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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 

 

 

 

TEMPORADA DE BALANÇOS MOSTRA MELHORA LENTA ENTRE AS 

EMPRESAS 
Com 2018 se aproximando, cresce a esperança dessas empresas e de seus investidores 

de um ano, enfim, positivo 

 

A situação das maiores empresas do país realmente melhorou. É o que ficou 
comprovado na temporada de balanços do terceiro trimestre, que se encerrou na terça-
feira. Juntas, as 56 empresas listadas no Ibovespa quase triplicaram seus lucros, na 
comparação com o mesmo período do ano passado. O valor passou dos 13,3 bilhões de 
julho a setembro do ano passado para 38,5 bilhões de reais. 

Mas antes que uma euforia se forme, vamos às distorções. O resultado foi 
impactado por uma melhora significativa nos resultados das exportadoras de celulose 
Fibria e Suzano. Ambas conseguiram aproveitar a oferta reduzida da commodity para 
subir seus preços. Com isso, o lucro da Fibria cresceu 23 vezes, para 743 milhões de 
reais, e o da Suzano, 15 vezes, para 801 milhões de reais. 

Outras duas empresas também tiveram grande impacto no balanço geral: a 
mineradora Vale e a estatal Petrobras. A Vale teve lucro de 7,14 bilhões de reais no 
terceiro trimestre, ante 1,84 bilhões no mesmo período do ano passado. A melhora foi 
atribuída a uma elevação do preço do minério de ferro e à nova política de controle de 
custos. Já a Petrobras, apesar de voltar ao azul, decepcionou o mercado. O lucro no 
período foi de 266 milhões de reais (impactado por despesas não recorrentes), ante o 
prejuízo de 16,5 bilhões do ano passado. A expectativa de analistas era de um lucro de 
3,56 bilhões de reais. 

Excluindo o resultado das exportadoras de celulose, Petrobras e Vale, o que 
se tem é uma melhora ainda pequena: o lucro das integrantes do Ibovespa cresceu 2,18 
bilhões de reais na comparação trimestral. A situação reflete a melhora ainda lenta e 
gradual da economia brasileira. Empresas mais dependentes do consumo e do crédito, 
como a construtora Cyrela e a administradora de shoppings BR Malls, ainda tiveram 
quedas em seus ganhos (no caso da Cyrela, o resultado final foi um prejuízo). 



Com 2018 se aproximando, cresce a esperança dessas empresas e de seus 
investidores de um ano, enfim, positivo. A instabilidade da bolsa, por sua vez, deve 
continuar, impactada pelas incertezas do cenário político no país. Balanços saudáveis e 
índice em alta, como se sabe, nem sempre caminham juntos. 
 
Fonte: Exame 

Data: 16/11/2017 

 

FLEXA RIBEIRO COBRA VOTAÇÃO DAS MPS DA MINERAÇÃO 
 

O senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) cobrou da tribuna, nesta terça-feira (14), 
que a Câmara dos Deputados inclua na pauta de votações as medidas provisórias (MP) 
789/2017, 790/2017 e 791/2017, que alteram o marco regulatório da mineração. 

A MP 789 altera as alíquotas e a base de cálculo da CFEM (Compensação 
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais); a 790 altera regras e procedimentos 
de pesquisa e lavra mineral, para incentivar a pesquisa; a 791 cria a Agência Nacional de 
Mineração e extingue o Departamento Nacional de Produção Mineral. As três foram 
encaminhadas à Câmara no final de outubro. Caso não sejam apreciadas pelas duas 
casas até o próximo dia 28, perderão eficácia. 

Segundo Flexa, se transformadas em lei, as três MPs farão o setor mineral 
“gerar muito mais riqueza, de forma socialmente responsável e ambientalmente 
sustentável”. 

— Enganam-se os que temem a mineração. A exemplo do que ocorre em 
países como Canadá e Austrália, ela pode se tornar um forte vetor de desenvolvimento 
sem prejudicar o meio ambiente. Não podemos pôr tudo isso a perder — clamou o 
senador pelo Pará. 
 
Fonte: Senado Notícias 

Data: 14/11/2017 

 

CHINA IRÁ INVESTIR EM MINERAÇÃO, ENERGIA E ALIMENTOS EM MT 
 
Após o Mato Grosso Investment Fórum, realizado nesta quarta-feira (08.11) 

em Pequim, na China, a comitiva de Mato Grosso, liderada pelo governador Pedro 
Taques, promoveu algumas rodadas de conversas com investidores, resultantes da 
palestra do governador sobre as potencialidades e números do Estado. 

Como resultado, cerca de 13 empresas chinesas visitarão Mato Grosso para 
decidir que investimentos deverão realizar. 

Mineração, energia e alimentos foram os setores que mais se destacaram 
nas rodadas de reuniões com os investidores chineses. Só no setor energético foram 
realizadas 15 reuniões e marcadas quatro agendas em Mato Grosso para discutir o 
assunto. 



O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Carlos Avalone 
Júnior, explica que o Brasil é visto como um dos maiores potenciais para investimentos 
e, Mato Grosso ainda mais. “Dentro do brasil eles enxergam Mato Grosso como o que 
costumamos chamar de ‘A Bola da Vez’, quer dizer, todas as grandes empresas já estão 
com um pé no Estado”. 

O interesse em aumentar a parceria entre o Estado e a China foi fortalecido 
com a visita, especialmente após tomarem conhecimento da economia do Estado. 

“Antes de ver a palestra do governador, muitos deles só conheciam do Brasil 
o futebol e hoje disseram ter ficado impressionados com a palestra e os números do 
Estado, de forma que poderão amadurecer os investimentos no Brasil. Ficou muito claro 
para todos nós que há uma vontade impressionante das industrias chinesas por 
informações, em relação ao Brasil, especialmente em relação a Mato Grosso. Eles 
avaliam a questão da segurança alimentar como um processo fundamental e Mato 
Grosso tem todas as condições de ser um grande parceiro”. 

Além disso, Avalone explica que há muitas industrias que querem vir para 
Mato Grosso discutir investimentos e que já estão com mercadorias no porto, ou seja, 
muito mais adiantadas do que era esperado. 

A profissionalização acelerada na China foi um dos pontos destacado pelo 
secretário, que compara a situação com o cenário de 20 anos atrás, quando esteve no 
país também. 

Para facilitar a divulgação da economia mato-grossense, o governo de Mato 
Grosso assinou, ainda, uma parceria com o Ministério do Comércio da China, onde eles 
irão disponibilizar no site oficial todas as informações sobre Mato Grosso para os 
investidores chineses. 
 
Fonte: Folha Max 

Data: 08/11/2017 

 

UMA DAS MAIORES MINERADORAS DO MUNDO ABANDONARÁ O 

CARVÃO 
 
Há apenas cinco anos teria sido impensável que uma das maiores 

mineradoras do mundo não extraísse mais carvão. Hoje, isso provavelmente se tornará 
realidade. 

A Rio Tinto Group, a segunda maior mineradora do mundo, vêm se 
afastando sem parar do carvão para focar em ativos melhores. Agora, a empresa procura 
comprador para as minas de carvão que ainda tem na Austrália. Quando vendê-las, ela 
abandonará totalmente o combustível. 

O possível futuro sem carvão da Rio contrasta muito com várias das suas 
rivais. Neste ano, a Glencore, a maior exportadora mundial de carvão, aumentou sua 
exposição quando concordou em pagar US$ 1,1 bilhão e royalties por uma grande 
participação em ativos australianos vendidos pela Rio. O combustível, que gera cerca de 
40 por cento da eletricidade do mundo, é uma das principais estratégias da BHP Billiton, 
e a Anglo American descartou planos para deixar de vender a commodity. 



Muitas mineradoras são otimistas sobre o carvão, mas o combustível mais 
poluente do mundo se transformou em um ponto de conflito para um movimento cada 
vez maior de investidores que pedem às mineiras que diminuam sua exposição. Por 
exemplo, o fundo de patrimônio soberano da Noruega não investe em empresas que 
obtenham 30 por cento das suas vendas com carvão, taxa fixada em 10 por cento pela 
Igreja da Inglaterra. 

"As pessoas estão escolhendo diversos níveis ao vender, já seja por motivos 
éticos ou comerciais", disse Helen Wildsmith, diretora de mudança do clima da CCLA 
Investment Management, que administra dinheiro para a Igreja da Inglaterra. "O fato 
de uma das grandes mineradoras diversificadas deixar de extrair carvão para 
termelétricas dá mais opções aos investidores." 

 
Motivos 

Contudo, a decisão da Rio tem mais a ver com o fato de que suas minas de 
carvão não podem concorrer com os outros de seus ativos do que com a pressão da 
mudança do clima ou de campanhas para vender. O CEO Jean-Sébastien Jacques afirmou 
que até mesmo uma empresa tão grande como a dele tem talentos e fundos limitados 
e deve concentrá-los em ativos mais produtivos. Além disso, a empresa conseguiu 
vender minas de carvão por preços que ela acha bons, fato que permite retornar mais 
dinheiro aos acionistas. 

Mesmo assim, as mineradoras estão tendo que levar cada vez mais em conta 
como propostas globais de redução dos gases de efeito estufa impactarão no futuro das 
commodities extraídas por elas, disse Wildsmith, membro de uma equipe de 
investidores que fala sobre a mudança do clima com empresas como a BHP e a Rio. 

"Todas as grandes mineradoras diversificadas estão tentando determinar 
quais commodities sofrerão a maior desvantagem no futuro, e a transição para uma 
menor emissão de carbono é uma das grandes incertezas enfrentadas por elas e outras 
empresas", disse ela. "Observamos que mais empresas integram sua análise dos 
cenários para a mudança do clima aos cenários macroeconômicos e cíclicos com que 
elas trabalham." 
 
Fonte: Bloomberg 

Autor: Thomas Biesheuvel 

Data: 10/11/2017 

 

CARRO ELÉTRICO AUMENTARÁ DEMANDA POR METAIS DA AL 
 

O aumento da produção de carros elétricos deve beneficiar a América Latina, 
com maior demanda por metais como cobre, níquel e lítio. Hoje, o Chile é o maior 
produtor de cobre do mundo e o segundo maior produtor de lítio - atrás apenas da 
Austrália. O Peru é o terceiro maior fornecedor mundial de cobre. O Brasil, por sua vez, 
tem pouca produção dos três metais, figurando entre o sexto e o sétimo maior produtor 
de níquel. 

Relatório recente sobre commodities do banco Goldman Sachs e projeções 
da mineradora SQM sugerem que a produção de lítio terá de quadruplicar dentro de dez 



anos para atender à produção de baterias para carros elétricos. O Goldman Sachs 
aponta ainda o crescimento da demanda por metais como o níquel - utilizado junto ao 
lítio em algumas baterias – e o fato de que o circuito elétrico desses carros requer 
quantidades extras de cobre. 

A perspectiva, diante do avanço de veículos elétricos no mercado, é que a 
demanda por níquel cresça entre 200 mil e 300 mil toneladas até 2025. Já o consumo de 
cobre no período deve aumentar entre 850 mil e 1,25 milhão de toneladas. Com a 
tendência de substituir o aço por alumínio nos carros elétricos, para torná-los mais leves, 
a perspectiva é de demanda adicional de 6 milhões de toneladas de alumínio até 2025. 

Até lá, segundo previsão da SQM, a América Latina deve ultrapassar a 
Austrália na produção de lítio. A região, que hoje produz 104 mil toneladas por ano, deve 
atingir a marcar de 279 mil toneladas anuais, enquanto a produção australiana deve 
chegar a 269 mil toneladas em 2025. Nesse período, a demanda mundial deve triplicar, 
para 600 mil toneladas.  

O Departamento de Indústria, Inovação e Ciência da Austrália espera que, 
até 2019, a oferta de cobre e níquel cresça 1,1 milhão de toneladas. Para a corretora 
australiana ANZ Research, a maior parte da produção de níquel terá como destino a 
fabricação de baterias na próxima década. Até 2025, a demanda pode quintuplicar. 

Jaime Alée, do Centro de Inovação do Lítio, da Universidade do Chile, estima 
que a produção chilena crescerá, mas terá papel reduzido na oferta global. "Se hoje 
produzimos 75 mil toneladas, 38% da produção mundial, em 2030 chegaremos a 180 
mil toneladas, 18% do total mundial", diz. Segundo ele, a perda de protagonismo será 
causada pelo aumento da produção da Argentina e Austrália. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Argentina atualmente produz 29 mil toneladas de lítio por ano, mas deve 
extrair o dobro dentro de três anos, afirma Hernán Vera, da consultoria argentina HV 
Mining. O setor é uma das apostas do governo do presidente Mauricio Macri para 
atração de investimento estrangeiro direto (IED). A perspectiva é que em cinco anos os 
novos investimentos em projetos de lítio totalizem US$ 1 bilhão. 

As reservas da Argentina e do Chile estão no chamado Triângulo do Lítio, que 
concentra 60% das reservas mundiais, segundo o Serviço Geológico dos EUA (USGS). 
Diferentemente da Austrália, onde é retirado de rochas, no Chile e na Argentina o lítio 
é extraído das salmouras dos salares. 



A Bolívia também possui lítio, mas não tem as reservas mapeadas, o que 
dificulta estimativas de produção, afirma o economista boliviano Juan Carlos Zuleta. O 
USGS estima que a Bolívia tenha 9 milhões de toneladas de lítio. A cifra, no entanto, diz 
respeito a recursos, e não reservas que possuem viabilidade econômica. Um caso 
semelhante é o da Argentina, que tem reservas comprovadas de 2 milhões de toneladas, 
mas recursos potenciais de 9 milhões de toneladas. O Chile, por sua vez, tem 7,5 milhões 
de toneladas em reservas de lítio. 

Apesar de a Bolívia ter criado uma estatal para o lítio (a Yacimientos de Lítio 
Boliviano, YLB) neste ano e ter exportado 25 toneladas do produto para a China no ano 
passado, o governo diz que as exportações de lítio renderão US$ 1,5 bilhão por ano ao 
país. A produção ainda é incipiente, mas o governo planeja extrair 5 mil toneladas por 
ano até 2020 - o que representaria 2% da demanda mundial.  

"O nível de IED na América Latina por causa do lítio começará a crescer em 
cinco anos, principalmente na Argentina e, depois, no Chile", diz Divya Reddy, analista 
de energia da consultoria Eurasia.  

Sergio Guzmán, da consultoria Control Risks, afirma que o lítio tem potencial 
de revolucionar as economias da região, "se elas forem capazes de administrar os 
processos de extração, produção e comercialização". "A demanda crescerá nos 
próximos anos, e será necessário desenvolver políticas para atrair o investimento e 
aproveitar o boom. Do contrário, o lítio será só mais uma commodity da qual podem 
ficar dependentes." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda não está totalmente claro quais matérias-primas de fato serão 
decisivas quando a frota de veículos elétricos crescer. "É uma tecnologia em evolução, 
e em questão de meses os componentes que melhor se encaixam podem mudar", 
afirma David Wong, diretor da consultoria A.T. Kearney. "Busca-se maior compactação, 
melhor retenção de carga e velocidade de descarga. O lítio, no entanto, tem sido uma 
constante na equação." 

O mercado financeiro vem avaliando a futura demanda dos carros elétricos 
por metais. Estimativas de preço da corretora CLSA, de Hong Kong, mostram 
oportunidade de elevar o faturamento com a produção dos metais em ao menos 25% 
até o fim desta década. Haverá espaço para novos projetos, pois a perspectiva de longo 
prazo é que a demanda supere a produção. 



Além de fornecer os metais, a América Latina precisará investir pesado em 
infraestrutura para os carros elétricos. Europa e EUA possuem bem mais postos de 
recarga do que o Brasil e outros países latino-americanos. "Essa não é uma realidade 
que se transforma da noite para o dia", afirma Wong. 
 
Fonte: Valor 

Autor: Marsílea Gombata e Renato Rostás 

Data: 16/11/2017 

 

 

ROCKS, NOT BACTERIA, TRIGGERED EARTH’S OXIDATION 
 

Changes in the planet’s crust paved the way for an oxygen atmosphere and the 

evolution of complex life, writes Andrew Masterson 

 
The Great Oxidation Event – the period 2.4 billion years ago when the Earth’s 

atmosphere suddenly became rich in oxygen, thus catalyzing the evolution of aerobic 
life – was caused by geological, rather than biological, change, new research has found. 

Geologists Matthijs Smit from the University of British Colombia in Canada 
and Klaus Mezger from Switzerland’s University of Bern set out to trace the cause of the 
oxidation event, which saw the amount of oxygen in the oceans increase 10,000 times 
in just 200 million years – an incredibly rapid rise. 

At the time, cyanobacteria were already in existence and producing oxygen 
as a byproduct of photosynthesis. Some studies have suggested that this process was 
solely responsible for the sudden rise in available oxygen, but there has been little data 
to support the contention. 

Smit and Mezger decided to take a different approach and looked to rock 
formations for a possible answer. During the Great Oxidation Event the rocky 
composition of the continents also underwent significant chemical change. 

At the start of the event, most shales and igneous rock types around the 
world comprised high levels of magnesium and low levels of silica. This is a similar 
composition to rocks found today in volcanically active areas such as Iceland. 

These ancient formations, however, also contained another very plentiful 
mineral called olivine, a type of magnesium iron silicate. When it comes into contact 
with water, it catalyses chemical reactions that lock away oxygen, meaning it is not freely 
available as a gas – which is essential for aerobic respiration. 

Indeed, the scientists calculate that olivine was plentiful enough that it 
would have tied up all the oxygen produced by cyanobacteria, neutralising its effect. 

However, at the same time as the oxidation event was occurring, the 
continental crusts were evolving. Their composition changed – in particular, olivine 
became very rare. 

As a result, fewer olivine reactions meant that oxygen produced by 
cyanobacteria was gradually able to accumulate in the oceans without being tied up. 
Eventually it saturated the water and began to leach out into the atmosphere. 



“It really appears to have been the starting point for life diversification as we 
know it,” says Smit. 

“After that change, the Earth became much more habitable and suitable for 
the evolution of complex life, but that needed some trigger mechanism, and that’s what 
we may have found.” 
The research is published in the journal Nature Geoscience. 
 

Fonte: Cosmos Magazine 

Autor: Andrew Masterson 

Data: 19/07/2017 

 

PROJETO DE TERRAS-RARAS VAI PRODUZIR 5 MIL TONELADAS POR 

ANO EM GOIÁS 
 

A Mineração Serra Verde (MSV) trabalha para produzir anualmente 5 mil toneladas de 

concentrado de terras-raras no projeto que possui em Minaçu (GO). De acordo com 

Guilherme Guimarães, CFO e COO da mineradora, existe a possibilidade de duplicar 

essa produção sem necessariamente dobrar o investimento, atualmente orçado em 

US$ 170 milhões 

 

O orçamento do projeto inclui as estimativas com gastos com a construção 
e implantação da mina e planta industrial para processamento de terras-raras em Goiás. 
O projeto tem previsão de entrar em operação em 2020, gerando 300 empregos diretos 
e 600 indiretos na região de Minaçu. 

Recentemente, a empresa obteve "novidades positivas" em relação ao 
projeto, segundo Guimarães. "Um novo estudo de pré viabilidade (PFS) foi desenvolvido, 
onde foram simulados os 8 primeiros anos de produção, e que revelou custos 
compatíveis aos verificados na China para extração e concentração de terras raras, 
conforme processo produtivo desenvolvido pela Serra Verde", afirma o executivo, em 
entrevista exclusiva ao Notícias de Mineração Brasil (NMB). 

De acordo com o CFO da Mineração Serra Verde, os investimentos previstos 
em equipamentos também foram revisados e, com isso, o resultado econômico do 
projeto "foi excelente". Além do novo PFS, a empresa também obteve nos últimos 
meses a liberação da Licença Prévia. "Agora iniciaremos os trabalhos para sanar as 
condicionantes constantes na LP e atividades para obtenção da Licença de Instalação, 
marco necessário para início das obras de implantação do projeto", declara Guimarães. 

Com a ambição de produzir 5 mil toneladas de concentrado de terras-raras 
anualmente, o projeto da MSV possui um depósito considerado "enorme", no qual 
apenas 15% da exploração foi concluída até o momento. Segundo Guimarães, no que 
foi estudado até o momento foram identificados mais de 1,4 bilhões de toneladas de 
minério contendo terras-raras, com teores médios de 0,15%. 

 
Fonte: Notícias de Mineração 

Autor: Paulo Mangerotti 

Data: 13/11/2017 

https://www.nature.com/articles/ngeo3030


 

PROJETO DA IMERYS AUMENTA RECUPERAÇÃO, MELHORA 

QUALIDADE E GERA MENOS REJEITO 
 
Com um projeto relativamente simples, de modificação da rota de 

desareamento na mina Rio Capim Caulim, a Imerys está conseguindo benefícios 
expressivos em termos ambientais e econômicos. De acordo com o Gerente Sênior de 
Novos Negócios, Renê Sousa, o projeto teve como objetivo reduzir a carga de impurezas 
coloridas - principalmente dióxido de titânio (TiO2)  no produto desaerado e remover 
o excesso e fração de caulim grosso, evitando a sua deposição nas bacias de contenção 
de rejeitos.  

A mina RCC, localizada em Ipixuna (PA) produz o minério de caulim que é 
enviado, através de mineroduto, para as instalações 22 de beneficiamento localizadas 
em Barcarena, no mesmo estado. Na mina é realizada a lavra do minério e o 
desareamento, para que o material seja bombeado.  Segundo Renê S ousa, para o 
processamento do minério na mina eram utilizadas duas baterias de ciclones, seguida 
por uma etapa de centrifugação. "O caulim disperso nos blungers (misturadores) seguia 
para a primeira bateria de ciclones junto com o rejeito da etapa de centrifugação e o 
underflow (fluxo inferior ou passante) da segunda bateria de ciclones. O overflow (fluxo 
superior) da primeira bateria alimentava a etapa de centrifugação e o produto desta 
etapa era o produto final da unidade".  

Foi pensado, então, em um novo processo que envolvia a instalação de um 
novo estágio de ciclonagem, entre a primeira b ateria e a centrifugação, possibilitando 
que a fração grosseira fosse descartada na etapa de centrifugação, de forma a eliminar 
o dióxido de titânio e o caulim de maior granulometria, um material que não é 
aproveitado na planta de Barcarena.  Com isto, além de garantir uma elevação no índice 
de recuperação de caulim na planta e aumento da porcentagem de sólidos dispersos no 
material que é bombeado. No processo anterior, o material mais grosso continuava no 
circuito, juntamente com alguns contaminantes como o titânio, que é deletério para o 
grau de alvura do caulim, um determinante da qualidade. Este foi um dos principais 
pontos de sucesso do projeto.  

Como explica Renê Sousa, a partir do momento em que foi introduzida a 
segunda bateria de ciclones de seis polegadas, a centrifugação passou a trabalhar com 
mais folga. Além disso, a operação pode ser ajustada para descartar o rejeito em 
circulação.  

"Com o aumento do PSD do caulim bombeado das minas para a planta de 
Barcarena, estamos obtendo um aumento de 1,5% na recuperação dos produtos que 
respondem por 60% do volume total de produção da Imerys.  

Este aumento de recuperação gera um aumento de 2,2% na recuperação 
geral da planta de Barcarena.  

E a melhora na recuperação gera uma redução da demanda de caulim das 
minas, tendo como consequência a redução da ordem de 33 mil toneladas/ano do 
caulim grosso descartado para as bacias de deposição, aumentando a vida útil das 
mesmas.  



E também há um aumento da Alvura da fração grossa de caulim, graças à 
remoção do TiO2 grosso. 

Anteriormente, o material de titânio classificado entre 2 e 10 micras acabava 
indo para a planta de Barcarena, onde sua remoção é mais difícil, requerendo maior uso 
de produtos químicos a fim de aumentar a alvura do caulim. Com o novo projeto, esse 
material passou a ser removido na própria mina. Em média, conseguiu-se reduzir entre 
30% e 35% a quantidade de titânio no material enviado. Portanto, o projeto tem um 
apelo tanto ambiental quanto em termos de recuperação", diz o engenheiro Gerente 
Sênior de Novos Negócios da Imerys.  

Para implantar o projeto, concebido e desenvolvido internamente, a 
empresa investiu cerca de R$ 1,2 milhão e com a economia gerada esse valor deve 
retornar em menos de dois anos.  

Segundo Renê Sousa, o projeto foi batizado de Bacuri em homenagem ao 
fruto regional de mesmo nome. 

 
Fonte: Brasil Mineral 

Data: Edição Outubro 2017 

 

 

MINERADORAS CONVIVEM COM RISCO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS 
 

As informações administradas pelo setor de mineração são de grande interesse de 

hackers, uma vez que dados sobre projetos podem ser comercializados em um mercado 

negro, afirma Marco Urteaga, chefe de Tecnologias de Informação, Serviços e 

Segurança da companhia peruana Volcán Minera. Ele participa nesta semana da Cisco 

Live Cancún 2017, realizada no México 

 

Urteaga disse que o ransomeware, um tipo de software nocivo que restringe 
o acesso ao sistema infectado e cobra um resgate para que esse possa ser restabelecido, 
é um "ataque muito crítico" e já afetou diversas empresas em escala internacional, além 
de algumas mineradoras no Peru. 

De acordo com ele, a Volcán adotou a tecnologia Cisco Meraki, que permite 
mitigar essas ameaças, saber o tipo e números de ataques, entre outros elementos, o 
que contribuiu para elevar o valor da ação da companhia na bolsa de valores peruana. 

"Somos atrativos para o mercado negro em sequestrar a informação. 
Estamos sempre expostos, o importante é que agora temos ferramentas que permitem 
diminuir esses riscos", declarou, ao falar também sobre a importância do setor mineral 
para a economia peruana. A mineradora produz zinco, chumbo e prata no Peru. 

O diretor para a América Latina do setor de Mineração da Cisco, David Louis, 
afirmou que a confidencialidade e segurança da informação das mineradoras deve ser 
cuidada de uma maneira importante, devido ao fato de que os projetos são a longo 
prazo e um ataque pode resultar em perdas econômicas significativas. 

Ele disse também que o uso de tecnologias permite reforçar a segurança dos 
mineradores, por meio de soluções que permite fazer um rastreamento de pessoas, 



assim como manter comunicação no interior das minas, o que pode ser essencial no 
caso de algum acidente. 

A Cisco Live Cancún ocorreu de segunda-feira (6) até ontem (9). O evento 
reuniu diversas empresas do segmento de tecnologias da informação, como IBM, Belden 
e Ikusi, entre outras. 
 
Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 10/11/2017 

 

CONSÓRCIO EUROPEU CRIA EQUIPAMENTO PARA EXTRAÇÃO 

MINEIRA SEM RECORRER A EXPLOSÕES 
 

Um consórcio de nove países europeus está a desenvolver um novo equipamento mais 

seguro e menos poluente para extrair matéria-prima de minas na Europa, sem recorrer 

a explosões e sem contaminar a água. 

 

Este novo método "traz vantagens ambientais muito grandes porque 
deixamos de ter explosões e perturbações nas redondezas das minas, não precisamos 
camiões para transformar o minério para a superfície e evitamos a contaminação do 
nível freático", disse à Lusa Eduardo Silva, responsável pelo "¡VAMOS!"(Viable 
Alterantive Mine Operating) do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, 
Tecnologia e Ciência (INESC TEC). 

 
O projeto "¡VAMOS!", iniciado em 2015, tem um investimento total de 12,6 

milhões de euros, 9,2 milhões dos quais financiados pela Comissão Europeia, e conta 
com parceiros de Portugal, do Reino Unido, da Bélgica, de Espanha, da Holanda, da 
Bósnia e Herzegovina, da Áustria, da Eslovénia e da Alemanha. 

O protótipo em desenvolvimento é uma máquina de mineração de 
supervisão remota, composta por uma ferramenta que vai partindo a rocha que, por sua 
vez, é aspirada até à superfície, onde está um sistema que dá apoio à mineração, 
explicou. 

De acordo com o investigador, nos processos tradicionais de mineração 
retira-se a água da mina para se proceder à extração dos minérios, o que acarreta "um 
problema ambiental grave". 

Esse problema, continuou, pode ser resolvido com recurso a um 
equipamento como o desenvolvido neste projeto, que não obriga à retirada da água. 

"Durante muitos anos, a Europa deixou de se preocupar com a extração de 
matérias-primas básicas, tendo as forças do ambiente e económicas começado a ganhar 
avanço em relação à mineração no século XX, depois da segunda guerra mundial", 
indicou. 

Devido a isso, continuou, a mineração na Europa foi assim diminuindo ao 
longo do tempo e, atualmente, cerca de 96% das matérias-primas são importadas de 
países africanos ou da America Latina, da China, da Índia e da Austrália. 



"Se de um momento para o outro estas ligações e alianças desaparecessem, 
a Europa ia estar muito mal, porque não ia ter matéria-prima para alimentar a sua 
indústria", continuou. 

Eduardo Silva contou que, desde há alguns anos, os países europeus 
decidiram voltar a analisar a hipótese de aumentar o seu investimento em extração, 
visto que existem na Europa aproximadamente 30 mil minas abandonadas, das quais 
cerca de duas mil são a céu de aberto. 

O primeiro teste com este protótipo foi realizado no Reino Unido, no final 
do mês de outubro. 

"Estamos muito satisfeitos com os resultados positivos desta primeira fase 
de testes", destacando-se "o facto de termos conseguido superar os problemas civis e 
ter tido bom acesso ao poço em Lee Moor" no Reino Unido, indicou Stef Kapusniak, 
coordenador técnico do projeto, referido num comunicado do INESC TEC a que a Lusa 
teve acesso. 

Outros pontos a destacar são "o aumento da capacidade de diferenciação 
dos minerais", "o processamento de dados quase em tempo real", o fornecimento de 
"boas imagens aos pilotos" e o "bom funcionamento dos sistemas de controlo 
integrado", acrescenta o responsável pelo projeto no Reino Unido, que vai estar no 
Porto entre quarta e quinta-feira, para participar na conferência Strongmar - Um Mar 
de Tecnologia, na biblioteca Almeida Garrett. 

Já Eduardo Silva garantiu que estão "muito contentes" com os resultados 
alcançados até esta fase do projeto, garantindo que esta nova forma de minerar vai 
contribuir para a recuperação da indústria mineira europeia. 

"Numa primeira fase, permitindo considerar voltar à atividade numa parte 
substancial de minas abandonadas nos últimos anos e, numa segunda fase, contribuindo 
com tecnologia para a mineração do mar profundo", disse ainda. 

O protótipo está a ser desmobilizado no Reino Unido e preparado para ser 
transportado até ao próximo local de demonstração, onde serão realizadas experiências 
em minas com condições distintas. 
 
Fonte: DN – Lusa 

Data: 14/11/2017 

 

EX-VOTORANTIM METAIS, NEXA PODE INVESTIR ATÉ US$ 210 

MILHÕES NESTE ANO 
 

A Nexa Resources acredita que seus investimentos ficarão entre US$ 200 
milhões e US$ 210 milhões durante este ano, segundo previsão de Mario Bertoncini, 
diretor financeiro da companhia - que é a ex-Votorantim Metais. Até setembro, a 
empresa investiu US$ 130,7 milhões. 

De acordo com o executivo, desse total investido, cerca de 30% são 
representados por expansões, com os 70% restantes sendo reservados à manutenção. 

Com relação à rentabilidade da companhia, Bertoncini comenta que as 
margens mais baixas observadas no terceiro trimestre provavelmente foram pontuais. 



Apesar de não dar projeções ou metas formais, ele disse que se mantendo o preço dos 
metais em 2018, a margem Ebitda pode ficar entre 26% e 29%. 

Entre julho e setembro, apesar de a receita líquida ter crescido 19,7%, em 
comparação anual, para US$ 625,8 milhões, as quedas de volumes de vendas e 
manutenção dos custos fixos fizeram com que o Ebitda ajustado crescesse apenas 5%, 
para US$ 161,3 milhões. Dessa maneira, a margem foi de 29% para 26%. 
 
Fonte: Valor 

Autor: Renato Rostás 
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MINERADORA AMPLIA PESQUISA DE FOSFATO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
 

 A Aguia Resources, dona do projeto de fosfato Três Estradas, disse que retomou a 

exploração em áreas vizinhas às do empreendimento. Um dos alvos em análise, Santa 

Clara, a apenas quatro quilômetros de Três Estradas, tem afloramentos de 

carbonatitos de alto teor. Amostras de rochas no local apresentam teores de até 6,38% 

de pentóxido de fósforo (P2O5) 

 
Por causa da proximidade, Santa Clara é considerado um alvo prioritário, 

uma vez que pode fornecer rocha fosfática de alta qualidade e com baixo custo de 
transporte. 

O alvo foi identificado por levantamento aeromagnético e assinaturas 
radiométricas semelhantes às de Três Estradas. "O reconhecimento inicial ao longo 
dessa tendência NE [nordeste], com 2,2 quilômetros e 900 metros de largura, identificou 
afloramentos de carbonatitos mineralizados […] Serão feitas mais amostragens e 
mapeamento antes da sondagem", diz o comunicado. 

Segundo a empresa, o objetivo é identificar fontes adicionais de 
carbonatitos oxidados que possam contribuir para o projeto Três Estradas. Com base no 
mapeamento regional e nos levantamentos geofísicos aéreos, a mineradora identificou 
uma série de metas de exploração em torno dos carbonatitos Três Estradas e Joca 
Tavares 

"A Aguia está avaliando alvos de exploração adjacentes ao [projeto] Três 
Estradas que apresentam assinaturas geofísicas similares", diz o comunicado divulgado 
ontem (8). Os alvos de exploração têm o potencial para aumentar ainda mais os recursos 
de Três Estradas, já considerado um projeto de vida longa. 

Outro alvo, Porteira, apresenta ensaios com teores de até 14,57% P2O5, 
enquanto que Santa Inês mostra teores de até 16,32% P2O5, ambos ficam perto de Joca 
Tavares. A empresa diz ainda que dados históricos para os carbonatitos de Mato Grande 
apresentam teores de até 8,38% P2O5 em amostras de carbonatitos. 

"Com a conclusão bem-sucedida do programa de sondagem em Três 
Estradas, para dar suporte ao estudo de viabilidade em curso, agora estamos retomando 
o programa de exploração regional no Rio Grande do Sul. Santa Clara é o alvo prioritário 
devido à sua proximidade a Três Estradas e sua convincente geologia. Todos esses alvos 



têm potencial para contribuir com materiais oxidados de alta qualidade que poderiam 
ampliar a fase inicial do projeto Três Estradas", disse o diretor técnico Fernando 
Tallarico, em nota. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 09/11/2017 

 

EDUARDO LEDSHAM ASSUME A PRESIDÊNCIA DA BAHIA 

MINERAÇÃO 
 

A Bahia Mineração - BAMIN anuncia alterações na sua estrutura 
organizacional, com a chegada de Eduardo Ledsham para o cargo de Diretor Presidente 
(CEO) no lugar de Claudio Menezes. 

Eduardo Jorge Ledsham é formado em geologia pela Universidade Federal 
de Minas Gerais em 1985. Possui MBA em Finanças/IBMEC no Rio de Janeiro (1994), 
pós-graduação em avaliação de Empresas e Projetos na FGV no Rio de Janeiro (1996) e 
MBA em Gestão na Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte (1997). Especializou-se 
em Gestão e Liderança no IMD na Suíça (2007) e no MIT nos Estados Unidos (2005). 
Possui também especialização em Estratégia e Avaliação Econômica na Warton School, 
nos Estados Unidos (2000). 

Ledsham esteve à frente do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), ligado ao 
Ministério de Minas e Energia, de agosto de 2016 a agosto de 2017. Entre 2012 a 2015 
esteve como CEO da B&A Mineração. Foi também Diretor Global de Exploração e 
Desenvolvimento de Projetos Minerais e Diretor Global de Energia, Fertilizantes, 
Exploração, Desenvolvimento e Implantação de Projetos na Vale, onde atuou por 26 
anos 

Em uma reunião de apresentação realizada com os funcionários da empresa, 
Ledsham destacou sua motivação para avançar frente ao desafio de tirar o projeto do 
papel “estou aqui para somar e buscar novas parcerias que contribuam para a 
viabilização do projeto”. 
 
Fonte: Bahia Mineração 

Data: 09/11/2017 

 

CUIDADO CHILE, ARGENTINA DE MACRI QUER SER ESTRELA DA 

MINERAÇÃO 
 

Durante décadas o Chile desenvolveu uma indústria de mineração invejada 
em todo o continente americano. Agora, há mais alguém buscando protagonismo no 
setor: a vizinha Argentina. 



No governo do presidente Mauricio Macri as oportunidades para as 
mineradoras estão melhorando. Macri assumiu o cargo há dois anos prometendo 
desfazer políticas protecionistas e atrair investidores. 

Essas medidas se refletem nos ajustes que ele estaria planejando em uma 
lei que protege as geleiras andinas da Argentina. As mudanças poderiam ajudar a 
investir US$ 18 bilhões em projetos paralisados, informou o jornal La Nación, na quarta-
feira. O Chile, por sua vez, está debatendo uma legislação para reforçar suas leis 
ambientais. 

Em meio a isso está Pascua-Lama, o projeto de extração de ouro e prata da 
Barrick Gold que se estende em ambos os lados da fronteira norte dos dois países. 
Enquanto continua fechado no Chile por contratempos jurídicos e ambientais, na 
Argentina de Macri o projeto avança e a empresa se prepara para iniciar perfurações 
exploratórias neste mês com a nova parceira Shandong Gold Mining. 

Por fim, há o lítio de que Elon Musk precisa para levar a revolução dos carros 
elétricos adiante, sem contar as baterias para armazenamento de energias solar e eólica. 

A Argentina está fazendo o possível para impulsionar as operações de lítio 
na salmoura de salinas localizadas em altitudes elevadas e empresas como Orocobre e 
Soc. Química & Minera de Chile estão acelerando as operações. No Chile, onde o lítio é 
considerado “estratégico” e as produtoras precisam de autorização da Comissão de 
Energia Nuclear, a SQM está em meio a uma batalha contratual com as autoridades 
relacionada à sua principal licença para explorar o metal macio. 
 
Fonte: Bloomberg 

Autor: Jonathan Gilbert 
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GEÓLOGO ASSUME DIRETORIA DE GEOLOGIA E RECURSOS 

MINERAIS DA CPRM 
 

Leia na coluna Executivos de hoje: Vanstar Mining Resources tem novo consultor 

externo; CFO da Amarillo Gold deixa o cargo; Emerita Resources tem novo CEO. 

 

Geólogo assume Diretoria de Geologia e Recursos Minerais da CPRM 

José Leonardo Silva Andriotti foi designado pelo presidente do Conselho de 
Administração do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Otto Bittencourt Netto, para 
assumir interinamente a Diretoria de Geologia e Recursos Minerais. Andriotti substitui 
José Carlos Garcia Ferreira desde o dia 1º deste mês. 

Andriotti é formado em geologia e doutor pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). Ele foi professor do curso de geologia da Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos (UNISINOS) em São Leopoldo, de 2007 a 2016. 

O pesquisador em geociências ingressou na CPRM em 1976, e atuou em 
diversos projetos na empresa ao longo desses 40 anos, além de ocupar vários cargos de 
gestão, como superintendente Regional de Porto Alegre, chefe do Departamento de 



Recursos Minerais e diretor interino de Geologia e Recursos Minerais e de Hidrologia e 
Gestão Territorial. 
 

Vanstar Mining Resources tem novo consultor externo 

A Vanstar Mining Resources anunciou, ontem (15), que Charles Beaudry é o 
novo consultor externo da empresa. Segundo a companhia, ele é um executivo com 
experiência em exploração mineral, com mais de 35 anos de expertise em geração de 
projetos, desenvolvimento de negócios, geoquímica de exploração e gerenciamento de 
projetos internacionais. A mineradora tem projetos no Canadá e declarou no ano 
passado interesse em adquirir o projeto de ouro Cristalina, em Goiás. 

Beaudry já trabalhou na Glencore, Iamgold e Xmet Inc. Atualmente ele é 
vice-presidente de Exploração e diretor da Orefinders Resources Corporation, uma 
empresa de pesquisa pública focada na aquisição de recursos históricos de ouro em 
Ontário. O executivo também é co-presidente do Comitê de Geociências do PDAC. 
 

CFO da Amarillo Gold deixa o cargo 

O CFO da Amarillo Gold, Scott Eldridge, deixou a empresa. Em nota divulgada 
no dia 3 deste mês, a mineradora agradeceu o executivo por suas contribuições e 
desejou a ele sucesso no futuro. O principal projeto da Amarillo é o prospecto de ouro 
Mara Rosa, em Goiás. 

De acordo com a companhia, Hemdat Sawh assumiu o cargo. O executivo é 
contador profissional e tem MBA em contabilidade da York University, licenciatura em 
geologia pela Universidade de Concórdia e é pós-graduado em geologia pela 
Universidade McGill. Ele já trabalhou nas empresas Grant Thornton LLP, Scorpio Mining 
Corporation, Goldbelt Resources Ltd. e da Crystallex International Corporation e da 
Wesdome Gold Mines. 
 

Emerita Resources tem novo CEO 

Michael Timmins é o novo CEO e diretor da Emerita Resources. Segundo a 
empresa, ele é um executivo de mineração com mais de 20 anos de experiência em 
desenvolvimento técnico e corporativo na Agnico Eagle Mines Limited e Placer Dome 
Inc. A Emerita adquiriu dois projetos em Minas Gerais: um de lítio, da Falcon Metais; e 
um de zinco, da Vale. 

Timmins já trabalhou na Agnico Eagle e desenvolveu uma extensa rede de 
contatos de investidores, banqueiros de investimento e consultores durante seus doze 
anos na empresa. O executivo também trabalhou em várias capacidades operacionais 
no campo de Red Lake para Placer Dome. Ele tem MBA pela Queens University MBA, é 
mestre em metalurgia pela Universidade da Colúmbia Britânica. Joaquin Merino 
continuará como presidente da Emerita, bem como o diretor-gerente da Emerita 
Resources Espana SL, subsidiária espanhola da Emerita. 

 
Fonte: Notícias de Mineração 
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UN URGES MINERS TO BETTER REGULATIONS NEEDED TO PREVENT 

DISASTERS 
 

An increase in the frequency of sometimes deadly mining waste disasters 
over the past decade confirms that governments and resource companies need to better 
protections for those who live close to polluted material storage sites, a new report by 
the United Nations says. 

According to “Mine Tailings Storage: Safety Is No Accident” study, published 
by the UN Environment Program (UNEP), most of the 40 significant mine waste accidents 
registered since 2007 have involved dams or other storage areas that failed, releasing 
torrents of polluted water. 

Among those disasters, the agency highlighted a 2015 dam collapse at a 
Brazilian iron ore mine that killed 19 people and the Gold King mine spill, which leaked 
waste into rivers in three Western states of the US. 

The report makes two central recommendations to help the industry 
eliminate tailing dam failures. It calls for a “safety-first” approach to tailings storage that 
should be reflected in both management actions and on-the-ground operations. 

It also suggests establishing a UN Environment stakeholder forum to 
facilitate international strengthening of tailings dam regulation. 

Advocacy groups applauded the report and its suggestions, especially the 
call for governments and mining companies to adopt a "zero-failure" goal for tailings. 

“This timely and much needed UNEP assessment should act as wake-up call 
for all States involved in regulating the mining industry. Safety must come before costs,” 
said Ugo Lapointe from MiningWatch Canada. 

Waste storage sites are "like ticking time bombs," said Payal Sampat with 
the U.S.-based group Earthworks, adding that governments and the mining industry 
have done too little to prevent accidents. 
 
Fonte: Mining 
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PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA MINERAÇÃO IMPULSIONARÁ 

RETOMADA DO CRESCIMENTO DO SETOR, DIZ MÁRIO REINHARDT 
 

O Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira, anunciado pelo 
governo federal em julho, impulsionará a retomada do crescimento do setor. Segundo 
Mário Reinhardt, diretor da GE21, as mudanças nas regras da mineração representam 
“uma grande esperança para a virada que o país precisava urgentemente”. 



“Existem obviamente pontos a serem revisados e que devem ser mais 
profundamente discutidos, como a questão tributária (mas que sempre será conflitante 
e precisa de ajustes), mas a simplificação da questão burocrática, a busca da uma maior 
estabilidade, a redução de prazos e desburocratização, a ampliação de disponibilização 
dados básicos de geologia através da CPRM, a questão de fronteiras, a possibilidade de 
liberar muitas áreas potenciais travadas, entre outras, são hoje a nossa esperança de 
uma retomada de investimentos em pesquisa, inclusive para criar esperança de trabalho 
para inúmeros colegas nossos que ainda estão desempregados”, declara, em entrevista 
por e-mail à Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral (ABPM). 

De acordo com ele, o governo está fazendo um trabalho “muito louvável e 
correto”, redirecionando toda a economia e o setor mineral para o rumo certo de 
abertura econômica e competição. 

“Entendo que a potencialidade mineral do Brasil carece ainda de muitos 
investimentos e deverá gerar ainda muitas surpresas positivas, e que tudo tem que ser 
feito para que o capital possa se sentir mais confiante e estável para apostar nestes 
investimentos, que são caracteristicamente de longo prazo. Considerando de que nos 
últimos anos o nosso setor industrial foi de certa forma esquecido, o crescimento e a 
busca da melhoria social da nossa população, a curto prazo, sem dúvida depende dos 
seus recursos naturais, não só da agricultura, mas também da mineração. O Brasil abrir 
mão de suas riquezas minerais não faz o menor sentido”, afirma. 

Questionado sobre o futuro do setor, Reinhardt diz que espera que haja a 
retomada de um ciclo sólido de investimentos, de forma que a riqueza dos minerais da 
“nova onda” seja aproveitada e novas minas e distritos mineiros sejam viabilizados nos 
próximos anos, contribuindo assim, cada vez mais, para uma balança de pagamentos 
positiva e a sustentabilidade socioeconômica do país. 

“Mas que isso também seja feito com base no aproveitamento de toda a 
experiência acumulada pelos profissionais da área nos últimos anos e em sinergia com 
as novas oportunidades tecnológicas disponíveis, modernizando a nossa atividade e 
aproximando-a do conceito futurista de Mineração 4.0”, declara. 
 

Prêmio Personalidades do Ano do Setor Mineral 

Reinhardt foi eleito Personalidade do Ano no Setor Mineral na categoria 
Engenharia/Tecnologia Mineral. Realizada pela revista Brasil Mineral, a iniciativa visa 
reconhecer os profissionais que se destacaram em distintas áreas da atividade. 

“Considero um reconhecimento de mercado não para mim, mas 
especialmente para toda a nossa equipe que vem trabalhando junto comigo a muitos 
anos  nesta interface, em geral instável, de serviços, consultoria e desenvolvimento de 
projetos de mineração, enfrentando os altos e baixos do setor nos seus últimos 35 anos, 
com muita dedicação e criatividade, e constante busca de atualização profissional e 
inovação, totalmente necessários para a nossa sobrevivência, o crescimento e alcance 
de um mínimo de estabilidade e realização”, diz. 

Ele também afirma que o prêmio é “um reconhecimento dos que trabalham 
no constante desenvolvimento de novos projetos de mineração, dos geólogos 
prospectores, que buscam superar as dificuldades que o trabalho nos impõe no dia a dia 
desenvolvendo, porém, sempre novas ideias e hipóteses para a descoberta e a 
viabilização de novos empreendimentos, e sem perder o otimismo”. 
 



Sobre Mário Reinhardt 

Mário Conrado Reinhardt é graduado em geologia e tem mestrado em 
Geologia Econômica pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Para se inserir no 
mundo da Tecnologia da Informação (TI), ele fez pós-graduação em Gerência de 
Negócios e Tecnologia da Informação na Fundação Getúlio Vargas (FGV), e em 2008, por 
exigências do mercado, se tornou profissional qualificado como “Competent Person” – 
AIG 3703 pelo Australian Institute of Geology. 

Iniciou a carreira trabalhando em geologia de mina e exploração mineral no 
Grupo Ferbasa - Mina Medrado e na implantação da Mina Subterrânea de Ipueira (BA). 
Para ganhar experiência em exploração mineral, trabalhou na Caraíba Metais, no Vale 
do Curaçá (BA), onde sua equipe na época detalhou o depósito de Surubim e descobriu 
o depósito de Sussuarana. 

Em 1984 começou os trabalhos de prestação de serviços e consultoria como 
funcionário na Paulo Abib Engenharia, onde passou 10 anos e foi gerente da Mina e 
depois da Operação pioneira em lixiviação em pilha para ouro a céu aberto de Fazenda 
Brasileiro (BA), até 1988. 

Posteriormente, já em Belo Horizonte (MG), foi geólogo da PAA de diversos 
projetos de ouro, como por exemplo na implantação e operação de Córrego Sítio da 
AngloGold, Riacho de Machados da Vale, Xapetuba da TVX e Vila Nova da CCO, sendo 
depois, como superintendente, trabalhando em desenvolvimento de projetos de 
exploração mineral e atuação no Brasil e América do Sul. 

No início dos anos 90, junto com o ex-colega Persio Mandetta, através da 
PAA fomos pioneiros em iniciar a exploração de ouro no Norte do Mato Grosso, Tapajós 
e Amazônia, com desenvolvimento de projetos em parceria com a CCO Mineração, TVX, 
WMC, Andrade Gutierrez e outras. 

Em 1995, foi sócio fundador e diretor técnico da empresa Geoexplore por 
mais de 13 anos e depois diretor técnico da Coffey no Brasil. Entre 1995 a 1998, com a 
abertura da exploração mineral para empresas estrangeiras, a Geoexplore foi parceira 
de serviços no Brasil da Barrick Gold em exploração para ouro e realizou um trabalho 
pioneiro para avaliação mais ampla de ouro do Norte do Mato Grosso e Tapajós, como 
por exemplo no desenvolvimento inicial de pesquisa nos projetos Castelo dos Sonhos, 
Limão, Patrocínio e Serrinha, entre outras. 

Na crise de mineração de 1998 a 2000, após redução drástica da equipe, a 
companhia decidiu acrescentar ao conhecimento de Geociências também as então 
surgentes Geotecnologias, sendo que neste período a empresa desenvolveu várias 
soluções tecnológicas e foi pioneira na aplicação e implementação de sistemas SIG e 
banco de dados geográficos para mineração no Brasil. 

Com o boom de investimentos que se iniciou em 2003 a 2004, a Geoexplore 
teve um forte crescimento e chegou em 2007 a ter mais de 500 funcionários e 50 
geólogos de exploração trabalhando para um grande número de clientes nacionais, 
como a Votorantim Metais, Vale, BHP e muitas empresas juniores. Em 2007 a 
Geoexplore foi incorporada pela empresa internacional de origem australiana Coffey 
International, sendo que em 2010, por acordo de acionistas, deixou a empresa. Entre 
2012 e 2015, Reinhardt desenvolveu e coordenou tecnicamente o projeto Ouro Paz no 
Mato Grosso, de investimento privado, que resultou na descoberta de dois depósitos de 
ouro. 



Em 2015, acreditando de que a mineração no Brasil teria vez, embora que 
naquele momento encontrava-se no seu ponto mais profundo de crise, decidiu, junto 
com ex-colegas da Geoexplore, fundar a atual GE21 Consultoria Mineral, hoje Grupo 
GE21. A GE21 atua em toda a cadeia de serviços para projetos de mineração, desde a 
exploração, até a área de estimativas de recursos e reservas segundo os códigos 
Internacionais, e projetos de Scoping Study e Pré-viabilidade, além de atuar também nas 
áreas de Tecnologia de Realidade Virtual e Aumentada e Geotecnologias, onde tem 
parceria com o BGS- British Geological Survey, a Dassault Systems e Virtalis, buscando 
sempre incorporar as mais avançadas tecnologias aos trabalhos de exploração mineral 
e geociências. A empresa está desenvolvendo um programa interno em andamento para 
se cada vez mais adequar às exigências da Indústria 4.0. 
 
Fonte: ABPM 

Data: 15/11/2017 

 

OS MISTERIOSOS CAMINHOS DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
 

A pesquisa hidrogeológica vem ganhando cada vez mais espaço, importância 
e necessidade junto às atividades de mineração, seja nas etapas de prospecção mineral, 
lavra ou descomissionamento de mina. Tal pesquisa engloba uma série de estudos, que 
envolvem desde a geologia básica dos terrenos até informações e dados mais 
complexos, como geologia estrutural e geoquímica. 

Em se tratando dos aspectos físicos das águas subterrâneas, principalmente 
o sentido e a direção do fluxo hídrico subterrâneo preferencial, leva-se muito em 
consideração a questão estrutural do terreno (dobras, falhas, fraturas, etc.). Em termos 
práticos consideram-se na hidrogeologia 3 grandes tipos de aquíferos – poroso, 
fraturado e cárstico – que, em relação à complexidade, podem ser classificados da 
seguinte forma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O maior desafio é definir com precisão o (s) caminho (s) preferencial (is) do 
fluxo para fins de alocação de poços, já que para tal atividade é necessário acertar bem 



no centro do alvo para se obter o melhor resultado em termos de produtividade e 
desempenho do poço. 

A mineração possui um enorme acervo de estudos e informações técnicas 
sobre o subsolo dos terrenos, em função dos levantamentos geológicos para a 
prospecção mineral, o que facilita muito o trabalho dos hidrogeólogos. Porém, quando 
é necessário um trabalho de maior precisão e urgência em frentes de lavra ou mesmo 
em fundos de cavas podem surgir cenários inéditos, em função da complexidade 
geológica pois, normalmente, onde há maior volume e teor de minério, provavelmente 
houve maior ação tectônica no passado geológico. Como a pesquisa geológica costuma 
limitar-se às malhas de sondagem, sempre existem lacunas entre os furos, que serão 
preenchidas pela interpretação dos geólogos. Nesse momento podem surgir surpresas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura acima ilustra uma situação onde o modelo geológico, que serviu de 
base para a construção do modelo hidrogeológico, contempla determinadas 
características estratigráficas e estruturais que não foram encontradas na íntegra 
durante as escavações. O cenário “A” apresenta um enorme cone de rebaixamento 
previsto em simulações matemáticas, proporcionando a liberação de um determinado 
volume de minério “seco”. Na prática, no entanto, encontrou-se o cenário “B”, onde não 
houve a devida interferência (encontro) dos cones de rebaixamento dos poços, gerando 
alguns transtornos operacionais para a lavra em função de um nível de água subterrânea 
(NA) aflorante e/ou muito raso no fundo da cava. 

A partir desse cenário (B) hidrogeológico, iniciou-se uma revisão no modelo 
geológico de forma a contemplar novas estruturas que pudessem estar fazendo o papel 
de barreira hidráulica (camadas impermeáveis, superfície de topo rochoso mais elevado, 
etc.) e que não apareceram nas sondagens e, consequentemente, não constaram nos 
modelos geológicos e hidrogeológicos originais. 

Surpresas como estas acabam fazendo parte da rotina operacional de uma 
mina e são muitas vezes corrigidas a partir do adensamento de malhas de sondagem 
(passando de 50m x 50m para 25m x 25m ou para malhas ainda mais refinadas como 
12,5m x 12,5m), além dos mapeamentos geológicos de frentes de lavra e, em muitos 
casos, do uso de levantamentos geofísicos para subsidiar a interpretação geológica. 

A geofísica é uma potente ferramenta usada para as pesquisas, 
principalmente hidrogeológicas já que, além ser um método mais rápido, também 
apresenta um custo muito inferior ao da sondagem. A figura a seguir apresenta um 
exemplo prático da comparação de um mesmo perfil gerado a partir da sondagem 
geológica (GEOLOGIA) e de um levantamento geofísico (GEOFÍSICA). É fácil notar o 
volume de informações extras obtidas a partir da geofísica que, além de identificar 



estruturas imperceptíveis pela sondagem, ainda permite a definição de um NA 
acompanhado de possíveis caminhos preferenciais para o fluxo hídrico subterrâneo 
(falhas, rocha alterada por percolação de águas, etc.), de forma a complementar a 
interpretação geológica: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em momentos de crise hídrica, é muito comum que as pessoas interessadas 
em perfuração de poços ou escavação de cisternas recorram ao auxílio de uma espécie 
de geofísica popular, que é a radiestesia (a técnica da “varinha”). Através dela, 
radiestesistas (pessoas com alta capacidade sensitiva) dizem identificar fluxos 
preferenciais de águas subterrâneas por meio da emanação de ondas que, salvas as 
devidas proporções, poderiam ser comparadas a ondas eletromagnéticas: a “varinha” 
faria o papel de antena e o radiestesista de receptor das tais ondas. 

Existem vários relatos sobre o uso dessa técnica em diversas partes do 
mundo, inclusive no Brasil, e ao longo de toda história da humanidade. Para muitos 
colegas, esse tipo de técnica para alocação de poços é uma afronta à ciência, porém há 
relatos de sucesso e acertos impressionantes na alocação de poços tubulares ou mesmo 
cisternas. Quando me perguntam se a radiestesia funciona, evito entrar em polêmicas, 
seguindo um velho ditado espanhol: “yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. ” 
 
Fonte: In The Mine 

Autor: Marcus Vinícius Andrade Silva 

Data: 14/11/2017 

 


