atualmente.  Outra reclamação do setor privado é que as mudanças tenham sido feitas 
por MP. As empresas também reclamam dos altos custos de produção do Brasil e alegam 
que o licenciamento ambiental no país é um entrave aos investimentos.  

 O relator da MP na comissão mista, deputado Marcus Pestana (PSDB-MG), 
afirmou em entrevista à Gazeta do Povo que entende as reclamações das empresas 



perante algo que vai aumentar os custos, mas que esta não será a oportunidade para 
tratar temas mais abrangentes, como mudanças na legislação ambiental ou redução de 
custos globais.  

“Alguns representantes de grandes empresas criticaram o governo por ter 
mandado MP para subir a CFEM, que a carga tributária é alta, e que isso poderia vir com 
simplificação do processo de licenciamento ambiental. Eu acredito que carga e custo 
Brasil são altos. Vou lutar para mudar? Vamos. Mas não vai ser nesta MP. Vamos mudar 
licenciamento? Vamos, mas não vai ser nessa MP. Essa MP não se propõe e avaliar e 
rever licenciamento. Tem de ter foco”, afirmou Pestana.  

“Eles (as empresas) vão ter chance de se expressar. Obviamente, quando se 
aumenta um custo, há reclamações. Mas todos sabem que a CFEM no Brasil é muito 
pequena em relação a Canadá e Austrália, por exemplo. E minério só dá uma safra, não 
é uma riqueza renovável. E depois, quando se esgotar o recurso mineral? Se criou uma 
riqueza, uma estrutura, e não se consegue manter”, afirmou o deputado.  
 

Até privatização da Eletrobras pode entrar no meio  

A sensação de técnicos do setor mineral é que o erro de estratégia ao 
escolher acabar com a Renca no atual momento do governo Michel Temer, seguido do 
erro de comunicação ao tratar do assunto, “já contaminou a discussão” das MPs de 
mineração que estão no Congresso. Neste momento, o governo quer deixar que 
ocorram as audiências públicas na comissão mista que avalia a MP 789, para que haja 
um “detox” sobre o tema Renca.  

Outro tema que também pode contaminar o debate sobre as MPs do setor 
de mineração é a privatização da Eletrobras, também sob o comando do Ministério de 
Minas e Energia. Em audiências no Congresso, os temas Renca e Eletrobras vêm sendo 
colocados juntos, como parte de uma pauta “pró-mercado” perseguida pelo ministério 
– e criticada pelas alas de oposição ao governo.  

O aumento da CFEM, que vai em sentido contrário e prejudica as empresas, 
pode ser colocada no mesmo balaio por outro viés: o de que as empresas terão de cortar 
custos - e podem cortar empregos - ao verem a CFEM subir. 

As empresas do setor mineral argumentam que o governo está pesando na 
mão ao aumentar a alíquota dos royalties e que a fúria arrecadatória, com mudanças 
feitas via medida provisória, vão afugentar os investimentos e causar questionamentos 
na Justiça, o que causará o efeito contrário ao desejado pelo governo, o aumento de 
arrecadação.  

Do outro lado, o governo defende que a alíquota é muito baixa no Brasil e 
que há outros benefícios para o setor que estão sendo batalhados, trazendo clareza 
jurídica para o setor. 

No final de julho, o presidente Michel Temer realizou um grande evento no 
Palácio do Planalto, com maciça participação das empresas de mineração, e apresentou 
três MPs: uma com alteração nas alíquotas no recolhimento da contribuição setorial 
(aumentando o valor pago pelas mineradoras ao governo); criação da Agência Nacional 
de Mineração (ANM); e alterações das regras do setor, para modernizar o Código de 
Mineração vigente, que data dos anos 1960.  

Atualmente, a alíquota da CFEM é fixa, com base no faturamento líquido das 
empresas. O minério de ferro, principal item da pauta mineral brasileira, tem alíquota 



fixa em 2%. Para outros minerais, o percentual também é fixo e varia de 0,2% (pedras 
preciosas e metais nobres) a 3% (minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio).  

Pela MP, a alíquota da CFEM para o minério de ferro vai variar de 2% a 4% 
em função da cotação internacional da tonelada do minério. Quanto mais alta a cotação, 
maior o recolhimento. O setor produtivo reclama desses gatilhos.  

O relator da MP, deputado Marcus Pestana, afirmou que pode discutir a 
metodologia de apuração do imposto que foi enviada na MP pelo governo. Ele sinalizou 
que está aberto ao debate com as empresas e com o governo sobre o tema e que talvez 
fizesse mais sentido ter diferenças sobre o tamanho da empresa, não sobre o valor do 
minério.  

A indústria mineral vem reclamando e deixando claro que se opõem ao novo 
formato de cálculo da CFEM. A Alcoa, por exemplo, afirmou em evento do setor que 
está “buscando formas de reduzir custos para compensar o aumento”, segundo noticiou 
o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). 
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EXPORTAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO CAI 9,5% EM SETEMBRO 
 

O volume exportado de minério de ferro em setembro foi de 31,93 milhões de 

toneladas, o que representa uma queda de 9,5% em relação ao mesmo mês do ano 

passado, quando foram exportadas 35,32 milhões de toneladas da commodity, 

segundo mostram dados divulgados ontem (2) pelo Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços (MDIC) na apresentação do resultado mensal da balança comercial 

brasileira 

 
Na comparação mensal, houve queda de 6,4%, uma vez que em agosto deste 

ano foram exportadas 34,12 milhões de toneladas de minério de ferro. 
Do ponto de vista de valor, a receita em setembro com a exportação de 

minério de ferro foi de US$ 1,608 bilhão, isto é, 11,7% maior do na comparação anual 
com setembro de 2016, quando a receita foi de US$ 1,420 bilhão. O preço médio da 
tonelada do minério de ferro maior neste ano explica a maior receita apesar do menor 
volume embarcado. Segundo o MDIC, em setembro deste ano o valor da tonelada média 
de minério de ferro foi de US$ 50,4, enquanto que no mesmo mês do ano passado era 
de US$ 40,2. 
 

Balança comercial 

A balança comercial apresentou em setembro superávit de US$ 5,2 bilhões, 
o que representa saldo comercial recorde pelo oitavo mês consecutivo. Os resultados 
das exportações e importações, no período, que tiveram crescimento de 24% e 18%, 
respectivamente, são os maiores para meses de setembro dos últimos três anos. 

Com isso, o acumulado do ano é o maior superávit da série histórica, iniciada 
em 1989, chegando a US$ 53,3 bilhões. Os recordes sucessivos durante o ano de 2017 



devem provocar uma revisão nas projeções para o ano, segundo o secretário de 
Comércio Exterior do MDIC, Abrão Neto. A estimativa de encerrar o ano com superávit 
de US$ 60 bilhões, segundo ele, deve ser elevada. 

"Temos um superávit com crescimento tanto das exportações quanto das 
importações. Pelas exportações, verificamos crescimento não só do valor, mas também 
das quantidades exportadas, em todas as categorias de produtos, além de aumento no 
número de empresas exportadoras", declarou Abrão. 

O nono mês do ano teve US$ 18,7 bilhões em exportações, com destaque 
para o recorde de embarques de soja em grãos, 178% superior ao mês anterior, com um 
total de US$ 1,6 bilhão. O período também apresentou grandes volumes de vendas de 
milho em grão, automóveis de passageiros, máquinas para terraplanagem, motores e 
turbinas para aviação, entre outros produtos. 

As importações no período também tiveram números inéditos. Pelo décimo 
mês consecutivo, as compras internacionais registraram aumento, o que não ocorria 
desde janeiro de 2012. É a maior taxa de crescimento desde 2015. "Este é um indicativo 
positivo de recuperação da economia. Confirmaremos essa tendência nos próximos 
meses, mas é fato que a média diária de importações vem apresentando crescimentos 
nos três últimos trimestres", disse o secretário. 
 

Acumulado 

No acumulado de janeiro-setembro de 2017, as exportações apresentaram 
valor de US$ 164 bilhões, um crescimento de 18,7%, pela média diária, em relação ao 
mesmo período de 2016. O crescimento expressivo foi verificado nas três categorias de 
produtos. No período, houve avanço expressivo nas vendas de petróleo em bruto, 
88,5%, semimanufaturados de ferro e aço, 51,4%, e óleos combustíveis, 101%. 

Já as importações somaram US$ 111,325 bilhões, 8,5% acima, pela média 
diária, sobre o mesmo período anterior. Também houve crescimento de combustíveis e 
lubrificantes. 35,3%, bens intermediários, 11,4%, e bens de consumo, 5,7%, enquanto 
as compras de bens de capital caíram 18,6%. 
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GOVERNO DE MG QUER ALÍQUOTA FIXA DE 4% PARA ROYALTY DE 

MINÉRIO DE FERRO 
 
O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, pediu ao Congresso que 

fixe em 4% a alíquota cobrada sobre a extração de minério de ferro. A proposta interessa 
também ao governador do Pará, Simão Jatene. Ambos participaram de uma audiência 
pública sobre a mineração realizada nesta terça-feira, 3, no Senado. 

Minas Gerais e Pará são, de longe, os maiores produtores de minério de 
ferro do País, logo os maiores arrecadadores da Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais (CFEM), como é chamado o royalty de mineração. A 
medida provisória 789/2017, editada em julho, estabeleceu que a cobrança será 
variável, entre 2% e 4%, dependendo da cotação internacional, em dólares por tonelada. 



“Precisamos rapidamente colocar em funcionamento uma CFEM que seja 
efetiva e que dê certo conforto para municípios e Estados. Isso simplifica a discussão e 
unifica todo mundo”, disse Fernando Pimentel, ao defender que a alíquota seja fixada 
em 4%. 

Em trâmite no Congresso, a MP já recebeu emendas de parlamentares que 
pedem o aumento da alíquota de ferro para até 7%. Outras sugestões incluem a criação 
de um novo fundo setorial a partir das arrecadações. 

Por meio da medida provisória, o governo alterou ainda a forma de cobrança 
da CFEM. A partir do ano que vem, o tributo vai incidir sobre a receita bruta de venda 
do minério, e não sobre o faturamento líquido das empresas, incluindo custos como 
seguro e transporte. A divisão de recursos foi mantida em 65% para municípios, 23% 
para Estados e 12% para a União. 

Pela proposta, as alíquotas do royalty para o ouro passaram de 1% para 2%; 
diamante, de 2% para 3%; e nióbio, de 2% para 3%. As novas alíquotas que vão passar a 
incidir sobre quatro minérios em 2018, afirma o MME, ainda serão menores do que as 
cobradas pelos principais concorrentes do País no setor: Austrália, Canadá e Chile. 
 

Fonte: IstoÉ Dinheiro 
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TECNOLOGIA AJUDA A ECONOMIZAR MAIS DE US$ 600 MILHÕES 

POR ANO 
 
Vale implantou o Centro de Operações Integradas (COI), que otimizará o uso 

de todo o complexo sistema da mineradora em diversos países 
A Vale deu início, na Mina de Águas Claras (MAC), em Nova Lima, Minas 

Gerais, às atividades do Centro de Operações Integradas (COI) da empresa. "O objetivo 
do projeto é sincronizar ainda mais as diversas etapas da operação no Brasil e no exterior 
e aproximá-la com a área de vendas, ganhando-se assim em eficiência e realização de 
preços", explica o diretor-executivo de Minerais Ferrosos e Carvão, Peter Poppinga. "Por 
exemplo, a cada instante temos que gerenciar o fluxo em torno de 300 navios em 
diversas posições mundo afora, tarefa esta que será muito facilitada através das ações 
integradas do COI." 

Os COIs são instalações, geralmente metropolitanas, que combinam as 
competências de pessoas, processos de operação e tecnologia para oferecer níveis 
excepcionais de colaboração e excelência. O modelo de atuação do COI da Vale 
combinará diversas funções da cadeia do minério de ferro, como planejamento, 
programação e controle. Desta forma, o centro promoverá colaboração, eficiência e 
alinhamento à estratégia da empresa, permitindo que ela atue de forma ainda mais ágil 
diante do dinamismo do mercado atual. 

Com a estrutura, a Vale terá uma visão mais integrada desde a mina, 
passando pelas ferrovias, portos e transporte marítimo até o destino final do minério, 
tornando o processo decisório mais eficaz e focado em otimizar o desempenho dos 
processos e ativos, assim como os resultados do negócio. "Estamos sempre buscando o 

http://www.conexaomineral.com.br/


ótimo global, o que é melhor para a Vale como um todo, ao invés de maximizar os ótimos 
locais em determinadas áreas", conta o diretor da Cadeia de Ferrosos da Vale, Vagner 
Loyola. 

A Vale também prevê uma maior aderência entre planejamento e execução; 
maior estabilidade e previsibilidade da cadeia produtiva; e um potencial de ganhos 
anuais de mais de US$ 600 milhões, entre realização de preços, aumento da 
produtividade dos ativos e redução de custos. 
 

Fases de implantação do COI 

Em 2017, na primeira fase de implantação do projeto, a empresa estruturou 
uma área na Mina de Águas Claras, em Nova Lima, Minas Gerais, para receber o 
chamado COI Global. No espaço atuarão mais de cem empregados, tomando decisões 
em tempo real, responsáveis pelas atividades de programação integrada, precificação e 
planejamento de vendas, navegação, distribuição e vendas. Entre as atribuições do COI 
Global estão a definição do mix de produtos para atender as demandas dos clientes, dos 
planos de estoque e de blindagem nos portos da Ásia (Malásia e China) e a otimização 
da alocação de navios. 

Ainda neste ano, a empresa também começará a segunda fase do projeto, 
com a definição e planejamento dos COIs dos Corredores, sua extensão para os 
corredores Norte, Sul e Sudeste da Vale. Estas estruturas atuarão no estabelecimento 
da programação diária e semanal da mina ao porto; na coordenação das ações entre as 
equipes de Programação e as Salas de Controle, promovendo ações de melhoria nos 
desvios de planejamento; e na interação, em tempo real, com as operações locais e com 
o COI Global. 

A Vale criará ainda um Centro de Excelência (CE) com foco na performance 
dos ativos e processos mais críticos. O CE concentrará especialistas que gerarão 
conhecimento para ser compartilhado ao longo da cadeia de valor, estabelecendo metas 
de produtividade e prioridades nas melhorias a serem implantadas, além de definir 
padrões, compartilhar boas práticas e suportar as operações na melhoria da 
produtividade e eficiência. 
 

Uso da tecnologia digital 

Um dos pilares para alcançar os objetivos do COI é o uso intensivo de 
tecnologia digital para promover a colaboração entre as equipes, tornando a troca de 
informações fácil e confiável, e para melhorar a eficácia do planejamento da cadeia de 
valor, que é complexa e envolve profissionais distribuídos em diferentes geografias e 
fusos horários. Esses princípios nortearam o projeto desde a concepção, resultando em 
um ambiente que combina modernos painéis de visualização, salas de videoconferência 
e várias ferramentas de colaboração. 

Além disso, sistemas foram aprimorados e outros foram desenvolvidos para 
agilizar e melhorar o processo de planejamento e distribuição da produção. Dois deles 
se destacam: o Advanced Planning and Scheduling (APS) Ferrosos e o Sistema de 
Otimização da Alocação de Navios (SOAN). 

O sistema APS Ferrosos é um otimizador que recentemente passou por 
melhorias. Hoje ele reúne os dados de capacidade e custo da cadeia de valor (minas, 
ferrovias, portos, navios e centros de distribuição) e da dinâmica de preços do mercado, 



para indicar a melhor combinação possível para o atendimento das demandas dos 
clientes, com o objetivo de garantir a maior margem para a empresa. 

"Até o ano passado esse sistema só usava dados de mina, ferrovia e porto, e 
priorizava entregar o maior volume possível. Agora o foco está em obter a melhor 
margem na cadeia estendida, o que pode implicar, por exemplo, na blendagem de 
minério das minas de Carajás e de Minas Gerais no centro de distribuição da Malásia ou 
na China para atender um cliente", explica o líder de TI do programa, Fábio Souza.  

Outro sistema desenvolvido pela Vale foi o SOAN, cujo objetivo é otimizar a 
alocação da frota de navios a serviço da empresa visando obter o menor custo total de 
distribuição. O programa leva em conta todas as variáveis que influem no custo, como 
preço de combustível e demurrage (custo relacionado ao tempo de espera em fila do 
navio no terminal portuário), e determina para qual carga e rota devem ser alocados os 
navios que transportam minério da Vale para os clientes. A programação da distribuição 
e a localização de cada navio em tempo real é compartilhada através dos telões do COI 
e aplicativos móveis. São visualizados cerca de 400 navios ao mesmo tempo. 

Novas melhorias e soluções já foram mapeadas para serem desenvolvidas 
nos próximos meses. De acordo com Jânio Souza, gerente de Inovação em TI, "o objetivo 
desde o início foi atacar as oportunidades de forma ágil e incremental. Temos mais de 
20 iniciativas mapeadas, incluindo otimizadores, dashboards e soluções de análise 
avançada que serão desenvolvidas nas próximas etapas do programa, de acordo com 
nosso aprendizado após o uso e a maturidade dos processos." 
 

Fonte: Conexão Mineral 

Data: 29/09/2017 

 

LIPARI ADOTA SISTEMA QUE DISPENSA BARRAGEM DE REJEITOS 
 
A Lipari Mineração implementou na mina Braúna, a primeira da América do 

Sul desenvolvida em depósito kimberlítico, a tecnologia de desaguamento dos rejeitos 
finos para disposição em pilha, o que possibilita a substituição das barragens de rejeitos 

A solução, considerada inédita em minas de diamantes, é composta por um 
espessador, equipamento usado na indústria mineral para a separação de sólidos e 
líquidos, e, em uma segunda etapa, a instalação de uma centrífuga para promover o 
desaguamento do underflow do espessador, aumentando, com isso, em mais de 95% o 
nível de recuperação de água de processo e reduzindo o consumo de água nova da 
captação do rio Itapicuru. 

O material desaguado, constituído exclusivamente de minerais finos com 
umidade entre 30 e 35%, é agregado ao rejeito mais grosso e então transportado por 
correia até o silo, onde é feito o carregamento em caminhões com destino à pilha de 
disposição situada próxima à cava da mina. 

"Investimos nesta tecnologia porque é benéfica ao meio ambiente e respeita 
as características da região onde o empreendimento está inserido. Importamos um 
equipamento da Alemanha que nos permite recuperar mais de 95% da água usada no 
processamento do minério kimberlítico, reduzindo consideravelmente a captação de 
água necessária à operação", afirma o presidente da Lipari Mineração, Ken Johnson. Ele 



diz que o beneficiamento do minério não utiliza produtos químicos e o material seco 
produzido pela centrífuga é inerte, ou seja, não é prejudicial à saúde de pessoas e ao 
meio ambiente. 

"Via de regra, o underflow (lama) gerado pelo espessador é direcionado às 
barragens. O tratamento desse material na centrífuga proporciona alto desempenho na 
recuperação de água, além de permitir o armazenamento da fração sólida em pilha, por 
apresentar baixa umidade. Essa tecnologia é revolucionária no tratamento de rejeitos 
de mineração e muito mais amigável ao meio ambiente em relação às tradicionais 
barragens de rejeitos", declara o executivo. 

O resultado da aplicação da tecnologia, segundo a empresa, reduziu 
consideravelmente a captação de água no rio local. O consumo médio de água na planta 
de beneficiamento é de aproximadamente 669 m³/h. Desse total, 660,5 m³/h são 
direcionados para o espessador, enquanto 8,5 m³/h são perdidos na fração grossa do 
rejeito devido ao tratamento a úmido. 

A centrífuga, por sua vez, recebe 45 m³/h de água, parte contida no 
underflow do espessador e parte na preparação para sua operação. A centrífuga 
consegue separar as fases líquida e sólida com considerável eficiência. O rejeito fino 
ainda sai com cerca de 30% de umidade, o que corresponde à uma taxa de 6,4 m³/h de 
água junto ao sólido, e recupera, devolvendo ao espessador, 38,6 m³/h de água. 

Por fim, o Reservatório de Água de Processo recebe e devolve para a 
operação da planta 654 m³/h, o que representa cerca de 98% de recuperação de água 
no processo. Os valores demonstrados em cada etapa podem variar, a depender de uma 
série de fatores, no entanto é capaz de manter, em condições normais de operação, 
índice de recuperação constante superior à 95%. "Toda água do desaguamento 
promovido pela centrífuga é destinada ao processo, com excelente nível de 
clarificação", diz o vice-presidente e diretor de Operação da Lipari Mineração, Fernando 
Aguiar. De acordo com ele, a centrífuga opera juntamente com uma estação de 
polímeros para garantir essa performance quanto a qualidade da água a ser processada. 

Segundo a empresa, além da diminuição dos impactos e riscos ambientais, 
a tecnologia proporciona à operação um menor custo de construção e manutenção 
quando comparada com a barragem de rejeito. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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PREVISÃO DE ALTA PARA NÃO FERROSOS 
 
A retomada do crescimento da economia global aliada a um histórico de 

baixos investimentos nos últimos anos para aumentar a capacidade de produção 
deverão gerar uma pequena alta nos preços de metais não ferrosos. A análise é de John 
Mothersole, diretor de pesquisa da consultoria IHS Markit. A consultoria trabalha com 
uma projeção de crescimento do PIB mundial na casa de 3,1% nos próximos anos. A 
China, maior consumidor global de metais, deve crescer 6,8% em 2017 e estabilizar num 
ritmo de crescimento anual na faixa de 6,5% ao ano. Esse cenário, na avaliação de 
Mothersole, levará o preço do alumínio de uma média de US$ 1.910 por tonelada 



métrica, praticada no segundo trimestre na Bolsa de Materiais de Londres, para uma 
média de US$ 2.180 no último trimestre de 2018. No mesmo período, o preço médio da 
tonelada do cobre deve passar de US$ 5.663 para US$ 6.130. A média da tonelada do 
níquel irá variar de US$ 9.248 para US$ 12.677 e a tonelada do zinco deverá se manter 
estável, com uma ligeira queda, de US$ 2.598 para US$ 2.566. A tonelada do estanho 
deverá variar de US$ 19.967 para US$ 20.750 e a do chumbo de US$ 2.164 para US$ 
2.184. 

Apesar da previsão de alta nos preços das seis commodities, Mothersole não 
projeta um aumento significativo na oferta dos seis metais. "O aumento dos juros nos 
Estados Unidos deve levar o investidor a preferir títulos do tesouro americano a correr 
riscos em mercados incertos de commodities minerais", diz.  

Ivano Westin, diretor de commodities equity research do Credit Suisse, diz 
que existem US$ 270 trilhões em ativos disponíveis no mundo. "Não faltam recursos 
para alavancar os investimentos". Mas os projetos minerais concorrem com projetos 
nos mais diversos setores e o investidor aloca seus recursos onde há mais potencial de 
retorno. A mineração, devido às grandes oscilações nos mercados, não tem conseguido 
se mostrar atraente. "Numa análise retrospectiva, porém, quem investiu em minério no 
início de 2016 hoje teria obtido um bom retorno", afirma. Westin acredita em uma 
recuperação dos investimentos no Brasil como resultado da redução das taxas de juros 
nos títulos públicos.  

Um fator que deve gerar novas demandas por metais não ferrosos é a busca 
de maior sustentabilidade energética. Cobre, níquel, cobalto, manganês e lítio são 
metais que serão favorecidos por uma maior produção de baterias para o 
armazenamento de energia fotovoltaica e solar e para impulsionar veículos elétricos. A 
demanda de níquel para a produção das baterias para os carros elétricos pode gerar um 
consumo adicional de 100 mil toneladas anuais do metal até o final da década, diz Paul 
Robinson, diretor da consultoria CRU Group. 

Segundo Ed Rawle, economista chefe da consultoria Wood Mackenzie, um 
carro elétrico consome quatro vezes mais cobre do que um veículo tradicional. As 
projeções da indústria automobilística apontam para vendas de veículos elétricos de 25 
milhões de unidades em 2025. 

O cenário para bauxita, insumo básico do alumínio, é mais desafiador. Existe 
um excesso de capacidade de produção global do metal. A produção mundial de 
alumínio primário está em quase 60 milhões de toneladas por ano, sendo que a China 
responde por 53% deste total. Há uma década, a produção global era de 34 milhões de 
toneladas e a China respondia por 9,3 milhões toneladas. A China está reestruturando 
sua produção, modernizando fabricas poluentes e pouco eficientes, o que a tornará 
ainda mais competitiva. 
 

Fonte: Valor 
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PARA ESPECIALISTAS, CRISE NA PESQUISA MINERAL SE DEVE À FALTA 

DE RENOVAÇÃO 
 
A falta de renovação em tecnologia, na legislação e em investimentos na 

prospecção está prejudicando a descoberta de novas reservas minerais, afirmaram os 
especialistas em audiência pública nesta terça-feira (3).  A crise da pesquisa mineral foi 
debatida na comissão mista que analisa a Medida Provisória (MP) 790/2017, que faz 
parte do novo marco regulatório definido pelo governo federal para o setor mineral. 

O setor mineral representa 5% do produto interno bruto brasileiro e em 
2015 empregou 214 mil trabalhadores. Mas, em 2016, houve uma queda de mais de 
90% na pesquisa em novos campos minerais no Brasil em relação a 2012.Segundo João 
Luiz de Carvalho, da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa Mineral, o país não 
pode ficar parado diante da crise. 

- Além da crise das commodities minerais, nós tivemos o advento do que 
veio a ser a não regulamentação, a falta de segurança jurídica e clareza do marco 
regulatório mineral brasileiro - afirmou. 

Para Miguel Cedraz Nery, da Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial, o Brasil atrai apenas 3% de tudo o que é investido em pesquisa mineral no 
mundo, que depende em grande medida do investimento tecnológico. 

- Não adianta descobrir jazida e achar que o minério vai brotar. Não brota. 
Ele precisa de tecnologia para reduzir custo, melhorar a qualidade e, nessa condição, 
poder ser concorrente com os países que também estão investindo em tecnologia - 
alertou. 

O relator da MP, senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), também defendeu 
melhores condições para a pesquisa. 

- No momento em que você incentiva a pesquisa, ou através de uma licença 
ambiental mais célere, ou através de vantagens tributárias para quem fizer o 
investimento, nós vamos conseguir ter um estoque de pesquisas já comprovadas - disse. 

Flexa Ribeiro espera que o relatório sobre a medida provisória seja votado 
na comissão até o dia 20 de outubro. 
 

Fonte: Agência Senado 
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 CARAJÁS É EXEMPLO A SER SEGUIDO EM TODA A AMAZÔNIA, DIZ 

MINISTRO. 
 
O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse nesta terça-

feira, 3, que a exploração de minério de ferro feita pela Vale em Carajás, no Pará, deve 
ser vista como modelo para novos projetos minerais previstos para toda a Amazônia. 



Em audiência pública realizada no Senado, Coelho Filho voltou a dizer que 
as polêmicas que levaram à revogação do decreto que acabava com a Reserva Nacional 
do Cobre e Associados (Renca) foram alvo de um debate "apaixonado" sobre o assunto. 
"Esse é um debate que a gente precisa fazer, com todo respeito, de forma 
desapaixonada", disse. 

"Ninguém aqui quer fazer mineração e acabar com o meio ambiente. O que 
nós queremos é, sim, poder explorar nosso potencial mineral. É, sim, poder preservar as 
nossas riquezas. Nós temos condições de avançar muito mais na mineração, de gerar 
muito mais emprego no setor mineral", comentou. "Nós vamos seguir nesse caminho 
ou não vamos seguir? É uma decisão que tem que ser tomada como País." 

Segundo o ministro, a exploração permite que o governo passe a ter maior 
controle das áreas. "Dá, sim, para ter mineração e preservação, e obrigar as empresas a 
também ter responsabilidade pela área que precisa ser preservada. 

Carajás é exemplo de algo que pode e deve ser replicado", afirmou. Ao citar 
a revogação do decreto da Renca, Coelho Filho disse que o País precisa prosseguir com 
os debates, "para poder endereçar a forma de exploração do potencial mineral, seja 
dentro ou fora da reserva mineral, mas na Amazônia como um todo". 
Renca 

Em 26 de setembro, o presidente Michel Temer (PMDB) publicou a decisão 
de revogar o decreto de extinção da Renca, uma área da floresta entre os Estados do 
Amapá e do Pará equivalente ao tamanho do Espírito Santo. Ao revogar o decreto, o 
governo restabeleceu as condições originais da área, criada em 1984. 

O decreto de extinção da reserva foi assinado por Temer no dia 23 de agosto. 
Diante da repercussão negativa, o governo fez outro decreto, o que não aplacou as 
críticas vindas, inclusive de especialistas e da classe artística. O Ministério de Minas e 
Energia, depois, publicou portaria para congelar por 120 dias a proposta. A extinção da 
Reserva também era questionada no Senado. 

A Renca originalmente não era uma área de proteção ambiental. Ela foi 
criada para assegurar a exploração mineral ao governo, mas, com o passar dos anos, 
acabou ajudando a proteger a região, na Calha Norte do Rio Amazonas, que é hoje uma 
das mais preservadas da Amazônia. 
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