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O conteúdo das matérias é de inteira responsabilidade dos meios de origem 

 

 

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

e a capacitação de recursos humanos para a Indústria Mineral Brasileira 

 

 

 

MPF PEDE A CONDENAÇÃO DE EX-SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE 

E DEPUTADO POR INTERFERÊNCIA EM OPERAÇÃO DO ICMBIO NO 

AM 
 

Acusados respondem na Justiça pela prática de atos de improbidade que acarretaram 

a expulsão de servidores do ICMBio do município de Lábrea, em março de 2010, após 

ameaças e ofensas 

 
O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas pediu a condenação da ex-

secretária estadual de Meio Ambiente (SDS) Nádia Ferreira, do ex-diretor-presidente do 
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) Graco Diniz Fregapani e do 
deputado estadual Adjuto Afonso (PDT), por intimidar e constranger servidores públicos 
do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) durante a 
realização da Operação Matrinxã, no município de Lábrea (a 702 quilômetros de 
Manaus), em 2010. 

Na fase final do processo de improbidade movido pelo MPF, o órgão 
confirmou os pedidos de condenação inicialmente feitos em relação a Nádia Ferreira, 
Graco Fregapani e Adjuto Afonso, pela prática de improbidade administrativa, por terem 
intimidado e constrangido servidores públicos do órgão ambiental a deixarem o 
município e não autuarem responsáveis por crimes ambientais na cidade, durante a 
ação de fiscalização. 

O pedido de condenação aos três acusados requer a aplicação das 
penalidades de perda de eventual função pública que ocupe, suspensão de direitos 
políticos, proibição de contratar com o poder público e multas civis de até 70 vezes o 
valor da respectiva remuneração nos cargos que ocupavam na época dos fatos. 

O MPF pediu a absolvição de Márcio de Souza Leite, Elielcio George Catete 
e Mara Rubia Benevides Said, que também integravam a comitiva ao município, por 
ausência de provas que justifiquem a condenação dos mesmos, já que não ficou 



comprovada a participação direta nos atos abusivos praticados na ocasião e suas 
presenças em Lábrea se deram em função dos cargos subalternos que ocupavam à 
época, na estrutura da administração estadual. 

A ação, que tramita na Justiça Federal sob o número 9501-
93.2012.4.01.3200, aguarda manifestação final dos acusados e segue para sentença. 

Os mesmos fatos são objeto de outra ação de improbidade, que inclui como 
requeridos o prefeito de Lábrea, Gean Campos de Barros, os então vereadores de Lábrea 
Antônio Augusto Moreira de Almeida, Edenir Maia da Silva e Evaldo Souza Gomes, um 
servidor público municipal, um agricultor e o líder da associação de moveleiros do 
município. Essa segunda ação foi recebida pela Justiça em julho, reconhecendo “indícios 
muito fortes das irregularidades apontadas”. 

Perseguição e tumulto – Desde a criação da Reserva Extrativista (Resex) 
Médio Purus que abrange o município de Lábrea em 2008, estão proibidas a extração 
de madeira e de areia da área protegida. Após receber informações de que as terras da 
comunidade Cassianã, abrangida pela Resex, estavam sendo invadidas para extração 
ilegal de madeira, uma equipe do ICMBio foi até o município para apurar as denúncias, 
mas foi expulsa pela ação do grupo processado. 

Conforme o relatório da Operação Matrinxã, as perseguições aos servidores 
federais começaram a partir da autuação de membros do poder público local, como o 
vereador Antônio Augusto Moreira de Almeida, conhecido popularmente no município 
como 'Bode Augusto'. A intimidação contra os servidores do ICMBio culminou com 
tumulto ocorrido na praça central de Lábrea, no dia 10 de março de 2010, com o objetivo 
de expulsar a equipe de fiscalização da cidade. 

Nessa data, uma comitiva liderada pela então secretária da SDS, Nádia 
Ferreira, chegou ao município e se dirigiu à casa da servidora do ICMBio que gerencia a 
Resex, onde entrou sem autorização e a intimou a participar de reunião com a população 
e autoridades locais. Conforme os depoimentos, diante da recursa da analista do 
ICMBio, a secretária passou a ofender a servidora pública e fazer contatos telefônicos, 
dizendo ser amiga pessoal de Rômulo Neto, presidente Nacional do ICMBio à época, e 
do então ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. 

De acordo com o MPF, a secretária da SDS à época ressaltou ainda que a 
servidora pública do ICMBio havia criado uma “crise institucional” e, por isso, seria 
expulsa do Estado. De acordo com o inquérito que apurou o caso, o deputado estadual 
Adjuto Afonso acompanhou a secretária nas declarações e disse ainda que representaria 
contra a servidora do ICMBio na Assembleia Legislativa. 

Diante das ofensas, ameaças e dos riscos à integridade física da equipe do 
ICMBio, a Operação Matrinxã foi abortada, tendo os servidores embarcado em um avião 
sob escolta policial, pousando em Porto Velho (RO) no dia 11 de março de 2010. 

Para o MPF no Amazonas, os processados ofenderam os princípios 
constitucionais da administração pública ao intimidar e constranger os servidores do 
ICMBio a não cumprirem os seus deveres legais, além de incitar a população à revolta. 

Influência política – A ex-secretária de Meio Ambiente também responde a 
uma ação civil pública por exploração ilegal de minérios no garimpo Eldorado do Juma, 
entre os municípios de Novo Aripuanã e Apuí. De acordo com a ação do MPF, Nádia 
Ferreira exerceu influência política para viabilizar licenciamento ambiental repleto de 
falhas e fragilidades e obtenção de direitos minerários do garimpo, que ocasionou a 



retirada de milhões a devastação de uma área gigantesca, em sua maior parte 
coincidente com uma unidade de conservação federal, a Floresta Nacional Aripuanã. 

Em março deste ano, a Justiça acatou pedido de liminar do MPF e 
determinou o bloqueio de bens da ex-secretária e de outros processados na ação, entre 
eles o ex-diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) Miguel 
Antônio Cedraz Nery, o ex-superintendente da Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais (CPRM) e ex-secretário de Estado de Mineração, Geodiversidade e Recursos 
Hídricos do Amazonas (SEMGRH) Daniel Navas, outras duas empresas de mineração 
(Minorte Extração de Minério Ltda. e BBX do Brasil Ltda). 

A ação tramita sob o número 2733.78.2017.4.01.3200, na 7ª Vara Federal 
do Amazonas. 
 

Fonte: MPF/AM – ASCOM  
Data: 31/10/2017 

 

S11D ALCANÇA 25% DA CAPACIDADE E JÁ MELHORA DESEMPENHO 

DA VALE  
 
Nove meses após sua entrada em operação comercial, o S11D Eliezer 

Batista, projeto que é um marco na história da Vale, já movimentou em seus pátios de 
minério mais de 12 milhões de toneladas de minério de ferro de alto teor e caminha 
para alcançar em dezembro de 2017, 25% de sua capacidade nominal (de 90 milhões de 
toneladas). 

Até setembro de 2017, a Vale produziu no Sistema Norte 122,4 milhões de 
toneladas de minério de ferro, um acréscimo de 13,9% em relação ao mesmo período 
de 2016, principalmente devido ao ramp up do S11D. 

A operação já está contribuindo para melhorar a recuperação global da Vale 
e os preços de comercialização dos seus produtos, já que o minério 8 da Serra Sul está 
sendo utilizado para blendagem com minérios de mais baixo teor e maior índice de 
contaminantes no exterior. O custo caixa da empresa também está sendo reduzido e a 
previsão é que, quando o S11D Eliezer Batista estiver com seu ramp up totalmente 
concluído, o custo estimado de produção chegue a US$ 7,7 por tonelada de minério de 
ferro produzida, certamente o mais baixo entre todos os produtores mundiais de ferro. 
Atualmente, o custo de produção de minério de ferro da Vale está em US$ 15,2 por 
tonelada e especificamente em Carajás está em US$ 12,9 por tonelada.  

Carajás tem sido decisivo para que a Vale possa melhorar a realização de 
preços. Hoje 38% das vendas de minério da empresa é proveniente de Carajás, que 
também responde por 21% de blend. Com isto, a previsão é que a Vale tenha um ganho 
adicional de US$ 400 a US$ 600 milhões no segundo semestre de 2017, valor que deverá 
ser ainda maior em 2018. 

Com o empreendimento, o investimento em manutenção também será 
reduzido, caindo para US$ 1,8 por tonelada, contra uma média de US$ 2,8/t na empresa 
e US$ 2,4/t em Carajás. Sem contar que o projeto deve contribuir para aumentar o 
Ebitda (lucro bruto) da Vale entre quatro e seis dólares por tonelada produzida. Ou seja, 



o S11D Eliezer Batista vai contribuir para a otimização de toda a cadeia de valor da 
companhia. 

 
Marcos importantes  

Segundo a Vale, o S11D registrou, em sua implantação e ramp up, alguns 
marcos importantes: o projeto foi entregue e comissionado antes do prazo previsto, a 
produção de cada sistema truckless (sistema de lavra que não utiliza caminhões para o 
transporte do minério), separadamente, está sendo melhor do que o planejado, trata-
se do projeto com maior uso de automação e tecnologias inovadoras da companhia e o 
treinamento na operação do sistema de correias transportadoras foi realizado através 
de um programa robusto e contínuo, além de outros pontos. 

A empresa informa que todos os sistemas das minas iniciaram operação 
antes do cronograma previsto. Em março de 2017 entrou o sistema 3, que estava 
previsto para julho deste ano, em julho entrou o sistema 4 (previsão novembro de 2017), 
em agosto entrou o sistema 1 (o que deveria ocorrer em dezembro 2017) e em outubro 
foi iniciada a operação do Sistema 2, originalmente previsto para janeiro de 2018. De 
acordo com a Vale, o sistema truckless já atingiu 81% de sua capacidade nominal. Isto 
quer dizer que das 8 mil toneladas por hora já foram alcançadas 6.500 t/h. O sistema 
operou com maior produtividade, produzindo mais minério do que o planejado. Em 
agosto, por exemplo, a produção alcançou 2,3 milhões de toneladas. Um dos motivos 
do bom andamento na fase de ramp up do sistema truckless é que os operadores dos 
sistemas foram treinados em empresas no exterior com longa experiência em operações 
de minas com correias transportadoras. A capacidade nominal deve ser alcançada de 
forma sustentável até 2020.  

O sistema de correias transportadoras teve o seu start up em setembro de 
2016 e foi comissionado já com a capacidade nominal de 17 mil toneladas/hora. Na 
planta, todas as áreas foram comissionadas e estão operando.  

O pátio de estocagem já movimentou mais de 12 milhões de toneladas de 
minério e no terminal de carga do trem já foram carregados 310 trens com 330 vagões 
cada um.  

Em dezembro de 2017, quando completa um ano da inauguração, o S11D 
deve atingir 25% da capacidade nominal projetada, como já mencionado, e a previsão é 
que até 2020 se chegue a 100% da capacidade nominal.  

Em termos de volume de produção, até agosto de 2017 haviam sido 
produzidas 12 milhões de toneladas e entre setembro e dezembro a produção prevista 
é de 9 a 11 milhões t, perfazendo um total, em 2017, entre 21 e 23 milhões t.  
 

Desafios  

Por sua dimensão e características, o S11D apresenta alguns desafios, 
segundo a Vale, como a transição da fase de comissionamento para produção integrada 
dos diversos sistemas, a previsibilidade da lavra dos materiais compactos na mina para 
permitir a produção integrada dos diversos sistemas e a mobilidade dos britadores para 
materiais compactos. A eficiência da lavra com o sistema truckless requer que a maior 
parte do material a ser lavrado seja friável.  

Daí a importância da previsibilidade da lavra dos materiais compactos, já que 
os sistemas de mina 9 operam de forma independente.  
 



Logística 

Com a produção adicional do S11D, a capacidade logística do Sistema Norte 
pode chegar a 171 milhões t em 2017, devendo evoluir para 200 milhões t em 2018, 
chegando a 217 milhões t em 2019 e finalmente alcançando a capacidade de 230 
milhões até 2020.  

A expansão da parte de logística requereu a construção do ramal ferroviário 
com 101 km, conectando a mina S11D com a ferrovia principal, a duplicação de 570 km 
da Estrada de Ferro Carajás e a renovação de um trecho de 220 km, elevando a 
capacidade para 230 milhões t.  

Na ferrovia já foram duplicados 470 km, entregues 43 das 46 pontes e 
viadutos, e 26 de 46 pontes sobre a ferrovia. Assim, hoje a capacidade do sistema está 
em 171 milhões toneladas.  

No porto, foi necessária a construção de uma nova infraestrutura onshore, 
incluindo dois viradores de vagão, 1 empilhadeira, 2 recuperadoras, 2 
empilhadeiras/recuperadoras e 4 pátios de estocagem.  

Também foi requerida a construção de um novo berço (o píer 4, no berço 
norte), aumentando a capacidade de movimentação para 230 milhões t. No porto, as 
obras estão com mais de 91% de avanço físico. Segundo a Vale, os principais ativos 
(como viradores de vagão, empilhadeira, recuperadoras e correias transportadoras) já 
foram concluídos e estão operando. Duas outras empilhadeiras/recuperadoras estão 
previstas para serem entregues no segundo trimestre de 2018.  

No terminal marítimo, todas as obras estão concluídas e o porto está em 
operação, já tendo sido embarcadas 20,8 milhões de toneladas de minério (até agosto 
de 2017). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil Mineral 

Autor: Francisco Alves 

Data: Edição Outubro 2018 

 
 

 

 

 



 

SISTEMA DE RASTREAMENTO VENCE UNICAMP VENTURES 
 

O Metrosat, sistema de rastreamento via satélite da Neger Telecom, pode ser usado 

em propriedades agrícolas, mineração, construção, petróleo e outras atividades. O 

sistema foi selecionado como o melhor caso de inovação do Encontro Unicamp 

Ventures 

 
O Encontro Unicamp Ventures escolheu, na semana passada, como melhor 

case de inovação o sistema de rastreamento via satélite desenvolvido pela Neger 
Telecom. 

O Metrosat foi concebido, inicialmente, para aplicações em áreas rurais com 
o objetivo de inibir roubos de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas. "Como 
o sistema utiliza transmissão por satélite, pode ser aplicado por qualquer empresa que 
tenha atuação em áreas remotas, como as dos setores marítimo e fluvial, de petróleo, 
gás, energia e mineração", afirma o diretor de engenharia da empresa, Eduardo Neger. 

O Metrosat, que opera em áreas onde não há cobertura de sinal de celular, 
também foi premiado este ano pelo Anuário Tele.Síntese de Inovação em 
Comunicações, tendo obtido a segunda classificação na categoria Serviços. 

Entre os principais recursos do dispositivo estão: mensagens personalizadas; 
sensor de movimento integrado; geração de relatórios; alerta de mudança de 
localização; e cerca eletrônica. O dispositivo de rastreamento é homologado pela 
Anatel. 
 

Empreendedor do Ano 

Eduardo Neger, diretor de engenharia e cofundador da empresa Neger, foi 
eleito na quarta-feira (25), Empreendedor do Ano entre as empresas-filhas da Unicamp, 
em anúncio feito no Encontro Unicamp Ventures 2017, realizado durante o 
InovaCampinas, maior evento de empreendedorismo e inovação do interior. 

Neger é uma das três empresas-filhas da Unicamp também premiadas no 
evento. Um comitê formado por conselheiros do grupo Unicamp Ventures e por 
membros da Agência de Inovação Inova Campinas, elegeu a MoveEdu como referência 
na categoria Scale-Up: empresa de maior crescimento; a Neger Telecom, como case de 
Inovação; e o Veduca, na categoria Impacto Social. 

Com perfil ágil e criativo para a solução de problemas, Neger obteve 
destaque e, com isso, o executivo foi eleito o Empreendedor do Ano. "Esse prêmio nos 
estimula a continuar empreendendo, pesquisando e evoluindo a cada dia", afirmou 
Neger em seu discurso. 

O Encontro Unicamp Ventures é promovido pela Rede Unicamp Ventures, 
criada com o objetivo de integrar a comunidade de ex-alunos empreendedores da 
Unicamp. 

 
Fonte:  Notícias de Mineração 

Data: 31/10/2017 

 



 

MUDANÇA DE ÂNIMO 
 

Embora não otimista, pelo menos um pouco animado. Esta foi a percepção 
que tivemos do setor mineral durante o seu principal evento, o Congresso Brasileiro de 
Mineração/Exposibram, realizado em Belo Horizonte, em setembro passado. Um clima 
bem diferente daquele vivenciado em 2015 quando, aliado à crise de preços e de 
demanda para as commodities minerais, havia as incertezas quanto às políticas para o 
setor, após as tentativas fracassadas de mudanças nas regras para a atividade de 
mineração no País e a turbulência política que levaram ao impeachment da Presidente 
da República.  

O quadro de desânimo que predominou naquela época se amenizou. As 
pessoas se mostraram um pouco mais esperançosas. Na Exposibram, os representantes 
daquelas empresas que exibiam produtos e tecnologias se mostravam menos céticos 
quanto às possibilidades de novos negócios. Havia maior interesse por parte do público 
comprador.  

Nas conferencias do congresso, mostrava-se que as condições do mercado 
haviam melhorado, que os preços das commodities minerais já não estavam tão 
deprimidos, que os negócios voltavam a acontecer e que projetos que haviam sido 
paralisados ou suspensos tendem a sair novamente das gavetas e se transformar em 
pedidos. Ou seja, as companhias mineradoras, que antes pensavam apenas em como 
iriam sobreviver, voltaram a pensar em investir. 

E os recursos financeiros para investimento, que haviam minguado no 
mercado, começaram a ressurgir, ainda que em bases bem mais modestas. Prova disso 
é que só neste semestre duas empresas com ativos minerais no Brasil farão oferta 
pública de ações em bolsas internacionais e certamente terão sucesso em suas 
empreitadas.  

É claro que ninguém sonha mais com as taxas de retorno de investimento 
que vigoraram na época do boom mineral, o chamado superciclo. Mas já se vê que a 
mineração pode ter as taxas de rentabilidade e retorno que registra historicamente nas 
épocas de normalidade do mercado. A questão é que o Brasil não está sozinho nessa 
briga pela atração de investimentos para a mineração, porque há vários outros países, 
com ou sem tradição mineral, que também estão no páreo.  

E aqui entra a questão da política mineral. Como todos sabem, o governo 
lançou o Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira, editando três 
Medidas Provisórias que basicamente criam a Agência Nacional de Mineração, 
introduzem mudanças no Código de Mineração e alteram a base de cálculo e as 
alíquotas da CFEM. Embora concorde em linhas gerais com a ANM e as mudanças no 
código, o empresariado do setor foi enfático ao rejeitar as alterações propostas para a 
CFEM. Para eles, no momento em que precisam de incentivos o governo lhes pede mais 
sacrifícios, já que a nova base de cálculo e as alíquotas oneram mais a atividade.  

O governo e os parlamentares que apoiam as mudanças, por sua vez, 
argumentam que o Brasil tem os royalties mais baixos entre os países mineradores. Os 
empresários também criticaram o fato de se fazer as mudanças via medida provisória, 



fazendo com que as novas alíquotas passem a valer a partir da data de edição das MPs. 
E que as MPs inibem o debate público.  

A palavra final, nesse debate, está com o Parlamento, que tem até 28 de 
novembro para decidir se aprova ou não as medidas que estão sendo propostas. Seja 
qual for o resultado, o que se espera é que se tenha uma decisão. Porque as incertezas 
que vigoraram desde que se propôs um novo marco regulatório para o setor certamente 
contribuíram  e muito  para o quadro de paralisia e de desânimo que contaminou a 
atividade. 
 

Fonte: Brasil Mineral 

Autor: Francisco Alves 

Data: Edição Outubro 2018 

 

APÓS DOIS ANOS DO ROMPIMENTO DE FUNDÃO, MINERAÇÃO 

APERFEIÇOOU SEGURANÇA OPERACIONAL 
 
Em 5 de novembro de 2017 é hora de avaliar o que a indústria mineral 

realizou após dois anos desde o rompimento da barragem de rejeitos minerais de 
Fundão, no município de Mariana (MG). Para o Instituto Brasileiro de Mineração 
(IBRAM), porta-voz da indústria mineral, ainda que tenha ocorrido nas instalações de 
apenas uma empresa, os impactos deste episódio deixaram lições para todo o setor de 
mineração, no Brasil e no mundo. 

Inegavelmente, a despeito dos prejuízos materiais sofridos pelos atingidos, 
as mortes decorrentes do rompimento foram os acontecimentos mais marcantes. São 
faltas que não serão esquecidas pelas mineradoras quando estiverem conduzindo a 
gestão de seus projetos. 
 

Mais segurança nas operações minerárias 

O resultado mais palpável do episódio foi que as mineradoras ampliaram os 
investimentos, de modo a aperfeiçoarem os sistemas e técnicas de segurança das suas 
operações – e não apenas das barragens. As empresas evoluíram as rotinas de monitoria 
e inspeção de segurança, instalaram mais equipamentos de ponta, sirenes de alerta, 
adotaram novos planos de emergência e passaram a capacitar com mais ênfase as 
comunidades próximas aos empreendimentos minerais quanto aos riscos eventuais. 

Assim, a gestão de riscos passou a ser muito mais rigorosa, como um todo, 
avalia o IBRAM, ao fazer um balanço dos dois anos do episódio. 

Além disso, aponta o Instituto, a legislação relacionada à segurança das 
barragens também foi aperfeiçoada, assim como os procedimentos de fiscalização a 
cargo do Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM). Estados como Minas 
Gerais também adotaram novas legislações ambientais, que trazem um novo contexto 
regulatório mais amplo à gestão de barragens. 
 

 

 



Reação aos impactos também é aprendizado 

O IBRAM avalia que o movimento que se formou, com a implantação da 
Fundação Renova, para reparar e compensar os danos causados a partir do rompimento 
de Fundão é um aprendizado para o setor mineral, para outros segmentos empresariais 
e também para os agentes públicos, que nunca enfrentaram um desafio como este. Este 
é um dificultador importante na hora de mensurar qual o tempo mínimo a ser exigido 
para cada reparação que se faz necessária a cada impacto causado. 

Afinal, o rompimento da barragem de Fundão foi um evento sem 
precedentes e, consequentemente, as respostas aos impactos causados por ele também 
exigem esforços e envolvem desafios de expressiva magnitude. 

As medidas de reparação aos danos às pessoas e ao meio ambiente têm 
avançado com participação tanto da mineradora Samarco, quanto das outras 
companhias que são suas acionistas: Vale e BHP Billiton. 

À frente dessa atuação está a Fundação Renova. A Renova é financiada com 
recursos das mineradoras e age para recuperar e compensar os danos. É responsável 
por desenvolver e implementar mais de 40 programas de reparação e compensação 
socioeconômicos e socioambientais. Conta com a participação de especialistas técnicos 
e auditorias independentes, além da supervisão de representantes de órgãos 
ambientais e de administração pública. 
 

Obstáculos impedem mais agilidade das ações de reparação e compensação 

A Renova tem agido com transparência junto à sociedade para que todos 
possam acompanhar o andamento de suas ações – a despeito de algumas dificuldades 
burocráticas e ideológicas que inibem uma melhor evolução dos resultados em prol do 
meio ambiente e das comunidades. 

Entre os obstáculos está a negociação da compra de terrenos para abrigar 
os que tiveram suas moradias destruídas. A reconstrução das casas em Paracatu de 
Baixo não pode ser iniciada ainda, em razão de problemas na compra de um dos 
terrenos naquela região. Em outros locais, como Barra Longa, as casas foram 
reformadas, assim como a praça principal – área de convívio social local. A vida ali volta, 
paulatinamente, à normalidade. 

As ações de reparação começam a dar resultados, que serão intensificados 
em 2018 e 2019, quando as indenizações forem concluídas e novas casas entregues aos 
antigos moradores das localidades atingidas. 

A acomodação dos antigos moradores de Bento Rodrigues (MG), vilarejo de 
60 hectares que foi atingido pelo rompimento, também avança. Passarão a habitar outra 
localidade, em área maior à anterior (100 hectares). 
 

Mineração é como agricultura: indispensável 

O IBRAM e suas mineradoras associadas – responsáveis por cerca de 90% da 
produção mineral brasileira – entendem que episódios como o de Fundão precisam 
servir de balizadores para a promoção de mudanças positivas que beneficiem a própria 
mineração empresarial e com foco no bem da sociedade como um todo, que necessita 
dos minérios para se desenvolver. 

A mineração é uma atividade indispensável para a qualidade de vida 
moderna e considerada de utilidade pública – sem a extração de minérios não há como 



produzir itens que são fundamentais em nosso dia a dia, entre outros benefícios 
socioeconômicos, como a busca de fontes de energia renovável. 

Exigir mais segurança nas operações minerais é atitude correta, da qual o 
IBRAM é agente endossador e incentivador, porém, não se devem erguer barreiras 
intransponíveis ao desenvolvimento da mineração no Brasil por causa do que ocorreu 
em Fundão. Tragédias já afetaram outros setores pelo planeta, como construção, 
aviação, indústria petrolífera e química e o que se deve esperar – como vem ocorrendo 
na mineração brasileira – é a adoção de medidas que coíbam futuros eventos trágicos e 
que a produção possa seguir para benefício da sociedade. 

A retomada das operações da Samarco também é uma atitude sensata a ser 
autorizada pelos agentes públicos, acredita o IBRAM. A companhia comprova com ações 
concretas seu compromisso em compensar os impactos causados e certamente voltará 
a atuar com muito mais segurança. 
 

Fonte: Portal da Mineração 

Data: 03/11/2017 

 

FUTURO DA MINERAÇÃO DEPENDE DA ESTABILIDADE POLÍTICA, DIZ 

HÉLIO DINIZ 
 
O futuro da mineração depende da solução da instabilidade política. A 

afirmação é de Hélio Diniz, gerente geral da Potássio do Brasil. Segundo o executivo, o 
ambiente de instabilidade e insegurança política posterga o desenvolvimento de 
projetos no setor, que necessitam de investimentos grandiosos. 

“A economia igualmente precisa de uma definição clara do modelo de 
desenvolvimento a ser adotado após a próxima eleição. Infelizmente, os cenários que 
se apresentam como os mais prováveis, ou seja, os candidatos com maiores chances 
hoje não têm compromisso firme com uma maior participação da iniciativa privada no 
setor mineral. Se confirmada a visão estatizante destes, podemos esperar um retrocesso 
com possíveis intervenções nas regras do setor já suficientemente fragilizadas na última 
década”, declara, em entrevista por e-mail à Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa Mineral (ABPM). 

Para ele, o principal desafio enfrentado hoje pela mineração, no Brasil, se 
refere à mudança da percepção de que mineração resulta principalmente em 
degradação ambiental e social. “Infelizmente o acidente de Mariana trouxe uma nova 
dimensão para este desafio. Vários projetos estão sendo suspensos ou atrasados por 
excesso de zelo injustificável. Todos, sem exceção estão sendo conduzidos no mais alto 
padrão de gerenciamento ambiental e social e o prejuízo deste momento de indecisão 
é da sociedade como um todo”, diz. 

Por outro lado, segundo Diniz, a imagem negativa do setor, gerada após o 
rompimento da barragem de Fundão, da Samarco em Mariana, talvez seja uma 
oportunidade para unir o setor e definir uma estratégia conjunta para encarar esta nova 
realidade. 

“Apesar do caráter notavelmente sustentável da atividade mineral, fizemos 
muito pouco no sentido de informar e esclarecer a sociedade de maneira geral. As 



empresas precisam investir na divulgação dos benefícios e programas de 
sustentabilidade de grande repercussão social bancados pela mineração”, declara o 
gerente geral da Potássio do Brasil. 

Sobre o Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira, Diniz 
afirma que participou ativamente, por meio da ABPM, das discussões que resultaram no 
programa proposto. O aumento da Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais (CFEM), resultante da alteração da base de cálculo, é destacado por 
ele como um ponto negativo. 

“Infelizmente a percepção do legislador e do executivo em todos os níveis é 
de que as empresas ganham sempre e precisam transferir mais para a sociedade. O 
tempo dirá se esta avaliação está correta ou poderá produzir resultados inversos ao 
esperado”, afirma. 

Já a alteração no processo de disponibilidade de áreas para pesquisa e 
substituição dos critérios subjetivos e poucos transparentes pelo leilão eletrônico são 
pontos positivos. “Se aprovadas, as medidas poderão realmente incentivar novos 
investimentos no setor”, diz. 
 

Prêmio Personalidades do Ano do Setor Mineral 

Diniz foi eleito Personalidade do Ano no Setor Mineral na categoria Minerais 
industriais e fertilizantes. Realizada pela revista Brasil Mineral, a iniciativa visa 
reconhecer os profissionais que se destacaram em distintas áreas da atividade. 

“Primeiramente é uma honra ser escolhido pelos colegas do setor. O 
reconhecimento do nosso trabalho e de todos os profissionais que atuaram nas equipes 
que liderei traz uma satisfação pessoal enorme”, declara. 

Para ele, a escolha reflete a valorização do empreendedorismo no setor 
mineral. “Outros colegas escolhidos este ano tem perfil semelhante onde persistência, 
consistência, coerência e competência são premissas para a obtenção de resultados 
expressivos. Credibilidade é condição fundamental para atrair investimentos numa 
atividade sabidamente de alto risco. A grande maioria das descobertas de novos 
depósitos de qualquer bem mineral são feitas pelos grupos empresariais com este 
perfil”, diz. 
 

Sobre Hélio Diniz 

Hélio Diniz é geólogo graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) em 1980. Começou sua carreira neste mesmo ano no Grupo Sul-Africano 
Gencor (Unamgen), onde fez parte da equipe de avaliação e desenvolvimento da Mina 
de Ouro de São Bento, que operou por 25 anos desde a sua implantação. Ainda pela 
Unamgem, participou da descoberta de depósitos de Platina no Ceará. 

Com a aquisição da Unamgem pela Eldorado, atuou nos projetos de pesquisa 
do grupo até 1999, quando ingressou no Grupo Noranda-Falconbridge, sendo 
responsável pelos projetos pesquisa do grupo no Brasil. Na Noranda, lideramos as 
equipes que realizaram descoberta de jazida de cobre-ouro em Carajás, que está sendo 
atualmente desenvolvida pela Avanco e do depósito de níquel laterítico do Araguaia. 

O executivo ingressou no Grupo Forbes & Manhattan em 2007, sendo 
responsável pelos empreendimentos e investimentos do Grupo no Brasil, dentre os 
quais estão as empresas Potássio do Brasil, Belo Sun Mineração, Irati Energia e Águia 
Metais. Ele lidera equipes de alto nível técnico cujos trabalhos de pesquisa mineral 



resultaram na descoberta/avaliação de importantes jazidas tais como a de Volta Grande 
(ouro) no Pará, Três Estradas (fosfato) no Rio Grande do Sul, e Autazes (potássio) no 
Amazonas. 
 

Fonte: ABPM  

Data: 03/11/2017 

 
 

DNPM PUBLICA A EDIÇÃO ESPECIAL DO INFORME MINERAL DO 

ESTADO DO PARÁ - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017 
 

DNPM apresenta os indicadores e o comportamento da indústria mineral no Estado do 

Pará no primeiro semestre de 2017 
 

O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) disponibiliza a 
publicação “Informe Mineral do Estado do Pará - primeiro semestre de 2017”, cujo 
acesso e download podem ser feitos por meio do endereço eletrônico: 
www.dnpm.gov.br.  

Esta publicação corresponde a uma edição especial para o “I Seminário de 
Economia Mineral do Pará”, a ser realizado em 07, 08 e 09 de novembro de 2017 em 
Belém – PA, organizado pela Superintendência do DNPM no Estado Pará (DNPM/PA).  

Nesta edição estão descritos temas do setor mineral, como o nível de 
produção mineral, o comércio exterior, o mercado de trabalho e a arrecadação da 
CFEM/TAH no primeiro semestre de 2017 no estado do Pará.  

Maiores informações podem ser obtidas na publicação completa deste 
Informe Mineral - clique aqui. 
 

Fonte: DNPM – ASCOM 

Data: 06/11/2017 

 
 

A CARA TOLICE DE TRIBUTAR AS EXPORTAÇÕES DE MINÉRIOS 
 

A isenção das exportações obedece a uma lógica meridiana, seguida em todo o mundo 
 

O senador Wellington Fernandes (PR-MT) propôs tributar as exportações de 
minério em 30% durante as discussões do projeto que regulamenta a chamada lei 
Kandir. É um grande equívoco. Isentar exportações é um princípio consagrado. Pelas 
normas da Organização Mundial do Comércio (OMC), as importações são tributadas e 
as exportações, isentas. 

A lógica é meridiana. O produto importado deve pagar tributos nacionais, 
pois é isento na origem. Caso contrário, o produto estrangeiro fica mais competitivo do 

http://www.dnpm.gov.br/
http://www.dnpm.gov.br/dnpm/publicacoes/serie-estatisticas-e-economia-mineral/informe-mineral/publicacoes-regionais/infome_mineral_pa-1_2017


que o nacional. A produção brasileira cai e com ela emprego, renda e arrecadação. 
Saímos perdendo. 

Na exportação, suponha uma proposta de compra de calçados brasileiros 
por uma loja de Nova York. A empresa importa calçados de vários países, todos isentos 
no embarque. Se o Brasil tributar, seu calçado será onerado duplamente, aqui e em 
Nova York. Perde competividade. A produção cai e com ela emprego renda e 
arrecadação. Saímos perdendo. 

Essa lógica demorou a vingar no Brasil. Até a Constituição de 1967, os 
estados cobravam um imposto de exportação, muito importante em sua arrecadação. 
Não à toa, o Brasil se limitava a exportar basicamente produtos primários. A Constituição 
tornou imune de tributos as exportações de industrializados, mantendo a tributação dos 
primários. 

A Constituição de 1988 deu uma meia marcha à ré, por pressão dos Estados 
exportadores. Mandou tributar os semielaborados, retirando-lhes competitividade. No 
governo FHC, veio a lei Kandir, que isentou os produtos primários e semielaborados. Os 
Estados seriam compensados naturalmente pelas “perdas”, pois a maior 
competitividade das exportações desses produtos geraria mais produção, emprego, 
renda e arrecadação. 

Na transição, que duraria poucos anos, a União daria uma compensação 
pelas “perdas”. Daí os repasses da lei Kandir. Acontece que a União cedeu a pressões 
dos estados e nunca interrompeu os repasses. Passados quase vinte anos, continua a 
reivindicação anual de recursos da lei Kandir, que viraram uma espécie de “direito 
adquirido”. 

Ocorre que será cada vez mais difícil manter o processo por causa do teto 
de gastos e da grave situação fiscal da União. O senador Fernandes achou a saída. Espera 
que o imposto sobre as exportações de minérios gerará R$ 9 bilhões, garantido os 
repasses da lei Kandir. 

Se o leitor entendeu a lógica da isenção de tributos na exportação, 
perceberá que a proposta do senador pode inviabilizar exportações de minérios. Como 
os preços de commodities como os minérios são determinadas pelo mercado 
internacional, os produtores terão que absorver o custo do imposto. Muitos 
empreendimentos podem ficar inviáveis. Haverá menos exportações, menos produção, 
menos emprego, menos renda e menos arrecadação de ICMS pelos Estados. Todos 
perdem, inclusive o país. 

O senador poderia estudar as razões pelas quais as exportações de soja e 
carne de Mato Grosso se expandiram substancialmente a partir de 1996 e tornaram o 
seu estado o campeão nesses produtos. E mais próspero. Poderia convencer-se de que 
sua ideia de tributar em 30% as exportações de minério não passa de uma dispendiosa 
tolice. 
 

Fonte: Veja 

Autor: Mailson da Nobrega 

Data: 06/11/2017 

 

 

 

 



 
 

PLENÁRIO PODE VOTAR MPS DA MINERAÇÃO E PEC QUE ALTERA 

TRAMITAÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS 
 

Pauta inclui três MPs que mudam regras do setor de mineração. Líderes partidários 

também poderão decidir votar projetos relacionados à segurança pública 
 

Nesta semana, após o feriado de Finados (2) e antes do da Proclamação da 
República (15), a Câmara dos Deputados vai fazer um esforço concentrado: estão 
marcadas sessões de votação de segunda a sexta-feira. 

Na pauta estão sete medidas provisórias, todas já trancando os trabalhos 
das sessões ordinárias. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porém, anunciou que a 
votação de MPs só ocorrerá após a aprovação da proposta que muda o rito de 
tramitação dessas medidas (PEC 70/11). 

Hoje, uma MP só vai ao Plenário da Câmara depois de aprovação por uma 
comissão mista. Já a PEC estabelece que a medida provisória deve ser discutida por uma 
comissão especial em cada Casa (Câmara e Senado) e irá direto ao Plenário se for 
esgotado o prazo no colegiado. A PEC está na pauta, mas ainda não há acordo para a 
votação. Nesta segunda-feira (6), às 15 horas, está marcada uma reunião de líderes para 
debater o assunto. 

Outros projetos também poderão entrar na pauta da semana, entre os quais 
diversos que tratam de segurança pública. Os partidos estão trabalhando para chegar a 
um consenso sobre o que precisa ser aprovado pela Câmara. 

Na terça-feira (7), além de sessão da Câmara, está prevista sessão do 
Congresso Nacional às 19 horas para análise de 9 vetos presidenciais e de 13 projetos 
de abertura de créditos orçamentários. 
 

Mineração 

Entre as MPs a serem analisadas está o pacote de mineração, três medidas 
que mudam regras do setor. A Medida Provisória 789/17 muda regras de royalties da 
mineração; a MP 790/17 altera o marco legal do setor; e a MP 791/17 cria a Agência 
Nacional de Mineração (ANM), no lugar do Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM). 

Além disso, estão em pauta a Medida Provisória 786/17, que cria um fundo 
de R$ 180 milhões com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para 
apoiar a elaboração de projetos de infraestrutura; a MP 787/17, que autoriza a 
desapropriação de um imóvel necessário à duplicação de trecho da BR-101, na altura do 
município de João Neiva (ES); a MP 795/17, que muda regras para a tributação de 
petroleiras atuantes no Brasil; e a MP 796/17, que institui o regime especial de incentivo 
fiscal para a construção de salas de cinema. 
 

Fonte: Agência Câmara dos Deputados - ASCOM 

Data: 06/11/2017 



 

CBPM: PROJETANDO O FUTURO 
 

Ao completar 45 anos de existência, a Companhia Baiana de Pesquisa 
Mineral (CBPM) continua pensando no futuro. Nesse sentido, verificando a carência de 
pesquisas no Estado da Bahia no segmento de novos materiais, deu início, em 2017, ao 
Projeto Minerais Portadores de Futuro, visando identificar os ambientes mais propícios 
a conter os considerados minerais críticos e que terão uma grande demanda futura, pela 
alta tecnologia que o mercado no mundo atual vem exigindo. O objetivo inicial do 
projeto é o de identificar e selecionar aqueles ambientes considerados como possíveis 
hospedeiros de mineralizações de Lítio, Terras Raras (ETRs), Cobalto, Tântalo, Tálio, 
Nióbio, Potássio, Fosfato e Grafita para Grafeno. Trabalhos realizados pela CBPM, até o 
momento, individualizaram diversos ambientes geológicos (metalotectos) no Estado da 
Bahia, possíveis de conter mineralizações de alguns desses tipos de elementos químicos: 
 

1 - Mineralizações de Lítio 

No Brasil, o lítio se associa com pegmatitos, que normalmente contêm 
lepidolita, petalita, ambligonita e espodumeno, com concentrações que podem chegar 
até a 8% de Li2O, sendo que os maiores depósitos de lítio do mundo estão associados a 
evaporitos (Salares de Atacama, no Chile, Uyuni, na Bolívia, e Del Hombre Muerto na 
Argentina). No território baiano a grande probabilidade da presença desses minerais 
está nas Bacias Carbonáticas Neoproterozoicas (Faixas Araçuaí e Sergipana; São 
Francisco, Ituaçu, Utinga, Irecê, Campinas e do Rio Pardo - Serra do Paraiso) e nas Bacias 
Sedimentares Mesozoicas (Recôncavo Baiano –Tucano e Camamu – Almada), entre 
outros;  
 

2 - Mineralizações de Terras Raras – ETRs 

Os principais minérios relacionados às Terras Raras (ETRs), utilizados em 
diversas aplicações tecnológicas, são a bastnasita, monazita, loparita, xenotímio, além 
das argilas lateríticas. A seleção desses ambientes para desenvolver trabalhos futuros 
de detalhe, no entanto, deverá ser bastante criteriosa, devido ao alto custo da pesquisa, 
considerando que são cerca de 17 elementos químicos. Os principais ambientes 
selecionados foram: Cordões Litorâneos e Recentes; Corpos de Conglomerados e de 
Arenitos Conglomeráticos da Formação Tombador; Diamictitos da Formação 
Bebedouro; Granulitos (Bloco Jequié, Complexo Santa Isabel, Domí- 

nio Costeiro Atlântico, Domínio Salvador Esplanada, Orógeno Salvador 
Itabuna e Orógeno Salvador Curaçá); Rochas Alcalinas do Sul da Bahia; Suíte Alcalina de 
Campo Alegre de Lourdes; Complexo Carbonatítico de Angico dos Dias; Cinturão de 
Granitoides (Alto K) de Jaguarari - Contendas Mirante e Granitoides (alto K) do Vale do 
Paramirim; 
 

3 - Mineralizações de Tálio. 

O tálio ocorre principalmente com o manganês, sendo que sua primeira 
descoberta na Bahia feita pela empresa Itaoeste, em associação com o manganês 
supergênico do Grupo Urucuia, nas proximidades da cidade de Barreiras. O manganês 



nodular, encontrado no leito dos oceanos recentes, também contém tálio, mas sua 
extração não é economicamente viável. Os principais ambientes geológicos 
selecionados pelo projeto, foram: Grupo Urucuia; Grupo Bambuí; Grupo Rio Preto; 
Grupo Chapada Diamantina; Grupo Oliveira dos Brejinhos e Grupo Paraguaçu, entre 
outros; 
 

4 - Mineralizações de Tântalo/Nióbio 

A tantalita é um mineral composto de nióbio e tântalo e é um minério 
bastante valorizado e aplicado na indústria eletrônica, pois oferece resistência ao calor. 
Além disso, ele é usado na indústria do vidro por aumentar o índice de refração, e no 
aço cirúrgico, sendo não reativo nos tecidos corporais. O Brasil possui mais de 50% das 
reservas desse mineral no mundo e as maiores delas encontram-se nos estados de 
Roraima e Amapá. No estado da Bahia foram selecionados, principalmente, a Faixa 
Araçuaí; Rochas Alcalinas do Sul da Bahia; Complexo Itapetinga; Complexo Lagoa do 
Alegre e Complexo Carbonatítico Angico dos Dias; 
 

5 - Mineralizações de Grafita 

A grafita pode ser considerada atualmente a mais importante substância 
mineral a ser pesquisada. Na Bahia, o projeto selecionou como prioritários a Faixa 
Araçuaí (Complexo Jequitinhonha); o Grupo Bambuí; o Grupo Rio Preto; o Complexo 
Itapetinga; o Greenstone Belt (Salitre e Itapicuru) e o Bloco Jequié (Granulitos). O 
minério ocorre com maior intensidade na Faixa Araçuaí, no Complexo Jequitinhonha, 
onde existem duas minas (uma no município de Pedra Azul e outra no Salto da Divisa, 
ambas em Minas Gerais) e uma no município de Maiquinique, na Bahia. Nas duas 
primeiras minas, a grafita é classificada como cristalino tipo flocos, com lamelas de 
granulação média a grossa (grau metamórfico alto), enquanto na mina baiana os flocos 
são de lamelas de granulação média a fina (grau metamórfico médio, fácies anfibolito).  

 
Os produtos finais são direcionados para a indústria e em menor quantidade 

para a agricultura. Contudo, o material mais nobre que se espera obter é o grafeno, 
desenvolvido em laboratório, que foi descoberto em 2004, com várias utilizações e um 
enorme potencial para novos usos em setores como: defesa, eletroeletrônicos, 
semicondutores, plásticos ou látex, televisores e smartphones com displays flexíveis e 
transparentes. A produção de grafeno, a partir da grafita natural, agrega enorme valor 
e tecnologia a esse mineral. Segundo Heider (2017), as previsões para o mercado 
mundial indicam uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CARG) de 44% até 2020. 
Ele mostra que, enquanto uma tonelada métrica da grafita é hoje comercializada por 
aproximadamente US$ 1.000 no mercado internacional, uma tonelada métrica de 
grafeno é comercializada por cerca de 500 vezes esse valor, sendo que, dependendo da 
aplicação, o preço pode chegar a US$ 100 por grama. De 1 kg de grafita pode-se extrair 
150g de grafeno, avaliado em pelo menos US$ 15.000. Nos próximos 20 anos, veremos 
o grafeno cada vez mais em diversas tecnologias no nosso dia a dia e em outras que 
ainda nem imaginamos O Brasil e a Bahia tem grande potencial de elevar suas reservas 
e descobrir novos depósitos, estimulados pela valorização futura da grafita e de novas 
aplicações para o grafeno, mas terá que avançar muito na cadeia produtiva e realizar 
investimento expressivo em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PD&I. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de localização dos ambientes geológicos propícios a minerais portadores do futuro 

 

Fonte: Revista In The Mine 

Autores: Rafael Avena Neto e Samuel Leal de Souza 

 

 
 

NOMEAÇÃO DE SUPERINTENDENTE DO DNPM EM MG GERA 

REVOLTA 
 

Indicação de ex-vereador para a superintendência do órgão provoca demissão em 

massa 
 

Um total de 21 servidores do antigo Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM), que passou a ser chamado de Agência Nacional de Mineração (ANM) 
a partir deste ano, solicitou a dispensa de suas funções se o ex-vereador Pablo César de 
Souza, o Pablito (PSDB), assumir o cargo de superintendente do órgão em Minas Gerais. 
A informação foi divulgada nessa segunda-feira (6) pelo site "O Beltrano".  



O memorando SEI 3/2017, datado do dia 19 de outubro de 2017, foi assinado 
dois dias depois de a nomeação de Pablito ser publicada no Diário Oficial da União 
(DOU). Assinado eletronicamente pelos servidores, o documento está disponível no site 
do DNPM/AMN. 

Na carta, encaminhada ao diretor geral do órgão em Brasília, Victor Hugo 
Froner Bicca, e ao ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho (PMDB), os 
servidores exaltam a criação da ANM como uma “ruptura no modelo atual de regulação 
do setor mineral”. Para eles, com a ANM “vislumbra-se um novo tempo, futuro de um 
ente regulador de fato estatal e não mais governamental”. 

Os demissionários do DNPM/ANM destacam a importância da “autonomia 
administrativa e independência do processo decisório, assegurando segurança jurídica 
necessária aos grandes investimentos envolvidos”. 

A partir disso, passam a atacar a escolha de Pablito para o comando do órgão 
em Minas. “Os servidores do DNPM/ANM do Estado de Minas Gerais foram 
surpreendidos com a recente nomeação de um político profissional e sócio majoritário 
da PCR Serviços e Consultoria Ltda. (CNPJ: 14.592.210/0001-20), senhor Pablo César de 
Souza (Portaria MME nº 405/2017 de 16/10/2017, publicada no DOU de 17/10/2017), 
para o nevrálgico cargo de superintendente da ANM/MG. Ora, a nomeação de uma 
pessoa sem qualquer formação e experiência técnicas para um cargo de singular 
importância e complexidade, resta temerária ou, no mínimo, desconfortante”, apontam 
na carta. 

Eles concluem dizendo que “consternados com tal nomeação e receosos do 
futuro que se aventa para a mineração no maior Estado produtor desta federação, os 
servidores hoje investidos em funções de confiança nesta Superintendência, titulares e 
substitutos, abaixo indicados e assinados, solicitam a dispensa de suas funções no 
imediato instante que o então nomeado Pablo César de Souza entrar em exercício. ” 
Entre os que assinam o documento estão chefes de serviço, setor e divisão, técnicos em 
atividade de mineração, especialistas em recursos minerais, além de técnicos e agentes 
administrativos. 

Derrotado nas últimas eleições, em 2016, quando tentou se reeleger à 
Câmara Municipal de Belo Horizonte, Pablito já se envolveu em diversas polêmicas. A 
mais recente foi o surgimento de seu nome em uma planilha apreendida na casa do ex-
executivo da Odebrecht Benedicto Junior. Segundo o ex-presidente de Infraestrutura da 
companhia, Pablito era identificado como “calvo” na lista e teria recebido R$ 50 mil em 
uma campanha a deputado em 2010 e outros R$ 50 mil quando alcançou a vaga à 
Câmara de BH em 2012. O ex-vereador alegou que as doações foram legais. 

No dia em que foi nomeado no DNPM, dia 17, Pablito assistiu ao show de 
Paul Maccartney em Belo Horizonte. Logo após, ele viajou à Espanha, onde permaneceu 
por pelo menos uma semana. 
 

Resposta 

Pablito entrou em contato com a redação de O TEMPO nesta terça-feira, às 
19h40, por e-mail, dando a sua versão, que é publicada na íntegra abaixo: 

Em relação à matéria “Nomeação de Pablito gera revolta”, envio os 
seguintes esclarecimentos: 

Assumi a Superintendência do DNPM de Minas Gerais respeitando e 
valorizando o órgão e os servidores da Casa, tendo como objetivo contribuir para as 



importantes atividades desempenhadas no fomento do desenvolvimento do Estado, 
incentivando o setor mineral e sua sustentabilidade.    

Tomei posse como Superintendente do DNPM no último dia 31, após ter 
retornado ao Brasil de uma viagem à Barcelona para conclusão do último módulo do 
“Strategic Business Management” na EADA. 

Sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Público, atualmente 
cursando MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. 

Em relação aos 21 servidores que apresentaram seus cargos de chefia no 
DNPM-MG, 12 deles já retornaram aos seus postos e os demais retornaram às suas 
funções de origem. Em substituição a essas chefias, foram nomeados outros servidores 
de carreira. Desta forma, verifica-se que a maioria dos diretores manifestou interesse 
em permanecer exercendo suas atividades na atual gestão. 

Em relação às doações da Odebrecht, também citadas na matéria, reitero 
que estão devidamente declaradas junto à Justiça Eleitoral na prestação de contas de 
campanha de 2014. 
 

Pablo César de Souza 

 

Fonte: O Tempo 

Data: 07/11/2017 

 

 

 

INDÚSTRIA MINEIRA REGISTRA RETOMADA DO CRESCIMENTO LENTA 

E GRADUAL 
 

Fábricas de Minas registram aumento de 2,8% no faturamento e emprego cresce 0,7% 

no terceiro trimestre. Cadeia de produção de automóveis e o setor extrativo puxam 

reação 
 

De forma gradual, a indústria mineira se recupera de uma das maiores crises 
da economia brasileira pelas quais já passou. A análise é da equipe técnica da Federação 
das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), que apresentou ontem os indicadores de 
desempenho das fábricas de Minas relativos ao terceiro trimestre de 2017.  

O aumento médio de 2,8% no faturamento real das empresas e o 
crescimento de 0,7% do emprego registrados no fim de setembro são motivo de 
comemoração para o setor. No entanto, no acumulado desde janeiro, houve queda na 
população ativa do estado, com recuo de 5,5% na taxa de emprego. Na retomada, se 
destacaram os segmentos automotivo e de exploração mineral. 

“Houve pequeno crescimento no faturamento real, mas, dada a situação 
econômica do país, é um crescimento significativo”, explica Lincoln Gonçalves 
Fernandes, presidente do Conselho de Política Econômica e Industrial da Fiemg. A 
expansão da receita nos últimos três meses é considerada uma prova de que a economia 
está estabilizada e não deve voltar a sofrer quedas bruscas. 

Segundo Lincoln Gonçalves, os pedidos para os estoques de Natal 
começaram fracos, mas, em outubro, houve crescimento da demanda, que deve 



aparecer no balanço final de 2017. “Os setores de brinquedos e vestuário normalmente 
já são fortes a partir de setembro, com aumento de pedidos e expectativas de grandes 
vendas. Isso não ocorreu. A expectativa, mesmo assim, é de que o Natal seja melhor do 
que o do ano passado”, afirma. 

Quanto ao nível do emprego, o crescimento de 0,7% entre agosto e 
setembro foi apontado como animador, uma vez que encerrou um ciclo de quedas. Foi 
o primeiro resultado positivo desde janeiro de 2016. No entanto, frente ao mesmo mês 
do ano passado, o indicador caiu 4,3% e no acumulado do ano a situação continua 
preocupante, com queda de 5,2%. 

“Ainda está difícil empregar no Brasil. Mas a curva do emprego indica que 
está subindo para 2018. Com os dados positivos, a tendência é a retomada das 
contratações de forma gradual, mas constante”, explica Guilherme Veloso Leão, 
superintendente de Ambiente de Negócios da Fiemg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A indústria extrativa mineral e o setor automotivo registraram dados 

positivos no terceiro trimestre e dão sinais de melhorias para a economia mineira. “O 
automotivo foi o que mais sofreu nos últimos anos. Teve quedas bruscas e fez muitas 
demissões. No primeiro semestre do ano, registrou aumento nas exportações e nos 
últimos três meses houve aquecimento do mercado interno. Já o setor do minério 
depende muito do preço internacional e a volta de demanda externa faz com que ele se 
valorize”, avalia Lincoln Gonçalves. 
 

Investimentos 

A equipe da Fiemg estima que os investimentos devem continuar retraídos 
ao longo de 2018, crescendo gradualmente de acordo com a recuperação econômica do 
país. Segundo Lincoln, a queda na taxa de juros, o sucesso de concessões ao setor 
privado e os programas de refinanciamento de dívidas do governo federal indicam que 
o país deverá se recuperar cada vez mais solidamente. 

“O refinanciamento de dívidas permite que as empresas sobrevivam. É 
preciso deixar qualquer aspecto ideológico de lado e perceber que isso é positivo para 
o país. Elas passam a ter como pagar suas dívidas. Temos muitas empresas boas que 
estavam com a corda no pescoço e não poderiam ser descartadas”, afirma Lincoln 



Gonçalves. Segundo ele, a recuperação das empresas vai garantir que o Poder Público 
volte a arrecadar mais nos próximos anos, permitindo a retomada de investimentos 
públicos. 
 

Fonte: Estado de Minas 

Autor: Marcelo Da Fonseca 

Data: 06/11/2017 

 

 

IMPORTAÇÕES DE MINÉRIO DE FERRO PELA CHINA CAEM PARA 

MENOR NÍVEL EM 1 ANO E MEIO 
 

As importações chinesas de minério de ferro caíram quase 23 por cento em 
outubro, ante um recorde no mês anterior, de acordo com dados oficiais divulgados 
nesta quarta-feira, enquanto siderúrgicas do maior produtor mundial reduzem 
atividades como parte da luta do governo contra a poluição. 

Os números de outubro também provavelmente teriam tido influência de 
outros fatores, como questões aduaneiras antes de um feriado nacional de uma semana 
no início do mês. 

As chegadas de minério caíram para 79,49 milhões de toneladas, ante 
102,83 milhões de toneladas em setembro, registrando níveis mais baixos desde 
fevereiro de 2016. 

Os embarques de janeiro a outubro subiram 6,3 por cento para 896 milhões 
de toneladas, segundo dados da Administração Geral de Alfândega. 

As usinas nas principais cidades produtoras de aço receberam ordens para 
reduzir a produção desde outubro, enquanto o governo endurece os esforços para 
reduzir a poluição atmosférica. 

 
Fonte: Reuters 

Autores: Ruby Lian e Josephine Mason 

Data: 08/11/2017 

 

 

CASO BRE-X: A FRAUDE QUE MUDOU OS RUMOS DA MINERAÇÃO 
 

Este é um case que podemos dizer didático tratando-se de avaliação e 
negociação de recursos minerais. Sempre é lembrado em palestras e cursos de geologia 
pelo mundo afora essa que se tornou uma das maiores fraudes do setor mineral, um 
golpe para supervalorizar as ações da Bre-X Minerals Ltd na Bolsa de Valores de Toronto, 
no Canadá. A farsa foi descoberta por uma companhia de auditoria independente. 

Em outubro de 1995, a pequena mineradora canadense anuncia que as 
prospecções iniciais em Busang (sudeste da Indonésia) revelaram a maior mina de ouro 



do mundo. Ela conteria cerca de 850 toneladas do metal. A empresa canadense se 
associa a uma parceira norte-americana, a Freeport MacMoRan Cooper & Gold Inc. 

Para fazer a certificação do depósito, foi contratado o geólogo holandês 
Michael De Guzman, que divulgou publicamente a informação de que a jazida possuía 
6.500 toneladas de ouro – quase 8% dos recursos mundiais da commodity. 

Em maio de1996 o preço das ações da Bre-X superou US$ 200 e a empresa 
atingiu valor de mercado líquido de mais de US $ 6 bilhões. 

Em junho de 1996 a Bre-X divulgou que o depósito de Busang possuia 
recursos de 39 milhões de onças de Au. Um mês depois a estimativa chega a 47 milhões 
de onças de Au. 

Em fevereiro de 1997, após disputa de 10 meses com o governo indonésio, 
Bre-X e Freeport McMoRan chegaram a um acordo para o desenvolvimento do Projeto 
Busang. Bre-X fica com 45%; Freeport com 15%, o governo indonésio e grupos privados 
ligados ao governo ficam com 40%. 

No mesmo mês a Bre-X divulga nova estimativa, aumentado os recursos de 
Busang para 71 milhões onças de Au. Relatos de John Felderhof, Vice-Presidente do BRE-
X em entrevista a Fortune Magazine, de que o Deposito Busang teria até 200 milhões de 
onças troy (6.900 toneladas curtas; 6.200 t). 

Em março de 1997, a história da Bre-X começou a ruir quando a Freeport 
MacMoRan (uma das maiores mineradoras de ouro do mundo), que já possuía 15% do 
presumido depósito, enviou uma equipe de técnicos para investigá-lo. A Freeport realiza 
Due Dilligence e conduz teste em testemunhos e recupera pequenas quantidades de Au. 
Isso levou os técnicos a concluírem que a jazida de Busang possuia quantidades 
insignificantes de ouro. Freeport exigiu uma reunião com o geólogo chefe do projeto 
Michael De Guzman para discutir os resultados do teste em amostra de testemunho. 

No dia 19 de março de 1997, segundo a lenda, Michael De Guzman cai de 
um helicóptero sobre a selva da indonésia. Há relatos de que foi encontrado uma carta 
de suicídio, mas houve rumores de que Michael De Guzman foi assassinado, ou ainda, 
pode até mesmo ter forjado a sua própria morte. 

Um dia após a essa notícia, as ações da Bre-X despencaram a 82%, levando 
a “bancarrota” milhares de investidores. 

A Strathcona divulgou seu relatório. Segundo a auditoria, a descoberta do 
século foi uma farsa "sem precedentes na história". As conclusões iniciais foram 
baseadas em "dados adulterados". 

Como resultado: 
• Queda das bolsas mundiais nas quais se negociavam as ações de 

companhias mineiras e de exploração (principalmente Junior Companies); 
• Redução drástica da exploração mineral no mundo devido a grande 

desconfiança; 
• Revisão e adequação dos Códigos de Mineração no mundo todo; 
• Preparação de novos regulamentos e recomendações de boas práticas 

mais rigorosas; 
Esta fraude foi a responsável pela consolidação das condutas internacionais 

para a declaração de recursos e reservas minerais em transação nas bolsas de valores. 
Os códigos JORC, NI 43-101, SAMREC, CRIRSCO, e o novo Guia da CBRR no 

Brasil, foram a evolução das boas práticas em consonância com as regras 
governamentais de cada país e seus mercados financeiros, e estabeleceram 



instrumentos normativos para a apresentação dos resultados de pesquisa mineral, 
executados por profissionais competentes, qualificados e certificados em comunidades 
geocientíficas internacionais reconhecidas. 
 

Fonte: Instituto Minere 

Data: 01/11/2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesse para leitura completa: 

https://drive.google.com/file/d/1C9YSpGP13KUOFuCaQYheo1iID

6qYS6ye/view?ths=true  

 
Fonte: SEG 

Data: October 2017 
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