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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 

 

 

 

INDÚSTRIA EXTRATIVA REUSA 85% DE ÁGUA E TRABALHA PARA 

DIMINUIR GERAÇÃO DE RESÍDUOS 
 

Iniciativas que incluem a promoção do emprego e da renda, da educação, inovação e 

conservação do meio ambiente reafirmam o compromisso das empresas com a agenda da 

sustentabilidade 

 
Responsável por 4,3% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, o setor de 

mineração investe em práticas sustentáveis. O destaque é o reuso de 85% da água nos 
processos produtivos, segundo o estudo Mineração e Economia Verde, produzido pelo 
Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e lançado no evento CNI Sustentabilidade, 
realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em outubro do ano passado. Outro 
avanço é o trabalho de redução de resíduos gerados por meio do conhecimento geológico 
detalhado do território a ser explorado. 

A gerente de Assuntos Ambientais do IBRAM, Claudia Salles, explica que o 
mapeamento da área em uma escala compatível para pesquisa mineral é fundamental. 
“Com isso, são elaborados projetos mais eficientes em termos de aproveitamento dos 
minérios extraídos e, por consequência, com menor geração de resíduos”, diz. 

Na publicação, há práticas que garantem a disposição adequada e segura dos 
rejeitos gerados pelo setor de mineração. Segundo Cláudia, o Ibram busca fomentar a 
sustentabilidade no setor por meio de parcerias e estudos que estabelecem um novo tipo 
de relação de mineradoras e territórios em que a atividade está inserida. “Entendemos o 
papel da mineração como atividade transformadora dos padrões de vida da sociedade. Com 



esse documento, buscamos difundir boas práticas adotadas pelas mineradoras para toda 
sociedade brasileira”, ressalta. 

Conheça algumas práticas bem-sucedidas na indústria de mineração, que 
emprega cerca 185 mil trabalhadores e representa 11,6% das exportações brasileiras: 

MUDANÇA DO CLIMA –  desde 2011, o Ibram mapeia emissões de gases de 
efeito estufa no setor mineral, que teve como ano base 2008. A primeira etapa do trabalho 
ocorreu com a realização do primeiro inventário de gases de efeito estufa do setor mineral. 
Em 2012, a instituição assumiu novamente a condução do processo de desenvolvimento de 
um novo inventário, que teve como ano base 2011. 

O Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa é o procedimento 
consagrado para identificação das fontes e o cálculo das emissões desses tipos de gases em 
nível mundial, nacional ou individual. Claudia Salles destaca a importância dos Inventários 
para o controle ambiental. “Com as metas estabelecidas na Contribuição Nacionalmente 
Determinada (iNDC), torna-se necessário conhecer, monitorar e verificar as emissões por 
setor da atividade econômica”. Além disso, busca analisar comparativamente os 
levantamentos das emissões de Gases do Efeito Estufa apresentando, assim, o 
comportamento do segmento com relação a essas emissões. 

ÁGUA – As mineradoras interagem com recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos, seja pelo uso nos processos produtivos ou por estarem localizadas nas 
regiões de nascentes e recarga hídrica. O uso da água ocorre no processo de lavra e se 
estende para as atividades de beneficiamento e transporte dos minérios, como também ao 
encerramento da mina. 

O contexto hidrológico no qual se localizam os veios é importante para 
determinar a eficiência e a viabilidade técnica e econômica de uma lavra. A boa gestão 
hídrica é um elemento de competitividade porque o insumo é essencial para as operações 
e porque os custos – infraestrutura, acesso, despoluição, etc. – são significativos. Por isso, 
as mineradoras fazem planejamento da gestão hídrica, desde a fase de pesquisa até o pós-
fechamento, com ferramentas apropriadas, desenhando e implantando as medidas 
preventivas e corretivas mais adequadas. 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) – Em 2014, o Ibram, 
juntamente com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e o 
governo brasileiro, promoveu o primeiro diálogo global sobre indústrias extrativas e a então 
proposta da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os ODS. Como resultado, 
houve mapeamento de impactos relacionados com a indústria da mineração em relação 
aos ODS. 

A partir daí, foi elaborado o estudo Atlas: Mineração e ODS, baseado em 
pesquisas ocorridas em áreas de trabalho e entrevistas com mais de 60 especialistas globais 
da indústria, sociedade civil, governos, universidades, organizações internacionais e 
instituições financeiras. O documento mapeia a relação entre a mineração e os ODS, 
utilizando exemplos de boas práticas existentes na indústria e os conhecimentos e recursos 
relativos ao desenvolvimento sustentável que, se forem replicados ou ampliados, poderiam 
prover contribuições úteis para o atingimento dos ODS. 
 



Sobre os estudos setoriais – série CNI sustentabilidade 

As iniciativas empresariais, detalhadas em 14 estudos setoriais que integram a 
série CNI Sustentabilidade, concluída em 2017, incluem ainda a promoção do emprego e da 
renda, da educação, da inovação e a conservação do meio ambiente. Entre as experiências 
que serão relatadas na série está a criação pela Associação Brasileira da Indústria de 
Eletroeletrônicos (Abinee) de um sistema de logística reversa para equipamentos 
eletroeletrônicos, que visa aumentar a eficiência e reduzir custos das empresas por meio 
do compartilhamento de infraestrutura de gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos. 

Outra ação é a plataforma educativa Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável de Comunidades Litorâneas, da Repsol Sinopec Brasil, que oferece qualificação 
profissional a comunidades litorâneas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os cursos são 
ministrados em uma unidade móvel equipada com computadores e kits multimídia que 
atendem 25 alunos por turma. Há ainda o programa de reciclagem e a reutilização de 
materiais, da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit). Intitulado Retalho Fashion, o 
projeto organiza a coleta, a triagem e a venda de resíduos têxteis e busca criar condições 
socialmente justas de trabalho. 

Saiba Mais – Faça o download dos documentos que apresentam as ações da 
indústria brasileira para o desenvolvimento sustentável, divididos por setores de atuação, 
no site do CNI Sustentabilidade. 
 

Fonte: IBRAM 

Data: 18/01/2018 

 

 

INB OBTÉM NOTA MÁXIMA DE CERTIFICADORA INTERNACIONAL 
 

Unidade de Caetité apresentou excelência na determinação da presença de urânio na água 

e no solo; certificado é importante indicador de segurança 

 
O Laboratório de Controle Ambiental da Unidade de Concentrado de Urânio da 

INB, em Caetité, na Bahia, acaba de receber uma certificação internacional que comprova 
a capacidade da empresa em determinar com precisão a presença de urânio na água e no 
solo. A conquista é significativa por assegurar os dados obtidos no monitoramento 
ambiental e garantir que a atividade de mineração se desenvolva de maneira sustentável. 

A unidade da INB foi aprovada com conceito máximo no programa de 
proficiência da empresa norte-americana ERA (Environmental Resource Associates), 
referência mundial na área e credenciada pelo órgão internacional American Association 
for Laboratory Accreditation. No total, 45 laboratórios de diferentes países foram avaliados 
dentro do mesmo conjunto de parâmetros ambientais. 

A Instituição também foi avaliada no Programa Nacional de Inter comparação 
Laboratorial do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) para urânio em água. O 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/cni-sustentabilidade/edicao-2017/


desempenho analítico foi considerado bom, o que significa conceito máximo na avaliação 
do Programa. 

Para a gerente de Segurança, Radioproteção e Ambiental da INB, Andréa Borba, 
esse tipo de certificação norteia o laboratório, comparando o desempenho com outros 
semelhantes, indicando ações preventivas para melhoria dos procedimentos e 
oportunidades de treinamento. 

“Todos estes parâmetros estão incluídos nos Programas de Monitoração 
Ambiental, e os certificados dão respaldo às avaliações presentes nos relatórios enviados 
aos órgãos licenciadores CNEN e Ibama”, explicou 

A INB atua em todo o ciclo de produção do combustível nuclear para geração 
de energia elétrica, desde a mineração, beneficiamento e enriquecimento do urânio, até as 
etapas de fabricação e montagem dos componentes dos Elementos Combustíveis, que 
compõem as recargas que abastecem as usinas de Angra. A região de Caetité abriga uma 
reserva de 110 mil toneladas distribuídas em 38 depósitos de urânio com alto grau de 
pureza. 

Além do urânio, a capacidade do laboratório de Controle Ambiental da INB 
Caetité também já foi testada e aprovada para determinação de alumínio, potássio, cobre, 
chumbo, zinco, bário, ferro, alcalinidade, fluoreto, nitrato, nitrito, sulfato, cloreto e sólidos 
totais dissolvidos. 

Em março de 2017, o Laboratório de Monitoração Ambiental, que fica dentro 
da Fábrica de Combustível Nuclear, em Resende (RJ), também recebeu o certificado de 
excelência sobre determinação da presença de urânio no solo. 
 

Fonte: Canal Energia 

Data: 24/01/2018 

 

DNPM ESTREITA LAÇOS COM A ALEMANHA 
 

O Diretor-Geral do DNPM, Dr. Victor Hugo Froner Bicca, recebeu na tarde do dia 25/01, a 

visita do Embaixador da Alemanha no Brasil, Dr. Georg Witschel, que estava 

acompanhado do Ministro de Assuntos Econômicos e Temas Globais, Dr. Rainer Munzel 

 
O Diretor-Geral do DNPM, Dr. Victor Hugo Froner Bicca, recebeu na tarde do dia 

25/01, a visita do Embaixador da Alemanha no Brasil, Dr. Georg Witschel, que estava 
acompanhado do Ministro de Assuntos Econômicos e Temas Globais, Dr. Rainer Munzel. 

O Diretor-Geral do DNPM fez uma rápida explanação da economia mineral 
brasileira aos visitantes e o interesse em estreitar os laços com o governo alemão, no 
sentido de trazer empresas alemãs para investir no Brasil. 

O Embaixador Witschel destacou a importância do setor mineral brasileiro, a 
diversidade dos bens minerais brasileiros, também relatou sobre a potência tecnológica da 



indústria alemã e sua necessidade de matérias primas minerais, onde o Brasil se encaixa 
como um importante player. 

Já ficou previamente agendado um Workshop para 18 de junho entre o DNPM 
e os nossos parceiros alemães, governo, iniciativa privada brasileira e produtores de 
equipamentos para mineração da Alemanha, bem como empresas consumidoras de bens 
minerais da Alemanha. Um dos objetivos desse encontro é o de demonstrar a diversidade 
mineral brasileira e as oportunidades de negócios na mineração em nosso país. Brevemente 
divulgaremos o programa desse evento. 
 

Fonte: DNPM 

Data: 25/01/2018 

 

 

ANGLO ESPERA AVAL PARA EXPLORAR MINÉRIO DE FERRO EM 

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO E ALVORADA DE MINAS 
 

Mineradora cogita paralisar operações em Conceição do Mato Dentro se não conseguir 

licença para expansão 

 
A apreciação de parecer técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (Semad) hoje, na Câmara Técnica em Atividades Minerárias 
do Conselho de 

Política Ambiental (Copam), vai definir os rumos da exploração de minério de 
ferro nos municípios de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, na Região Central 
de Minas Gerais. Se aprovado, o parecer favorável da Semad permitirá à Anglo American 
iniciar imediatamente investimentos de US$ 330 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) na 
implantação da terceira fase do projeto Minas-Rio. Outra destinação do recurso será 
garantir a continuidade e o aumento da capacidade de produção do empreendimento, das 
atuais 16 milhões de toneladas por ano para 26,5 milhões de toneladas anuais. 

Caso o parecer seja recusado, a empresa terá de correr contra o relógio para 
não paralisar suas atividades a partir de setembro. Com o aval do Copam, a empresa terá 
as licenças de instalação e prévia para ampliar a exploração da reserva de minério de ferro. 
“A expectativa é positiva. Nós conversamos com o governo e com o Ministério Público para 
mostrar o projeto e a grande necessidade da fase 3 para a continuidade das operações”, 
afirmou o presidente da mineradora no Brasil, Ruben Fernandes. 

“Espero não ter de tomar a decisão de paralisar”, acrescentou o executivo. 
Segundo ele, no atual estágio, a empresa dispõe de minério para operar apenas até 
setembro. O executivo observa que a mineradora já sente os efeitos do fim da extração na 
fase 2. “A produção tem um custo um pouco maior e o teor do minério cai”, revela 
Fernandes. 

Ainda que com a aprovação das licenças ambientais, este ano a Anglo sentirá os 
efeitos da transição de etapas do Minas-Rio. Segundo Fernandes, a empresa, que fechou o 



ano passado com produção um pouco superior às 16,1 milhões de toneladas extraídas do 
Minas-Rio em 2016, deve enfrentar queda neste ano. O presidente da Anglo American 
informa que já há uma empresa contratada para as obras da fase 3 (expansão da frente de 
lavra e alteamento da barragem de contenção, entre outros serviços) e que serão gerados 
800 empregos na fase de implantação. Desse universo, 100 oportunidades serão mantidas 
depois da entrada em operação da terceira etapa. Hoje, a Anglo tem 4.800 empregados, 
sendo 1.600 na região das minas. 
 

Impacto 

Para instalar a nova etapa, a empresa negociou com as comunidades atingidas 
e além das famílias impactadas diretamente está disposta a reassentar as que estão em 
áreas de influência indireta do projeto. Foram realizadas audiências públicas e 44 reuniões 
com as populações do entorno das minas da Anglo. Hoje, segundo Fernandes, nas próprias 
comunidades manifestações estão sendo realizadas pela manutenção das operações da 
companhia na região. Além dos salários e da movimentação em compras, a Anglo revela 
que da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cefem) paga pela 
empresa foram destinados R$ 65,5 milhões para Conceição do Mato Dentro e R$ 5,3 
milhões para Alvorada de Minas. 

Com a entrada da fase 3 e o aumento da produção, no Minas-Rio, segundo a 
Anglo American, serão recolhidos R$ 317 milhões em 2019, em impostos municipais, 
estaduais e federais e outras taxas, dos quais R$ 62 milhões para os municípios, R$ 180 
milhões para o estado e R$ 75 milhões para a União. A empresa destaca que toda a 
expansão será destinada aos mercados nos quais já comercializa o minério para produção 
de pelotas de ferro: China, Índia, países árabes e Europa. A perspectiva é de que o preço do 
minério de fero se mantenha no patamar atual entre US$ 60 e US$ 70 por tonelada. 
 

Fonte: Estado de Minas 

Autor: Marcílio de Morais 

Data: 26/01/2018 

 

VALOR JUSTO DAS FIRMAS, RISCO AMBIENTAL E TEOREMA DE COASE 
 

A governança corporativa ganhou relevância nos últimos 20 anos. Hoje, 
companhias que insistem em desrespeitar os direitos dos acionistas minoritários veem suas 
ações negociarem com desconto em relação aos papéis de suas concorrentes. 

Por outro lado, eventos relacionados ao meio ambiente ainda são pouco 
estudados pelos investidores. O tema somente entra na agenda quando ocorrem tragédias 
ecológicas como a do rompimento da barragem da mineradora Samarco. 

A preocupação dos analistas passou a ser quantificar a indenização a ser paga 
pela mineradora Vale, controladora da Samarco. Essa indenização reduz o valor justo da 
Vale. 



Esse caso mostra que os investidores somente precificam o risco ambiental "a 
posteriori", ou seja, após o dano ter ocorrido.  

O chamado teorema de Coase, atribuído ao microeconomista britânico Ronald 
Henry Coase - prêmio Nobel em 1991 -, nos ajuda a entender que o risco ambiental deve 
ser calculado antecipadamente, reduzindo de imediato o valor justo da firma e não apenas 
quando o dano ambiental já tiver ocorrido. 

A agenda de governança corporativa ganhou força no Brasil com a criação do 
Novo mercado pela B3 em 2000. Uma das principais exigências era a de que as companhias 
aderentes ao segmento somente poderiam possuir ações ordinárias, o que contribuiu para 
melhorar o alinhamento de interesses entre minoritários e controladores. 

Se por um lado, a governança ganhou força, aspectos relacionados ao meio 
ambiente continuam a não ser levados em conta no cálculo do valor justo das companhias. 
A preocupação só emerge em situações especiais como no caso da Samarco. O teorema de 
Coase contribui para se demonstrar que o risco ambiental deve ser reduzido do valor justo 
das companhias antes mesmo de os desastres ecológicos acontecerem.  

Vamos a um exemplo. Suponha que existam dois agentes na economia: a 
companhia A e a sociedade. A atividade da companhia gera poluição. Três hipóteses podem 
surgir: 

 Hipótese 1: Caso não haja restrição para a empresa poluir, o bem-estar dessa 
economia será dada pela maximização do lucro da empresa e da função utilidade da 
sociedade. Vamos supor que a companhia A tenha uma maximização de 20 e a sociedade, 
de 10. A     economia terá um bem-estar geral de 30: a soma dos dois agentes.  

 Hipótese 2: Agora suponhamos que a companhia A tenha que pagar uma     taxa 
para níveis de poluição superiores a um determinado patamar.     Nesse caso, a companhia 
continua com a mesma função lucro, mas agora     tem uma restrição: o custo de indenizar 
a sociedade. Logo, o bem-estar da economia continua sendo 30, mas a distribuição do     
bem-estar se altera. Suponha que a taxa seja de 7. Nesse caso, o     lucro da companhia 
passaria a 13 (20 - 7), enquanto o bem-estar da     sociedade aumentaria para 17 (10 + a 
indenização paga de 7). 

 Hipótese 3: Nesse caso, a sociedade indeniza a companhia para que     ela limite 
sua produção a um determinado patamar. Existe uma     compensação pela redução do 
lucro. Caso a indenização seja de 10, o     bem-estar da companhia subiria para 30, enquanto 
o da sociedade     cairia para zero. Perceba que o bem-estar geral permanece 30. 

O teorema de Coase sustenta que caso as externalidades (no exemplo, a 
poluição) possam ser negociadas e os custos de transação sejam baixos, uma barganha 
entre os agentes levará a um resultado eficiente da economia. Para isso, é necessário que 
a externalidade tenha propriedade definida, ou seja, a sociedade tem "direito" ao ar puro 
ou a companhia tem o "direito" de produzir sem restrições. Com essas premissas, o bem-
estar geral será sempre o mesmo, mas a distribuição desse bem-estar dependerá de como 
se dará a negociação entre os agentes. No exercício acima, tivemos três possíveis 
resultados. 

O exemplo, embora com premissas irrealistas, nos ajuda a entender os impactos 
sobre o preço da empresa caso se obrigue a companhia a indenizar a sociedade (hipótese 
2). Imagine que a empresa tenha que adquirir certificados de carbono para não limitar sua 



produção. Esse custo adicional deve reduzir o valor da empresa. Essa queda do valor justo 
ocorre "a priori" e não apenas após um desastre ambiental. Dessa forma, o mercado 
"superestima" o valor justo das companhias, pois os analistas não precificam o risco 
ambiental antecipadamente, mas apenas quando o dano ambiental ocorre (caso Samarco). 
Empresas mais sujeitas a produzirem danos ambientais merecem um desconto. Qual o 
montante apropriado desse desconto ainda precisa ser mais bem estudado pela teoria de 
finanças. Fica o desafio. 

 
André Rocha é analista certificado pela Apimec e atua há 20 anos como 

especialista na avaliação de companhias listadas na bolsa. 
As opiniões contidas neste espaço refletem a visão do analista sobre as 

companhias, e não a do Valor Econômico 
 

Fonte: Valor 
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ESTUDO REVELA LIGAÇÃO ENTRE MINERAÇÃO E IDH DE MUNICÍPIOS NO 

BRASIL 
 

Você sabia que no Brasil as comunidades com vocação mineradora são mais 
desenvolvidas que outros municípios? A conclusão é de artigo publicado na revista científica 
americana Journal of Environmental Science and Engineering (em tradução livre, Jornal de 
Engenharia e de Ciência Ambiental). O estudo foi baseado na dissertação de mestrado do 
especialista em Gestão de Desempenho em Carajás da Vale, Emanoel Nazário. O 
empregado desenvolveu a tese no Instituto Tecnológico Vale (ITV). 

Intitulado A Contribuição da Mineração para o Desenvolvimento dos 
Municípios, o estudo revela que os municípios com vocação mineral possuem índices 
elevados. Foram analisados o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e o Índice Firjan de Desenvolvimento 
Municipal (IFDM). 

A média de IDHM dos municípios brasileiros é de 0,659, enquanto que nos 
municípios mineradores do Pará o indicador está em 0,670. O IDHM dos municípios que 
possuem atividade mineral é maior que o de 93% dos demais municípios paraenses; ou seja, 
onde não há a presença da mineração. Em Minas Gerais, o número é ainda maior: o IDHM 
é de 0,731 nos municípios com atividade mineral, superando o indicador de 91% dos 
municípios do estado que não têm atividade mineral. 
Você pode conferir o artigo em inglês clicando aqui. 

 

Fonte: Vale 

Data: 26/01/2018 

http://www.davidpublisher.com/index.php/Home/Journal/jese-B


 

 

ESPECIALISTAS TEMEM QUE AMBIENTE SE TORNE OBJETO DE 

BARGANHA POLÍTICA 
 
A perspectiva da agenda socioambiental no Brasil em 2018 é tão imprevisível 

quanto o resultado das eleições. Não há nenhum entusiasmo entre ambientalistas. O temor 
é que a pauta funcione como moeda de troca nas articulações políticas entre governos e 
congressistas em detrimento de direitos sociais e do ambiente. 

O que deve estar em foco é o que esteve em 2017, agora com mais força diante 
de um Executivo de pouco fôlego: as tentativas de enfraquecimento do licenciamento 
ambiental, de redução de unidades de conservação e dos direitos de índios e quilombolas. 

"O pouco tempo que o Congresso irá funcionar será confuso com milhares de 
negociações, inclusive relacionadas às eleições. E isso coloca em pauta os temas 
socioambientais, que funcionam como moeda de troca", diz Adriana Ramos, coordenadora 
do programa de política e direito socioambiental do Instituto Socioambiental (ISA). 

A expectativa é que o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, saia do 
cargo em março para concorrer a uma vaga no Senado. Sua sucessão não está clara. O 
advogado maranhense é bem avaliado pelos ambientalistas, considerando as circunstâncias 
do governo de Michel Temer. 

Quanto à atuação da presidente do Ibama, Suely Araújo, não há dúvidas: ela 
restabeleceu a ação de comando e controle do órgão com investidas constantes contra 
madeireiros e garimpos ilegais na Amazônia. Em represália criminosa, carros e prédios do 
Ibama foram incendiados. 

Ruralistas pediram a troca de Sarney e Suely em várias ocasiões. "A perspectiva 
é de um ano de Executivo em baixa, sem capacidade de efetivar nenhuma política, cedendo 
a tudo e diante de um setor que se coloca desta maneira", continua Adriana, lembrando da 
polêmica em torno da Portaria do Ministério do Trabalho sobre a apuração de condições 
degradantes de trabalho. "Foi um tapa na cara dos direitos humanos. O agronegócio está 
esticando a corda no limite da irresponsabilidade", continua. 

A Constituição faz 30 anos em 2018. "Há que se fazer uma revisão do que irá 
sobrar do ideário construído em 88 e que era uma soma de várias possibilidades de 
renovação do país", coloca Sergio Leitão, diretor do Instituto Escolhas. Os direitos indígenas 
à terra, a defesa ambiental, a questão feminista eram temas emergentes. O meio ambiente 
passou a receber tratamento institucional e houve grande salto no reconhecimento das 
terras indígenas. 

"Mas agora está tudo em xeque", diz Leitão. "Podemos ir para qualquer lado", 
segue. "Mas está tudo lá, queimando no fogo de monturo", segue o advogado cearense 
citando expressão nordestina. Monturo é aglomeração de lixo em lugar de difícil acesso, 
mas o fogo queima sem que ninguém veja. "Estes temas estão vivos. É nas questões 
comportamentais que está a agenda da belicosidade - o que fazer com o aborto, com os 



direitos das mulheres e os LGBTQ. A visão de país tem diferenças abissais entre os vários 
grupos". 

Márcio Santilli, sócio-fundador do ISA e ex-presidente da Fundação Nacional do 
Índio (Funai) diz que "não se devem esperar facilidades em 2018". "Eventuais novidades", 
continua, "só em 2019". 

Ano eleitoral, tradicionalmente, é fatiado em três momentos pelos políticos, 
avalia Santilli. A pressão é grande no primeiro semestre, quando candidatos trocam apoios 
por ativos eleitorais, nomeações e emendas. A legislação sobre licenciamento ambiental 
pode ir a qualquer momento a plenário na Câmara, por exemplo. "As propostas na mesa 
são ruins", avalia. O espectro de interesses no tema é grande - da mineração à indústria, 
dos transportes aos planos energéticos. 

Depois, durante a campanha eleitoral propriamente, o trabalho do Congresso 
desacelera. O fim de ano, que coincide com o fim dos mandatos, "é o salve se quem puder 
do fim da feira", diz Santilli. 

Os movimentos sociais e ambientalistas observarão estrategicamente a agenda 
do Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro retomam-se julgamentos fundamentais, como 
da titulação de territórios quilombolas e a inconstitucionalidade de trechos do Código 
Florestal. 

"São julgamentos lentos, alguns bem complexos e com decisões que podem ser 
muito importantes e estabelecer marcos jurídicos que permitam a reconstrução das 
políticas públicas destes setores depois da eleição", continua. "Percebemos um empenho 
da presidente Carmen Lúcia (do STF) e de outros ministros em decidir sobre esta agenda", 
diz. 

"O futuro do Brasil passa pela questão ambiental", diz Jaime Gesisky, 
especialista em política pública do WWF-Brasil. "Candidatos que não têm compromisso com 
esta agenda não podem ser eleitos", continua.  

Ele lembra que a eleição presidencial será moldada no debate da economia. "É 
a oportunidade que temos de levar esta temática ao debate político", continua. Gesisky 
também ressalta o lado positivo de o país formar e eleger novos quadros nos postos de 
comando.  

"O governo tentou reduzir áreas protegidas da Amazônia, como na Floresta 
Nacional do Jamanxim, ou entregar territórios bem conservados para a mineração, no 
episódio da Renca", segue o ambientalista. "O Executivo parece ter no Congresso 
sustentação para estas iniciativas. O cenário não se transforma apenas porque mudou o 
calendário". 

Leitão defende uma discussão qualificada dos rumos de desenvolvimento do 
país em temas tão contemporâneos quanto o desmatamento zero ou o Pré-Sal. Também 
quer um diagnóstico dos nichos tecnológicos que o Brasil poderia explorar. O cientista 
Carlos Nobre, por exemplo, defende que o Brasil invista na bioeconomia, com os países 
latino-americanos olhando para seus recursos naturais como valores estratégicos. 

Leitão, do Instituto Escolhas, aponta as contradições das escolhas de 
desenvolvimento do país. Na Amazônia, os indicadores sociais são ruins. "Mas será falta de 
dinheiro?", provoca. 



Altamira, a cidade que abriga a mega hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, 
tornou-se a mais violenta do país. Manaus é carente mesmo se abriga há décadas a Zona 
Franca. O Pará ocupa o 11º lugar no PIB brasileiro, mas é o 22º no Índice de 
Desenvolvimento Humano, o IDH. "Por simetria, não parece ser falta de recursos", diz. "O 
argumento que é preciso desmatar serve de biombo para os verdadeiros problemas 
internos da Amazônia". 
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BRASIL VAI DEBATER SEU BAGUNÇADO SETOR NUCLEAR. O QUE PODE 

SAIR DISSO? 
 

A necessária modernização da exploração nuclear será complexa: depende do Congresso 

em um ano eleitoral, envolve discussões sobre o tamanho do Estado e o custo das estatais, 

além da discussão sobre impactos ambientais e sociais 
 

O governo quer criar uma política nuclear brasileira, fundamental para 
desenvolver o setor para além de questões de defesa e segurança nacional ou da geração 
de eletricidade. A necessária modernização da exploração nuclear será complexa: depende 
do Congresso em um ano eleitoral, envolve discussões sobre o tamanho do Estado e o custo 
das estatais, além da discussão sobre impactos ambientais e sociais. 

Desde 16 de janeiro, dois grupos técnicos estão encarregados de elaborar a 
proposta da Política Nuclear Brasileira e analisar a conveniência da flexibilização do 
monopólio da União na pesquisa e na lavra de minérios nucleares. Esse trabalho pode 
influenciar o debate eleitoral em 2018 sobre os rumos do setor nuclear no país. 

“Se não reformularmos o setor, vai ficar uma bagunça eterna. É uma grande 
iniciativa do governo de fazer essa discussão. As empresas estrangeiras querem investir no 
Brasil”, afirmou Celso Cunha, presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento 
das Atividades Nucleares (ABDAN).  

Mudanças pontuais, que flexibilizam regras para permitir participação privada 
(PPPs) mantendo o monopólio estatal podem ser realizadas ainda em 2018. Porém, grande 
parte do que for produzido pelos grupos de trabalho terá de ser transformado em lei, o que 
depende do Congresso e de alterações na Constituição, algo de difícil aprovação. 

“Abrirmos para PPPs na mineração do urânio não é um problema, mas 
precisamos ter o controle. Não é papel do Estado assumir isso. Precisamos de regras, de 
uma agência reguladora para a área nuclear. O mundo foi apresentado à área nuclear pela 
bomba, mas as pessoas que esquecem que a tecnologia nuclear está presenta quando estão 
fazendo um exame de saúde”, afirmou Cunha. 



 

Dívidas, amarras e pouca eficiência 

O setor nuclear brasileiro tem dificuldades financeiras e está preso a amarras 
impostas à atividade estatal, atrapalhando o desenvolvimento de projetos, atração de 
investimentos e o atendimento à demanda nacional. Parte do problema reside em um 
embaralhamento das funções dos principais órgãos do setor: o Ministério de Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN), e das empresas estatais Indústrias Nucleares Brasileiras (INB) e da Nuclebras 
Equipamentos Pesados (Nuclep).  

A interrupção na construção da usina termonuclear de Angra 3, por implicações 
da operação Lava Jato, também atrapalha o setor. Devendo ao BNDES pelo empréstimo 
tomado para construir a usina, a Eletronuclear está sem dinheiro para arcar com o 
combustível nuclear para a INB. Após negociação, a Eletronuclear deve para a INB R$ 654 
milhões, que não foram pagos até o final de 2017. Ao traçar uma nova política nuclear, a 
retomada da construção da usina, que deverá custar até R$ 20 bilhões e dependerá de uma 
parceria com empresas privadas, precisará ser equalizada.  
 

Alto risco com investimentos do governo 

A falta de recursos e o monopólio estatal pela pesquisa, lavra e exploração 
nuclear são outros entraves para o setor. Na avaliação de um especialista ligado ao governo, 
que falou em condição de anonimato, esse modelo em que a União deve investir em 
atividades com resultado incerto, como a pesquisa mineral, é “ultrapassado”. 

Sem dinheiro e pesquisas, o setor fica imobilizado. O setor produtivo quer 
flexibilização das regras, mas concordam em manter sob monopólio estatal o chamado 
enriquecimento do urânio (processo feito em reator nuclear e a partir do qual se faz a 
bomba atômica).  

A INB, estatal responsável pela lavra de urânio no país, não tem capacidade para 
atender a toda a demanda nacional, mas é a única empresa que pode explorá-lo. Se uma 
mineradora encontrar urânio enquanto estiver explorando outros minerais, é obrigada a 
informar a INB e separar o material, para que seja retirado pela estatal.  

O governo, via INB, não consegue sequer dar conta de recolher o urânio 
encontrado por mineradoras. Fontes do setor indicam que em uma área de exploração 
mineral privada em Pitinga, na Amazônia (em área com lavra concedida para exploração de 
fosfato), o urânio encontrado está separado, ocupando espaço e aguardando que seja 
retirado pela INB.  

“O Estado brasileiro não deve correr o risco geológico durante a pesquisa. Já 
não temos dinamismo no mercado mineral nuclear, por falta de ambiente de negócios. Com 
o monopólio, cria-se outra trava, impedindo o país de conhecer seu potencial mineral. Não 
acho que seja ruim a flexibilização. O monopólio poderia ser da geração da energia ou uso 
bélico, mas a pesquisa de lavra em si pode ser exercida pelo ente privado sob condições 
específicas, com um rigor regulatório maior”, avalia o especialista, ouvido sob condição de 
anonimato.  

As estatais responsáveis por viabilizar a atividade nuclear com exclusividade são 
dependentes de recursos da União e competem com áreas como saúde e educação pelos 



recursos. Um levantamento da Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado, mostra que 
os gastos com pessoal e despesas correntes consomem 98% do orçamento da Nuclep e 92% 
do INB. 
 

Nuclear além da segurança e eletricidade 

O Brasil ainda tem muito para desenvolver no setor nuclear na produção de 
medicamentos e componentes para uso da medicina. Essas áreas ampliam as possibilidades 
de parceria para o desenvolvimento de tecnologia que pode beneficiar mais segmentos, 
como o de radiofármacos, medicamentos utilizados em exames diagnósticos ou no 
tratamento de doenças como o câncer.  

Entre os projetos que já estão em andamento no Brasil está a construção do 
Reator Multipropósito Brasileiro (RMB). O projeto foi lançado em 2008, ainda está em fase 
de licenciamento e depende de recursos do Orçamento. A expectativa é ter o reator 
funcionando em 2024.  

O reator pode aprofundar as pesquisas para usos sociais nucleares, como os 
medicamentos. O Brasil não consegue suprir sua demanda os radiofármacos utilizados em 
exames como tomografias. O Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares (Ipen) importa 
os elementos químicos para produção dos radiofármacos, fabrica os medicamentos e faz a 
distribuição para mais de 400 clínicas no país. Isso atende a mais de 2 milhões de 
procedimentos médicos no ano, ainda bem abaixo de outros países e deixando parte da 
população sem acesso a esses exames e tratamentos.  

O coordenador-técnico do RMB, o pesquisador José Augusto Perrotta, avalia 
que apesar da falta de recursos públicos, esse segmento não deve ser alvo de parcerias com 
o setor privado.  “Temos feito o que é possível dentro do Orçamento. A fase de reator é 
complexa. Isso não é um negócio. É uma ação de Estado”, avalia.  

No Brasil, a capacidade de produção de urânio é de 400 toneladas ao ano. 
Segundo a INB, o objetivo é aumentar para 800 toneladas e chegar a 1.200 toneladas/ano 
sob a forma de concentrado de urânio. O país é um dos 12 em todo o mundo que podem 
enriquecer urânio, ao lado de China, Estados Unidos, França, Japão, Rússia, Alemanha, 
Inglaterra, Holanda, Brasil, Índia, Paquistão e Irã. 
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NOVO ESTATUTO IRÁ ADEQUAR CPRM À LEI DAS ESTATAIS 
 

A Assembleia Geral Extraordinária do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) 
aprovou em dezembro, o novo Estatuto da empresa. A iniciativa atende às exigências 
contidas na nova Lei das Estatais e no Decreto que a regulamentou. A Ata da Assembleia e 
o novo Estatuto foram publicados em 19 de dezembro 2017, no Diário Oficial da União 
(DOU).  



O novo Estatuto torna a empresa mais transparente e focada nas demandas da 
sociedade, além de consolidar o planejamento estratégico da instituição para os próximos 
anos. Entre as novidades está a criação de unidades internas de governança que, além da 
auditoria interna e ouvidoria, terão agora áreas de conformidade, de gestão riscos e 
controles internos.  

O novo estatuto também prevê código de conduta e integridade, que está em 
fase de elaboração. O código dispõe sobre os princípios, valores e missão da CPRM, que 
foram atualizados com o planejamento estratégico, bem como orientações sobre a 
prevenção de conflito de interesses e compliance. 

O estatuto também define duração de mandato, composição e competências 
dos Conselhos de Administração e Fiscal, além da Diretora Executiva. Estabelece ainda 
critérios para investidura de cargos de direção na empresa e diretrizes e regras de atuação 
dos órgãos estatutários.  
 

Clique aqui e conheça nosso novo estatuto. 
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FINEP E BNDES SELECIONAM PROJETOS DE MINERAÇÃO 
 

Pouco mais de dois anos após o rompimento da barragem da Samarco, em 
Mariana (MG), os projetos de redução de riscos e impactos ambientais são os campeões de 
financiamentos na área de pesquisa e inovação mineral, segundo a Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os 
dois órgãos divulgaram ontem a lista dos projetos aprovados na segunda etapa do Inova 
Mineral, programa de fomento focado na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
em mineração. De 50 propostas, 19 foram selecionadas no edital, num valor total de R$ 1,4 
bilhão. 

Sete dos projetos aprovados referem-se à redução e mitigação de riscos e 
impactos ambientais, uma das cinco linhas de pesquisas previstas. Essas sete propostas 
escolhidas vão receber somados R$ 1 bilhão. Entre eles, os que reaproveitam rejeitos e 
evitam, assim, a necessidade de barragens em projetos. "Era de se esperar mais projetos 
de ambiente. Após Mariana, criamos linha específica para isso", disse Maurício Syrio, 
superintendente de Inovação em Indústria, Engenharia e Serviços da Finep. 

Dos projetos sobre ambiente, a empresa Tecnored Desenvolvimento 
Tecnológico, ligada à Vale, teve dois projetos aprovados, no valor de R$ 800 milhões. Outra 
linha de pesquisa em destaque foi a de minerais estratégicos, chamados "portadores de 
futuro". É o caso de cobalto, grafita, lítio, silício (grau solar) e titânio. Cinco propostas foram 
aprovadas, no valor de R$ 290 milhões. Essa linha foi a segunda mais concorrida, com 11 
projetos recebidos. 

https://drive.google.com/file/d/1hlI7aM7WdWD5HJWRY_4WqDda014zUfsZ/view


As outras três linhas do Inova Mineral são de tecnologias de mineração (três 
propostas aprovadas); de desenvolvimento e produção pioneira de máquinas, 
equipamentos, softwares e sistemas (três); e de minerais estratégicos com elevado déficit 
comercial: fosfato e potássio (um projeto aprovado). As empresas selecionadas devem 
começar a receber desembolsos neste ano. Na primeira etapa, o Inova financiou projetos 
com R$ 737 milhões, parte com recursos reembolsáveis e parte não. 
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ALUMÍNIO SUPERFORTE PODE SUPERAR AÇO INOXIDÁVEL 
 

Resistência do alumínio 

Depois de alcançar os extremos em termos de densidade - um alumínio 
superdenso e outro alumínio tão leve que flutua na água - agora os metalurgistas obtiveram 
uma liga de alumínio tão forte que rivaliza com a resistência do aço inoxidável. 

"Ligas de alumínio leves e de alta resistência, com força comparável aos aços 
inoxidáveis, vão revolucionar as indústrias automobilística e aeroespacial," disse o 
professor Xinghang Zhang, da Universidade Purdue, nos EUA. 

Normalmente as ligas de alumínio são leves e macias - em termos metálicos - e 
apresentam uma resistência mecânica baixa. Mas a equipe de Zhang descobriu duas 
técnicas capazes de alterar a microestrutura do alumínio para conferir-lhe maior resistência 
e ductilidade. 
 

Falhas de empilhamento e fase 9R 

O novo alumínio de alta resistência tornou-se possível pela introdução de 
"falhas de empilhamento", que são distorções na estrutura do cristal - e essas distorções 
influenciam fortemente as características mecânicas dos metais e ligas. 

A rede cristalina de um metal é constituída por sequências repetitivas de 
camadas atômicas. Se faltar uma camada, diz que há uma falha de empilhamento. Além 
disso, podem ocorrer as chamadas "fronteiras gêmeas", consistindo em duas camadas de 
falhas de empilhamento. 

Embora sejam fáceis de serem produzidas em metais como cobre e prata, essas 
distorções são difíceis de serem introduzidas no alumínio devido à sua alta "energia de falha 
de empilhamento". A equipe apostou então em um tipo específico de falha de 
empilhamento, chamada de fase 9R. 

"Você precisa introduzir nanofronteiras gêmeas e fases 9R no alumínio nano 
granulado para aumentar a força e a ductilidade e melhorar a estabilidade térmica," disse 
o professor Zhang. 

E foi exatamente isto o que ele e sua equipe descobriram como fazer - e de duas 
maneiras diferentes. 



Pulverização com metal 

A primeira técnica consiste na indução de fases 9R no alumínio - simples ou 
gêmeas - por choque, o que foi feita bombardeando filmes de alumínio ultrafinos com micro 
projéteis minúsculos de dióxido de silício. 

Na segunda técnica, a fase 9R e as fronteiras gêmeas foram induzidas no 
alumínio não por choque, mas pela introdução de átomos de ferro na estrutura do cristal 
de alumínio através de um processo chamado pulverização magnetrônica, ou pulverização 
catódica. 

Esta última abordagem é particularmente promissora porque, como o ferro 
também pode ser introduzido no alumínio usando outras técnicas, como a fundição, ela 
poderá ser ampliada do laboratório para aplicações industriais. 

"Estes resultados mostram como fabricar ligas de alumínio que são 
comparáveis, ou mesmo mais resistentes, do que os aços inoxidáveis. Há um grande 
potencial de impacto comercial nesta descoberta," finalizou Zhang. 
 

Fonte: Inovação tecnológica 
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CPRM LANÇA INFORMES DE RECURSOS MINERAIS 
 

O Programa de Trabalho da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais (DGM) 
para 2018, prevê a conclusão de diversos projetos que estão sendo desenvolvidos dentro 
das Ações “Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil” e “Levantamento Geológico e de 
Potencial de Novas Fronteiras. ” Está programado no decorrer do ano o lançamento de 
vários produtos, incluindo Informes de Recursos Minerais e Notas Explicativas, que 
apresentam, de forma integrada, o conjunto de informações tratadas durante a execução 
dos projetos.  

“Neste mês de janeiro são disponibilizados para a sociedade os Informes de 
Recursos Minerais dos projetos realizados nas Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) 
Vale do Ribeira e RENCA, e do Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de 
Curitiba, que faz parte da área de pesquisa em Rochas e Minerais Industriais”, explica o 
diretor José Leonardo Silva Andriotti.  

O Informe de Recursos Minerais da ARIM RENCA apresenta os resultados do 
Projeto Integração da Informação Geológica na Reserva Nacional do Cobre e Associados 
(ARIM RENCA), sob responsabilidade da Superintendência de Belém, desenvolvido em uma 
área localizada na divisa entre os estados do Pará e Amapá, no norte do Cráton Amazônico, 
que inclui a área legal da RENCA, instituída através do Decreto 89.404 (24/02/1984). 

“Este projeto representou a retomada da atuação da CPRM nesta área que 
esteve por mais de uma década resguardada de ações governamentais no que diz respeito 
a estudos geológicos, e espera-se que o conjunto de informações apresentadas nesse 
Informe sirvam como subsídio técnico a gestores públicos e representantes da sociedade 



nas discussões a respeito do futuro da RENCA, atualmente vetada, por força de lei, para 
pesquisa mineral pelo setor privado”, destaca Lúcia Travassos, chefe do Departamento de 
Geologia da CPRM.  

O Projeto Integração de Dados e Reavaliação do Potencial Mineral do Vale do 
Ribeira (ARIM Vale do Ribeira), desenvolvido pela Superintendência de São Paulo, abrange 
uma área posicionada nos limites dos estados de São Paulo e Paraná, no contexto do 
Cinturão Ribeira, onde são reconhecidos depósitos de chumbo, prata, zinco, cobre e ouro, 
além de importantes ocorrências de barita e fluorita. No Informe de Recursos Minerais da 
ARIM Vale do Ribeira são enfocados os alvos Lajeado e Rocha, que incluem as 
mineralizações “tipo Panelas”, onde se localizam as principais ocorrências poli metálicas de 
Pb-Ag-Zn-Cu-Au e as minas de maior relevância na região. 

“Além dos Informes de Recursos Minerais, são disponibilizados para download 
no GeoSGB mapas temáticos das ARIM RENCA e Vale do Ribeira, que representam o 
conhecimento geológico atual das regiões estudadas”, informa Lúcia Travassos.  

O Informe de Recursos Minerais do Projeto Materiais de Construção da Região 
Metropolitana de Curitiba contém os resultados de ensaios tecnológicos que permitem 
avaliar a qualidade e aplicabilidade dos diversos insumos utilizados na construção civil nessa 
área, e possui ainda um conjunto de mapas temáticos que permitem a avaliação integrada 
e especializada de informações, além de uma análise de aspectos socioeconômicos 
inerentes à exploração destes insumos.  

“A publicação deste produto visa enfatizar o papel da informação geológica 
como indutora no desenvolvimento do setor mineral no País, além de estimular e atrair 
investimentos, com efeito na geração de empregos, renda e desenvolvimento social, à luz 
da sustentabilidade ambiental”, avalia Marcelo Esteves Almeida, chefe Departamento de 
Recursos Minerais da CPRM. 

Confira abaixo os informes:  
 

Informe de Recursos Minerais do Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de 

Curitiba 

ARIM RENCA 

ARIM Vale do Ribeira  
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VALE: OBJETIVO NÃO É VENDER, MAS INVESTIR MENOS EM ATIVOS DE 

NÍQUEL 
 

Como os preços de níquel não reagem ainda fortemente às perspectivas para a 
próxima década, e seguem abaixo do que foi planejado pela Vale na hora de investir na 
produção do metal, a mineradora interrompeu seus investimentos no setor. Mas, segundo 

http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/18957
http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/18957
http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/18967
http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/18958


André Figueiredo, diretor de relações com investidores (RI), a ideia não é vender, e sim 
manter os ativos e seguir exposta à commodity para que a empresa se aproveite de uma 
eventual recuperação dos preços. 

Em reunião com investidores e analistas realizada pela Associação dos Analistas 
e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec) em São Paulo, o executivo 
lembrou que, considerando o ano passado e este, a alocação de capital já caiu US$ 1,6 
bilhão para essa divisão, que tem atividades no Canadá e na Nova Caledônia. Em 2018, por 
exemplo, o orçamento será 53% menor do que se esperava inicialmente, em US$ 900 
milhões. 

“A expectativa de preço era muito maior do que a que estamos vendo 
atualmente. Por isso, o investimento foi grande, mas não trouxe retorno. Ele não se pagou”, 
disse Figueiredo. “Agora há uma boa expectativa para o níquel, principalmente pelo uso em 
baterias de carros elétricos e a chance de adoção da China, mas o preço continua não 
subindo muito. ”  

Se vier a virada, a Vale quer estar pronta para se beneficiar do ambiente melhor. 
Até lá vai focar mais no mercado “premium” do metal, ou seja, não se concentrar nas 
vendas para a produção de aço inoxidável. “Se faltar níquel para baterias e as fabricantes 
precisarem, que paguem mais”, afirmou o diretor. 
 

Fonte: Valor 

Autor: Renato Rostás 

Data: 17/01/2018 

 

 

MINERADORAS ESTRANGEIRAS TÊM OPORTUNIDADE PARA 

REGULARIZAR TERRAS RURAIS 
 

A lei brasileira prevê que estrangeiros só podem adquirir ou arrendar propriedades rurais, 

se previamente autorizados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(Incra), diz artigo publicado pelos advogados Marcos Lopes Matos e Thiago Machado, do 

escritório Cescon Barrieu no International Financial Law Review, na semana passada 
 

"As mesmas restrições se aplicam às empresas brasileiras de controle 
estrangeiro. As limitações foram impostas na premissa de que a aquisição ou arrendamento 
de grandes áreas rurais por estrangeiros (diretamente ou por meio de subsidiárias locais), 
principalmente para atividades de agronegócio ou mineração, deve ser restrita para 
proteger a soberania brasileira no que diz respeito à terra e aos recursos naturais do país", 
afirma os autores. 

Segundo eles, por essa razão, o Incra estabeleceu vários requisitos que 
estrangeiros e empresas brasileiras controladas por estrangeiras devem cumprir antes de 
poderem estabelecer suas atividades rurais. "Os mesmos requisitos se aplicam às empresas 



estrangeiras controladas do exterior. O Incra simplificou esses requisitos em dezembro de 
2017. Esta é uma oportunidade para que estrangeiros e empresas brasileiras controladas 
estrangeiras tomem medidas para regularizar sua situação", diz o texto. 

Os autores declaram que o principal requisito diz respeito ao tamanho da área 
rural. "Estrangeiros e empresas brasileiras controladas estrangeiras não podem possuir ou 
arrendar, em conjunto, uma área maior que 25% do município. Além disso, os estrangeiros 
da mesma nacionalidade não podem possuir ou alugar uma área maior do que 10% do 
município. Outros requisitos são principalmente de natureza burocrática, mas podem ser 
muito demorados e onerosos", escrevem. 

As restrições e dificuldades burocráticas envolvidas na obtenção da aprovação 
do Incra alimentaram abordagens alternativas para permitir que estrangeiros e suas 
subsidiárias locais possuíssem direitos em terras rurais brasileiras. "Como a legislação 
brasileira apenas restringe a propriedade e arrendamento mercantil, outros direitos in rem 
[reais] são usados para alcançar resultados equivalentes de uma perspectiva econômica. 
Em particular, a criação de usufruto ou de direitos superficiais são estruturas viáveis para 
alcançar esses objetivos. Alguns setores utilizam um contrato de transferência de uso, mas 
seu nível de proteção legal requer análise caso a caso", afirma. 

Eles dizem ainda que, nos financiamentos internacionais garantidos por terras 
rurais no Brasil, além do título apropriado de quem tomou o financiamento, os escritórios 
imobiliários também são um aspecto importante do processo. 

"Os documentos envolvendo direitos reais sobre bens imóveis devem ser 
arquivados com eles e eles verificam se há conformidade com os requisitos legais antes de 
registrar os documentos. Embora não haja base legal para fazê-lo, alguns deles consideram 
que as hipotecas e as transferências fiduciárias de títulos em favor dos credores 
estrangeiros também devem estar sujeitas às restrições que se aplicam à propriedade ou 
ao arrendamento por estrangeiros e empresas estrangeiras controladas pelo exterior", 
dizem os autores. 

Segundo eles, há uma crescente pressão de vários setores da economia, 
especialmente do setor de agronegócios, para o governo reduzir as restrições existentes. 
"Eles argumentam que uma maior flexibilidade aumentaria o ingresso de investimentos 
estrangeiros e financiamentos no setor agrícola. O governo brasileiro pondera uma 
mudança na lei para facilitar a aquisição e arrendamento de terras rurais por estrangeiros 
ou suas subsidiárias locais. Se o governo favorável ao mercado chegar a aprovar essa 
legislação, criaria oportunidades importantes para os empresários neste setor." 
 

Clique aqui para ler o texto original em inglês. 

 

Fonte: Notícias de Mineração 
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http://www.iflr.com/Article/3783299/Home/Brazil-New-INCRA-procedures.html


 

BEST-PERFORMING BATTERY METAL OF THE PAST YEAR ISN'T COBALT 
 

A metal that’s in demand for batteries is surging, and it’s not the one everyone’s 
talking about. 

Vanadium has soared more than 130 percent in the past year, outperforming 
better-known battery components like cobalt, lithium and nickel. It’s an obscure metal, 
silvery-blue in color and named for Vanadis, the Nordic goddess of beauty. 

What’s driving prices is tightening supply and strong orders from the steel 
industry, which accounts for 90 percent of demand today. 

But in the future, analysts are expecting a shift in uses of vanadium. The metal 
can also be used in industrial-scale batteries, which help to even out daily peaks and troughs 
from renewables like wind energy. The move to green energy could create a new market 
and start a scramble for supply, according to BMO Capital Markets. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

With governments committing billions to green energy, large-scale back-up 
battery projects are popping up around the world, including one built by Elon Musk to 
support the grid in the Australian outback. He built the plant — the largest of its kind — in 
less than 100 days using the same lithium-ion technology powering Tesla cars. 
 

Tesla moment 

“Energy-storage technology itself isn’t new, but we’re seeing this moment 
where a company like Tesla comes along and changes the way people think about its 
potential,” Anthony Milewski, a managing director at Pala Investments Ltd. in Switzerland. 
He runs one of the few funds investing in battery metals, which can be near-impossible for 
outsiders to trade. 



Currently, the dominant form of energy storage is lithium-ion technology, but 
there are advantages to vanadium-flow batteries. They last longer and can be charged and 
discharged repeatedly without any significant drop in performance. They are also easy to 
recycle and good for projects where space isn’t an issue. 

“I don’t think anyone would dispute that it’s superior to lithium-ion in large-
scale grid applications,” Milewski said. 

In China, vanadium-flow batteries are emerging as an alternative to lithium-ion, 
according to Gary Yang, founder of UniEnergy Technologies, a maker of vanadium batteries 
in Mukilteo, Washington. The government is promoting the technology and among the 
projects under construction is a backup power facility in Dalian that will be twice the size of 
Tesla’s plant in Australia. 

 
Earthquake Zones 

Vanadium pentoxide, a powder form of the metal used in batteries and the steel 
industry, has rallied 27 percent this year to $12.38 a pound, according to Metal Bulletin Plc. 
Prices are getting a boost from China, where authorities are demanding stronger steel for 
buildings in earthquake-prone areas. 

One risk is that high prices will lead manufacturers to use a different material. 
For example, rare earth prices surged earlier this decade, spurring companies to find 
alternatives. “Because it’s not been widely adopted yet, it may not make economic sense if 
prices go to the moon too quickly,” said Pala’s Milewski. 

Vanadium-flow battery makers are vulnerable because they depend so much on 
one niche material, said Simon Moores, managing director of Benchmark Mineral 
Intelligence in London. The industry also lacks a high-profile champion like Elon Musk. 

“Vanadium flow has yet to have its Tesla moment, and therefore it still flies 
under the radar,” he said. 
 

Fonte: Bloomberg 

Autor: Mark Burton 
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MOSAIC QUER RETOMAR PROJETO DE CARNALITA EM SERGIPE 
 

A Mosaic, que na última semana finalizou a aquisição da Vale Fertilizantes, se reuniu com 

a prefeita de Capela (SE), Silvany Sukita, para informar que pretende investir no projeto 

Carnalita, que consiste na extração do mineral para produção de cloreto de potássio, 

insumo para fertilizantes 
 

A reunião contou com as presenças de Paulo Eduardo Batista, diretor de 
Performance Social, e Luiz Maurício Pereira, relações institucionais locais da Mosaic. A 
prefeita estava acompanhada do secretário de Governo, Manuel Sukita. 



"Essa foi uma das melhores notícias que poderíamos receber no início de 2018. 
Com certeza será um marco divisor em nosso município, com investimentos que irão 
transformar nossa economia para melhor", afirmou a prefeita Silvany Sukita. 

O município detém 80% da reserva de carnalita identificada no projeto. 
Atualmente, o Brasil importa 70% dos fertilizantes que consome e 90% do potássio. O 
projeto Carnalita visa a produção de 1,2 milhão de toneladas de cloreto de potássio a partir 
do processo de lavra por dissolução e instalação de uma unidade industrial de 
beneficiamento. Segundo o website da Mosais, o empreendimento prevê a geração de 
aproximadamente 4 mil empregos na fase de construção, bem como de 700 empregos na 
fase de operação. 

Silvany disse que a prefeitura atuará para garantir as condições legais e 
necessárias para a exploração da carnalita no município. A prefeita frisou a necessidade do 
aproveitamento da mão de obra capelense nos empregos que serão criados, gerando renda 
para a cidade. "Já estamos fazendo um trabalho de incentivo à criação de novos postos de 
trabalho, tanto que Capela foi o município que mais empregou com carteira assinada em 
novembro de 2017 em todo o estado. Agora, vamos em busca de que a maioria dos 
empregos gerados por esse investimento fiquem em Capela", declarou a prefeita. 

Com cerca de 15 mil funcionários atuando nas áreas agrícolas, a Mosaic vende 
seus produtos para mais de 40 países e possui uma extensa rede de distribuição, instalando-
se agora também em Sergipe. 

Em agosto do ano passado, o governo disse que havia a expectativa de que o 
grupo americano mantivesse os projetos de exploração no estado. "A gente espera que 
Mosaic dê continuidade aos projetos em Sergipe com maior vigor financeiro. A Vale tinha 
dificuldade com investimentos e os negócios com potássio tinham uma participação 
relativamente pequena, já que o foco da empresa era o minério de ferro. A Mosaic é 
tipicamente uma empresa de fertilizantes, então, abre-se a esperança de aumentar 
fabricação de potássio em Sergipe", afirmou o assessor especial do Governo do estado, 
Oliveira Júnior. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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