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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 

 

 

 

PDAC ATTENDANCE BEST SINCE 2013 
The Prospectors & Developers Association of Canada said 2018's convention 

attendance hit 25,606, the best turn out since 2013. 
Attendance was still marginally better than last year, just up six percent from 

24,161. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The PDAC Convention in Toronto, arguably the world's largest annual mining 
convention, is a bellwether of the industry's health. Participants from 125 countries 
attend. 



Organizers said the improved numbers is proof that "mining industry has 
regained its swagger and is building momentum." With the prices for zinc, copper and 
battery-related metals all up from last year, miners are enjoying a better top line. This 
time last year spot copper was US$2.60/lb. Today it is at US$3.10. Zinc is also up 25% to 
US$1.50/lb and cobalt is up over 50% to US$37.50/lb from a year ago. Money is also 
flowing into the junior sector. 

According to PWC, the aggregate market capitalization of the top 100 junior 
miners hit CA$12.2 billion at the end of June, 2017—up 7% from 12 months earlier. 

Note that PDAC enthusiasm is tightly linked to the direction of metal prices. 
Here's a chart so year-on-year change in spot gold prices versus change in PDAC 
attendance. Note that gold was at US$1,240/oz a year ago. It is now at around 
US$1,330/oz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“This year’s convention was full of energy and excitement for the year 

ahead,” says PDAC President Glenn Mullan, referring to sold out exhibitor space, panel 
discussions, courses, workshops, and networking events such as the prestigious Awards 
Gala. “After experiencing several years of economic challenges, today the mineral 
exploration and mining industry is experiencing a renaissance and renewed sense of 
confidence.” 

Despite the confidence, worries persist. Active money managers continue to 
dwindle as money moves to index funds and other passive instruments, said panelists at 
PDAC's Capital Markets Program. Cannabis and cryptocurrency is getting all the investor 
attention of those who want to speculate. 
 
Fonte: Mining 
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BRASIL SE DESTACA NO SEGUNDO DIA DA CONVENÇÃO ANUAL 

PDAC 
 

O segundo dia da convenção anual da Prospectors and Developers 
Association of Canada (PDAC), um dos mais tradicionais eventos internacionais de 
prospecção mineral, recebeu a participação do Brasil com o Brazilian Mining Day. 

O evento começou com uma apresentação de boas vindas da Agência para 
o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira (Adimb), feita pelo seu 
presidente, Edson Ribeiro. Em seguida, foi a vez do Ministro do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Henrique de Oliveira, falar sobre a recuperação da 
macroeconomia brasileira. “Em 2017, o Brasil iniciou um novo ciclo de crescimento 
econômico. Os sinais de uma economia em expansão são generalizados. O investimento, 
em particular, está subindo constantemente, o que nos mostra que estamos no caminho 
certo”, disse o ministro. 

Na sequência, José Luiz Amarante, representando o secretário de Geologia, 
Mineração e Processamento Mineral do MME, Vicente Lôbo, falou sobre a revitalização 
do setor mineral brasileiro e sobre a nova Agência Nacional de Mineração, que substitui 
o Departamento Nacional de Produção Mineral. O geólogo Evandro Klein também 
participou do encontro brasileiro com uma apresentação sobre o potencial mineral do 
Brasil. 

O Brazilian Mining Day foi encerrado com a apresentação do vice-presidente 
de Exploração Mineral e Tecnologia da Nexa Resources, Jones Belther, sobre a nova 
empresa e os desafios no mercado global de metais. 

As empresas e entidades de mineração e o Governo Federal estão no PDAC 
em estande único: o Pavilhão Brasil. Representam o Instituto Brasileiro de Mineração 
(IBRAM) no PDAC os diretores Rinaldo Mancin, de Assuntos Ambientais, e Paulo 
Henrique Soares, de Comunicação. 

O grupo pretende, nestes quatro dias (4 a 8 de março), promover a 
mineração brasileira e divulgar o potencial geológico do País, por meio do apoio à 
realização de negócios que possibilitem a interação de parcerias com representantes de 
empresas, investidores e órgãos governamentais de outros países interessados em 
projetos de mineração. 
 

Fonte: IBRAM 
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PDAC 2018: MINING SECTOR GETS BACK TO WORK 
 
While PDAC 2018 was not on par with PDAC 2011 (where it seemed 

everyone was executing mergers and bought deals were the order of the day), in our 



view, 2018 can be summed up as the year the mining industry got back to work with 
greater businesslike focus than we have seen in recent years. There were still lots of 
cocktail receptions and dinners (our Osler reception was a great success and had a great 
turnout, although the food at Canoe was surely part of the reason), but serious talk of 
projects and deals permeated throughout the week. 
 

Dealmaking 

Forecasting the consolidation of the mining sector has proved to be 
especially difficult, as a number of us have been anticipating significant consolidation 
through M&A for the past four years without seeing activity levels that met 
expectations. However, at the risk of doubling down on an underwater investment, it 
appears the mining sector remains poised for consolidation. Major and mid-tier 
companies are looking at project pipelines to maintain mineral reserves and are taking 
notice of the growing market value discrepancies between the majors and the juniors. 
The unequal playing field for financing opportunities within smaller exploration 
companies is leading to M&A discussions in that space as well. However, there remains 
considerable caution as parties assess whether such transactions would be financeable 
and accretive to their shareholders. We may well be making the same commentary for 
PDAC 2019. 

In the near term, property level transactions are likely an easier prediction. 
Property acquisitions and option/joint venture structures have been particularly active 
in recent months and seemed to be a focus of PDAC discussions. Interestingly, major 
and mid-tier producers have been particularly active, financing exploration teams 
through strategic alliances, generative programs and toehold investments. No doubt 
this is in part due to the sustained weakness of the mining capital markets, which have 
been highly selective in the projects, management teams and companies they have been 
prepared to invest in. While streaming, royalties, private equity investment and the 
completion of new mining IPOs in 2017 received lots of attention on the floor of PDAC, 
some pessimism remained around the ability of juniors and exploration projects to 
obtain key capital. In addition, the shifting of risk capital from mining to both cannabis 
and crypto-currencies was a commonly heard discussion topic. 
 

New ventures 

Despite ongoing market challenges, a number of new companies are being 
launched right now and many of them talked of IPOs and going public transactions. This 
likely bodes well for some capital coming back into the mining sector as these new 
companies tend to involve experienced and successful management teams and financial 
backers (of the type and scale that have been able to raise needed financing). One of 
the more interesting aspects of these ventures is the degree of focus on the entity’s 
capital structure - virtually from the date of inception. Gone are the days when a good 
project was seen as being capable of overcoming a less than optimal capital structure, 
and the entire sector appears firmly focused on returning value to shareholders. 

It bears monitoring what will happen from a governance standpoint. While 
corporate governance has been an area of focus for regulators and some institutional 
investors, most junior companies that have been successful in this market have adopted 
a leaner approach to boards and management teams, which means that broader 



diversity has not been an immediate priority. As these companies grow and evolve, that 
will be an interesting area to watch. 
 

Battery metals 

Anyone have a cobalt or lithium project (or a project that can be renamed as 
such)? Battery metals continue to be the flavour of the day and a focus for exploration 
companies and investors. There has been a lot of ink spilled on this topic, but it is 
interesting that the market play continues to evolve, which suggests it may be more 
than just a fad. In particular, it will be interesting to see if copper projects benefit from 
the battery metals investment thesis, since copper utilization is also expected to 
significantly increase in a battery and electricity-powered world. 
 

Summary 

It is encouraging to see a sense of optimism return to the mining sector after 
a number of challenging years. While the sector could benefit from a significant 
discovery, it bodes well that exploration budgets are starting to increase again and 
geologists and engineers are back to doing what they do best. 

 
Fonte: Lexology 

Autores: James R. Brown and Alan Hutchison from Osler Hoskin & Harcourt LLP 

Data: 08/03/2018 

 

 

FATORES DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM MINERAÇÃO 
 

Apesar de todo o seu gigantismo e potencial, o Brasil não passa de um país 
pobre e subdesenvolvido, com bolsões de riqueza. Ao contrário do que circula nos 
Power Points públicos apresentados nos road shows, é um país mal administrado. As 
finanças públicas estão comprometidas. A poupança interna é baixa e não sobra nada 
para investimentos. Portanto, o Brasil não pode se dar ao luxo de perder oportunidades 
de receber investimentos. Se é certo que o país em relação à mineração, com razão, 
deseja manter o controle estratégico, descobrir novas jazidas, cobrar CFEM e tributos, 
gerar empregos, benefícios econômicos e sociais e sustentabilidade ambiental e social 
de longo prazo, desenvolver a cadeia produtiva e melhorar a balança comercial, também 
é certo que os investidores têm necessidades. Há vários critérios para determinar o que 
gera atração de investimentos: 
 

 Segurança jurídica; 

 Interpretação da legislação mineral bem definida, nas esferas administrativa e judicial; 

 Interpretação da legislação ambiental, nas esferas administrativa e judicial, bem 

definida; 

 Existência e qualidade da política mineral; 

 Existência e qualidade da política ambiental; 

 Nível de estabilidade política; 

 Histórico de abusos e descumprimento das leis pela Administração Pública; 



 Nível de burocracia; 

 Nível de corrupção; 

 Estrutura dos órgãos responsáveis pela gestão da mineração e do meio ambiente; 

 Nível da tributação e de outras exigências pecuniárias (minerais e ambientais) que 

incidem sobre o setor mineral; 

 Custo-Brasil (ausência de infraestrutura, custo da energia, burocracia, corrupção, 

ineficiência dos três Poderes, etc.); 

 Ingerência do Poder Público na atividade mineral; 

 Geodiversidade; 

 Quantidade e qualidade do mapeamento geológico básico; 

 Incentivos à atividade mineral. 

 

A quais critérios o Brasil atende? 
O chamado é urgente e veemente: Vamos todos ajudar o Brasil a superar 

suas deficiências e apoiar a mineração! 
 

Fonte: In The Mine 
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LITHIUM GLUT? NO WAY, SAY INDUSTRY EXECUTIVES EYEING 

DEMAND 
 
Forecasts for a glut in lithium, a major ingredient in rechargeable batteries 

for electric vehicles, fail to account for strong demand and how complicated it is to 
process and mine, industry executives and analysts said. 

Morgan Stanley sent lithium stocks tumbling on Monday after it forecast a 
surplus in the market in 2022 of 190,000 tonnes, resulting in predicted prices nearly 
halving to $7,699 a tonne. However, some industry officials took issue with the outlook. 

"I am firmly of the view that everyone, including Morgan Stanley, is grossly 
underestimating how quickly the market is moving on the demand side," Ken Brinsden, 
chief executive of Australian lithium miner Pilbara Minerals, said at a mining conference 
in Florida this week. 

Pilbara recently inked supply agreements with Chinese and Korean battery- 
and automakers, giving them insight into Asian demand. 

China has set goals for electric and plug-in hybrid cars to make up at least a 
fifth of its auto sales by 2025, with new quotas due to take effect in 2019. It also plans 
to shift away from petrol-engine cars. 

The Morgan Stanley report hit high-flying lithium shares, including the 
world's two biggest producers, U.S.-based Albemarle Corp and Chile's SQM, down as 
much as 8 percent on Monday. Most were down again on Tuesday. 

Forecasts of oversupply also fail to take into account that few lithium 
processors have the capacity and ability to produce the very high-grade lithium 



compounds that batteries need, said analyst Andrew Miller at Benchmark Mineral 
Intelligence, a UK-based battery metals consultancy. 

He said he does not see a glut occurring in the next few years although the 
market could see small surpluses. 

Lithium is mostly mined from hard rock deposits in Australia and brine pools 
in South America. Most of the processing of the hard rock material into battery 
chemicals is done in plants in China. 

The lithium sector's history of delayed mine ramp ups and processing 
problems should also offer a lesson to glut forecasters, said Paul Graves, chief financial 
officer of FMC Corp, the world's fourth-biggest lithium producer. 

"This is an industry that has repeatedly failed to bring on its supply in the 
way it predicted. It is always late and it is always more expensive to operate," he told 
Reuters at the conference. 

Orocobre's brine project in Argentina was slow to ramp up and Galaxy 
Resources eventually sold a processing plant after it continued to operate below 
capacity. 
 

Fonte: Reuters 
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VALE ATINGE PRINCIPAIS METAS PREVISTAS PARA 2017 
 

Os resultados de 2017 divulgados ontem pela Vale confirmam o objetivo da 
mineradora de ser cada vez mais uma empresa "previsível" para os seus investidores. As 
principais metas perseguidas pela empresa, como a melhoria da performance 
operacional e a queda do endividamento, foram alcançadas, apesar dos menores preços 
no minério de ferro no quarto trimestre. O presidente da Vale, Fabio Schvartsman, disse, 
em nota, que 2017 foi um ano de "inflexão" para a companhia. Ele destacou a boa 
geração de caixa e a redução da dívida, além da disciplina na alocação de capital e 
melhores resultados no negócio de metais básicos.  

Como consequência, a receita líquida da Vale ficou em R$ 29,8 bilhões no 
quarto trimestre do ano passado, 2,69% abaixo de igual período de 2016, quando os 
preços da commodity eram bem mais altos do que os atuais. O lucro antes de juros, 
impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da mineradora, no quarto trimestre de 
2017, foi de R$ 13,38 bilhões, 14,34% abaixo do mesmo período de 2016. A comparação 
com o quarto trimestre de 2016 fica prejudicada pois no fim daquele ano os preços do 
minério de ferro subiram chegando a mais de US$ 90 por tonelada depois de um período 
de baixa. O lucro líquido da Vale ficou em R$ 2,53 bilhões de outubro a dezembro de 
2017, alta de 61,03% sobre igual período do ano passado. 

No ano fechado de 2017, a receita líquida da mineradora atingiu R$ 108,5 
bilhões, alta de 14,68% sobre 2016; o Ebitda ficou em R$ 48,9 bilhões, com crescimento 
de 19,7% sobre o ano anterior. Já o lucro foi de R$ 17,6 bilhões, alta de 32,42% sobre 
2016. Houve aumento de R$ 4,3 bilhões no lucro líquido de um ano para o outro. Este é 



um indicador importante pois serve de base para a distribuição de dividendos aos 
acionistas.  

Ontem a Vale confirmou que vai distribuir aos acionistas R$ 4,7 bilhões (US$ 
1,5 bilhão) em dividendos sobre a forma de juros sobre capital próprio. Esse montante 
equivale ao dividendo mínimo de 25% exigido por lei.  

Na visão de especialistas, todo o pagamento de dividendos a ser feito pela 
Vale terá que sair da geração de caixa. Até o fim de março a mineradora deve anunciar 
uma nova política de dividendos. A indicação sobre os dividendos é relevante pois indica 
que o dinheiro obtido com a venda de ativos será todo destinado para reduzir o 
endividamento. A Vale encerrou o quarto trimestre de 2017 com uma dívida líquida de 
US$ 18,1 bilhões. Ao fim do terceiro trimestre do ano passado, a dívida líquida da 
companhia era de US$ 21 bilhões. A companhia afirmou, porém, que a dívida líquida 
"pró-forma" seria equivalente a US$ 14 bilhões, considerando a entrada de dinheiro em 
caixa do financiamento do projeto de carvão em Moçambique e a venda de ativos de 
fertilizantes para a Mosaic. O objetivo da Vale é reduzir a dívida líquida para um patamar 
de US$ 10 bilhões a curto prazo, o que possivelmente será atingido ainda este ano.  

A alavancagem da companhia, medida pela relação entre dívida líquida e o 
lucro antes de juros impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) 
terminou 2017 em 1,2 vez, contra 2,1 vezes ao fim de 2016. No período recente, essa 
relação chegou a ser superior a três vezes. "Trouxemos a dívida líquida a um patamar 
sustentável", disse Luciano Siani Pires, diretor-executivo de finanças, em vídeo 
divulgado pela companhia. 

Siani disse ainda que o ano de 2017 foi um ano de consolidação para a Vale. 
Segundo o executivo, o ano passado marcou a arrancada em operação do projeto S11D, 
no Pará, e a entrada da empresa no Novo Mercado da B3. Com isso, destacou o 
executivo, o valor de mercado das ações da Vale saltou 65% entre 2016 e 2017, para R$ 
63,6 bilhões. "Este resultado [de 2017] foi conseguido com recordes de produção em 
minério de ferro, em pelotas, em carvão, em ouro e na mina do Salobo [no Pará] em 
cobre", afirmou Siani. Ele também citou a recuperação nos preços como outro elemento 
que contribuiu para o bom resultado da companhia. "Mas os custos também subiram", 
reconheceu. "Operamos em um ambiente em que se elevaram os custos do petróleo, 
da energia; apreciou-se o real brasileiro; subiram os custos de frete. Mas as margens 
ainda assim se expandiram", afirmou. Os preços realizados pela Vale para os finos de 
minério de ferro ficaram em US$ 63,10 no quarto trimestre de 2017, acima das previsões 
do mercado. 

A Vale também informou que seus investimentos, no ano passado, 
alcançaram o menor nível desde 2005, totalizando US$ 3,8 bilhões, o que representou 
uma redução de US$ 1,34 bilhão na comparação com 2016. Segundo a Vale, essa queda 
foi consequência, principalmente, da conclusão do projeto da mina e da usina do S11D. 
A mineradora ressaltou que é esperado que os investimentos permaneçam neste nível 
nos próximos anos depois de um ciclo de grandes desembolsos nos últimos anos.  
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GERMAN SCIENTISTS TO BUILD MACHINE THAT SPEEDS UP URBAN 

MINING PROCESSES 
 

Scientists at the Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT in Aachen, 
Germany, want to build a machine that is able to disassemble two mobile phones in one 
minute and remove its components to, later on, extract metals from them. 

The process is known as urban mining and it aims to recover raw materials 
such as copper, silver, gold, neodymium, and tantalum from old electronic devices. The 
metals would be destined to the production of new cellphones, computers, tablets, etc. 

Following the extraction of individual, larger components, a laser would be 
used to unsolder them from the electronic circuit board before they are sorted by type 
and treated differently to make them reusable. 

In an interview with Horizon Magazine, Cord Fricke-Begemann from the 
Fraunhofer Institute said that the main challenge his team is facing right now, when it 
comes to the machine's design, is figuring out how to make it work with all the different 
types of electronics that exist. 

"There are hundreds of different types of mobile phones so we need a device 
that is flexible and can handle all of them," Fricke-Begemann told the institutional 
publication. 

According to the researcher, turning to this type of mining and making it 
more efficient would not only support the EU efforts to move towards a low-carbon 
economy, but it would also reduce the bloc's dependence from foreign metal providers 
and shield it from fluctuating prices. 

According to Horizon, some urban mining already takes place in the region 
but it involves melting devices together in a furnace and removing the most valuable 
metals. 
 

Fonte: Mining 
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EMERITA QUER INICIAR LAVRA DE ZINCO EM MG EM 2020 
 

A Emerita Resources disse na semana passada que iniciou o programa de exploração 
no projeto de zinco Salobro, em Minas Gerais, e decidiu acelerar o projeto, prática 

conhecida como fast-tracking chegar mais rapidamente a uma decisão de 
desenvolvimento e construção 

 

"A Companhia concluiu recentemente um estudo interno de escopo 
[Scoping Study], incluindo um plano conceitual de mina [feito pela empresa Prominas], 
com base na base de dados de sondagem existente. Esse plano de desenvolvimento 
preliminar será usado para orientar a exploração e sugere que existe uma oportunidade 



para avançar significativamente a linha de tempo para alcançar uma decisão de 
desenvolvimento no Projeto Salobro mais rapidamente", diz a nota divulgada na quinta-
feira (15) passada. 

Segundo a mineradora, o trabalho até o momento confirma que a 
mineralização no projeto Salobro está aberta em mergulho e ao longo do corpo 
mineralizado. O cronograma inicial do empreendimento inclui a conclusão da aquisição 
do projeto até o final de março de 2018, junto com o arquivamento do relatório técnico 
NI 43-101, que segue normas canadenses de divulgação de recursos e reservas. 

Uma revisão dos recursos minerais deve ser apresentada até o final do 
segundo trimestre deste ano, a partir de nova amostragem dos testemunhos 
disponíveis, o que visa converter recurso histórico em um recurso dentro do critério da 
NI 43-101. 

A sondagem adamantada deve começar na primeira semana de março de 
2018, sendo que o Estudo Econômico Preliminar deverá ser concluído até o final do 
terceiro trimestre de 2018, quando será iniciado o processo de licenciamento do 
empreendimento com a elaboração do EIA/Rima. O estudo preliminar de viabilidade 
está planejado para ser concluído no terceiro trimestre de 2019, enquanto que o 
desenvolvimento da mina deve ser iniciado até o segundo trimestre de 2020. 
 

Fonte: Notícias de mineração 
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BRASIL E ALEMANHA SE UNEM PARA FAZER FRENTE À CHINA NO 

MERCADO DE TERRAS RARAS 
 

Cientistas tentam desenvolver tecnologia para produção de "superímã 
verde" competitivo com terras raras brasileiras. Reservas do Brasil são as segundas 
maiores do mundo, atrás apenas das da China. Pesquisadores alemães e brasileiros 
estão trabalhando juntos para desenvolver a tecnologia necessária para explorar de 
forma mais eficiente as terras-raras, elementos químicos essenciais na fabricação de 
eletrônicos como tablets e smartphones. 

Com 22 milhões de toneladas, o Brasil só fica atrás da China em reservas de 
terras-raras. Falta ao país, porém, tecnologia que possibilite a sua exploração e a 
elaboração de um produto final de forma competitiva para o mercado internacional. 

Reunidos no projeto Regina (Rare Earth Global Industry and New Application 
- Indústria Global de Terras-Raras e Novas Aplicações), os pesquisadores de sete 
instituições brasileiras e mais sete alemãs trabalham para desenvolver essa tecnologia. 

"Nosso grande desafio é desenvolver tecnologias sustentáveis e com um 
custo competitivo em relação ao praticado pelos chineses. O projeto é tão interessante 
por combinar qualidade do produto, custo baixo e cuidado de preservação ambiental", 
diz Fernando Landgraf, diretor-presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 
uma das instituições que integram o Regina. 
 

 

 



Concorrência para a China 

O mercado internacional de terras raras é dominado pela China, que 
controla cerca de 90% da oferta. A dependência preocupa a indústria de alta tecnologia, 
que, desde 2011, já enfrentou duas explosões de preços. Isso gerou insegurança no 
mercado, que movimenta cerca de 5 bilhões de dólares por ano. 

O Brasil contribui com apenas cerca de 1% da produção global, mas pode se 
tornar um concorrente de peso da China caso consiga oferecer um produto final a preços 
atraentes. A parceira de pesquisa com a Alemanha abre caminho para impulsionar o 
desenvolvimento tecnológico necessário para isso. 

Segundo Landgraf, o mercado de terras-raras é um nicho, mas de grande 
potencial. Além da instabilidade no mercado global, o pesquisador prevê que haverá um 
aumento no preço praticado pela China, que está se esforçando para produzir de 
maneira que prejudique menos o meio ambiente. 
 

Bom para os dois lados 

Para os alemães, o sucesso do projeto é fundamental para reduzir a 
dependência da Alemanha da China como fornecedor desse tipo de matéria-prima. 

"Ambos os lados sairão ganhando. A Alemanha terá uma nova fonte desses 
recursos e um novo parceiro estratégico. Já o Brasil poderá comercializar e agregar valor 
a essa matéria-prima, que praticamente não está sendo usada", afirma a engenheira Eva 
Brouwer, do departamento de pesquisa sobre ímãs do Instituto Fraunhofer IWKS. 

Brouwer destaca que o objetivo final do projeto é a produção de um 
"superímã verde de terras raras", ou seja, de menor impacto ambiental e feito a partir 
das terras-raras que sobram na exploração do nióbio. Esses ímãs são usados, por 
exemplo, em turbinas geradoras de energia eólica. 
 

Recurso estratégico 

As terras-raras, compostas por um grupo de 17 elementos químicos e 
presentes em mais de 250 espécies minerais conhecidos, são utilizadas em quase todos 
os produtos eletrônicos modernos, desde smartphones e escovas de dente elétricas até 
carros elétricos. 

Com países buscando alternativas para reduzir as emissões de gases 
causadores do aquecimento global, carros elétricos e geração de energia limpa ganham 
mais espaço, o que deve aumentar a demanda por terras-raras. 

A Alemanha, por exemplo, anunciou o fechamento de todas as suas usinas 
nucleares até 2022. A geração de energia será substituída por fontes renováveis, e o 
sucesso dessa transição depende dos ímãs de terras raras. 

Para a futura tecnologia teuto-brasileira, os pesquisadores pretendem usar 
a monazita, considerada um resíduo da mineração de nióbio no complexo de Araxá, em 
Minas Gerais. 

A pesquisa conjunta, coordenada pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (USFC) e pelo Instituto Fraunhofer IWKS, irá abordar todas as etapas do 
processo de produção desses ímãs, desde a separação da monazita, que contém terras 
raras, passando pelo desenvolvimento da liga de neodímio-ferro-boro até a fabricação 
do superímã. Em todas as etapas, a questão ambiental é um fator central. 
 

 

 



Aprimorar o processo existente 

Segundo Landgraf, já existe um caminho básico da tecnologia para a 
exploração de terras raras e produção dos ímãs. O que a pesquisa busca é aprimorar 
esse processo para melhorar a produtividade e a sustentabilidade e, assim, reduzir os 
custos do produto final. O trabalho em comum parte ainda de estudos em estágio 
avançado realizados há alguns anos, tanto na Alemanha como no Brasil. 

Sobre os riscos de acidente, devido ao fato de alguns minerais possuírem 
também elementos radioativos, como a própria monazita, Landgraf afirma que os riscos 
são mínimos e lembra que há décadas a Companhia Brasileira de Metalurgia e 
Mineração (CBMM), que explora as minas em Araxá, já lida com essa situação e segue 
normas rígidas de preservação ambiental. 
 

Fonte: O Povo 

Autora: Clarissa Neher 

Data: 23/02/2018 

 

 

VALE PREVÊ ELEVAR RESULTADOS DE METAIS BÁSICOS COM MAIORES 

PREÇOS E MENORES CUSTOS 
 

Em busca de alavancar resultados, inclusive a partir de uma diversificação 
de seus negócios, a mineradora Vale deverá elevar a participação da divisão de metais 
básicos em seus resultados a 30 por cento até o fim de 2019, em uma expectativa 
conservadora, com a consequente redução da exposição aos ferrosos. 

Durante teleconferência com analistas para comentar os números anuais da 
empresa, o presidente da companhia, Fabio Schvartsman, destacou que o movimento 
ocorrerá principalmente por meio de uma recuperação prevista dos preços da divisão, 
assim como pela administração dos custos.  

Crescimento por meio de aquisições não é considerado, segundo 
Schvartsman, que reiterou que a empresa encerrou um ciclo de altos investimentos 
recentemente e que agora está em busca de previsibilidade, redução de custos, maior 
eficiência e desalavancagem. 

Para aumentar sua competitividade, a empresa considera também se tornar 
autossuficiente em energia, considerando inclusive novos projetos de geração. 

A empresa já é líder na produção global de níquel, metal que responde por 
boa parte da divisão juntamente com o cobre, assim como na produção de minério de 
ferro. O que a empresa quer é se tornar mais eficiente, em um cenário mais promissor.  

"Eu confesso a vocês que eu espero que nossos 30 por cento sejam, na 
realidade, conservadores no ponto de vista da participação que metais básicos possam 
ter nos resultados da Vale", disse Schvartsman.  

Em 2017, a divisão de metais básicos da Vale representou cerca de 14 por 
cento do Ebitda total da empresa, de 15,34 bilhões de dólares, enquanto a área de 
metais ferrosos foi predominante. 



Em um evento em São Paulo em janeiro, o executivo disse que a participação 
do minério de ferro no resultado da empresa cairia para 70 por cento em dois anos, em 
meio à diversificação.  

Sobre os preços de níquel, apesar de se colocar otimista, inclusive com a 
demanda do setor automobilístico para as baterias de carros elétricos, o executivo 
evitou fazer previsões detalhadas, uma vez que considera que há pouca previsibilidade 
para os valores. 

Já em relação a custos, apenas na divisão de níquel, a empresa prevê reduzir 
em 10 por cento em 2018, o que representa mais de 150 milhões de dólares. 

O lucro líquido da Vale cresceu 61 por cento no quarto trimestre, ante o 
mesmo período do ano anterior, colaborando para o crescimento do resultado da 
empresa em 2017.  

Apesar disso, a ação da empresa registrava queda de mais de 3 por cento 
por volta das 17h. 
 

Resultados Alcançados 

Alguns resultados já estão sendo alcançados na área de metais básicos, 
segundo Schvartsman. 

Ele disse que nos últimos meses a empresa registrou caixa positivo em todas 
as operações de níquel.  

"Nós temos tido um caixa positivo em todas as nossas operações, há um par 
de meses, acho que é a primeira vez desde o início das nossas operações de níquel que 
nós temos todos os sites da Vale produzindo resultados simultaneamente", disse.  

Em busca de resultados para a divisão, Schvartsman contratou 
recentemente o diretor-executivo de Metais Básicos, Eduardo Bartolomeo, que guiará 
uma reestruturação completa da área de metais básicos da empresa.  

O foco inicial do novo executivo, segundo Schvartsman, deverá ser a 
reformulação da estratégia para Sudbury, no Canadá, onde a empresa acredita que haja 
potencial de geração de valor "muito elevado", e a conclusão do aumento da produção 
de projeto de níquel em ilha do Pacífico Sul, onde está situada a Vale Nova Caledônia 
(VNC). 

A ideia, disse o executivo, é "tirar a Nova Caledônia da situação de projeto e 
transformando em uma operação estável, com todas as características necessárias a 
rentabilizá-la".  

Sobre a possível atração de sócios para VNC, Schvartsman afirmou que o 
processo está em andamento com "muita calma", devido principalmente a incertezas 
relacionadas ao preço do níquel, que passou por uma valorização importante 
recentemente. 

"A prudência mostra que a gente tem que esperar entender melhor para 
onde vai essa tendência. É evidente que para onde vai o preço implica muito no valor 
que a Nova Caledônia tem... não podemos nos precipitar", afirmou. 
 

Previsibilidade 

Em linha com a sua busca por previsibilidade, Schvartsman reafirmou que a 
meta de dívida líquida da empresa de 10 bilhões de dólares, ante os 18,1 bilhões de 
dólares no fim de 2017, deverá ocorrer em meados do ano. Com isso, a empresa já 



espera aumentar a remuneração de seus acionistas a partir do segundo semestre deste 
ano, após a publicação de uma nova política de dividendos no fim de março. 

"É razoável esperar que os dividendos já repiquem no segundo semestre 
deste ano, como consequência dessa política", disse o presidente da mineradora. 

O executivo também previu que os resultados da empresa no primeiro 
trimestre de 2018 deverão ficar em linha com os três meses anteriores, apesar da 
sazonalidade mais fraca no período, com a companhia seguindo com sua política de 
disciplina financeira em meio a preços de minério de ferro firmes. 

"O primeiro trimestre costuma ser sazonalmente mais fraco do que o quarto 
trimestre. Apesar disso, a companhia está fazendo um grande esforço para repetir no 
primeiro trimestre (de 2018) resultados próximos ao quarto trimestre", afirmou. 

Do lado do minério de ferro, seu principal produto, a Vale não vê motivo 
para crer que os preços neste ano sejam muito diferentes dos do ano passado. 

O diretor-executivo de Minerais Ferrosos e Carvão, Peter Poppinga, afirmou 
que a entrada de nova oferta de minério no mercado transoceânico deverá somar 40 
milhões de toneladas em 2018, ante 60 milhões em 2017 e 110 milhões em 2016. 

Da nova oferta para 2018, 20 milhões de toneladas deverão ser da Vale, que 
"entrarão de forma bastante responsável", segundo Poppinga.  

Schvartsman afirmou que tem expectativa que as operações das minas de 
minério de ferro da mineradora Samarco, joint venture entre a brasileira e a anglo-
australiana BHP Billiton, voltem no fim deste ano, mas frisou que o retorno depende do 
processo de licenciamento ambiental ser concluído. 
 

Fonte: Reuters 

Autores: Marta Nogueira e Alexandra Alper 

Data: 28/02/2018 

 

 

ROCHAGEM: TECNOLOGIA PARA REDUZIR A IMPORTAÇÃO DE 

POTÁSSIO (K) E FOSFATO (P) NA AGRICULTURA BRASILEIRA 
 

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
sobre o Produto Interno Bruto (PIB) revelam que o agronegócio tem um peso 
significativo na geração de riquezas no País. Em 2017, o crescimento acumulado do setor 
foi de 14,5%. Nesse contexto, a agricultura brasileira é reconhecida como uma das 
maiores produtoras e exportadoras de commodities agrícolas como café, algodão, 
milho, laranja, cana- de-açúcar e complexo de soja (farelo, óleo e grão). Contudo, a 
exploração prolongada e em larga escala, provoca a poluição e deterioração do solo por 
essa agricultura. Todavia, os impactos ambientais não se limitam a esses e podem ser 
reduzidos, ou até mesmo eliminados, com o emprego de tecnologia já existente.  

Com efeito, a rochagem, uma tecnologia que possibilita o uso do pó de rocha 
diretamente no solo, constitui um insumo agrícola alternativo. Esse produto é obtido 
através da moagem de alguns tipos de rochas ricas em macro e micronutrientes de 
dissolução lenta, os quais aplicados diretamente no solo contribuem para o incremento 
da reserva nutricional (remineralização) do solo. Com a adição dessas substâncias no 



solo, a água, por meio de hidrólise, reage com esse material pétreo, decompondo-o 
lentamente e liberando, de forma gradual, os seus componentes químicos. A Calagem e 
a Fosfatagem natural são processos semelhantes dessa prática.  

A utilização da rochagem contribui para a redução no consumo de 
fertilizantes industriais, que requerem quantidade elevada de energia para sua 
fabricação e, simultaneamente, pode ser um agente propulsor de produtividade e 
qualidade de muitos cultivares, incluindo os de cana-de-açúcar e oleaginosas, 
principalmente no âmbito do pequeno e médio agricultor. A utilização de pó de rocha, 
até então visto como rejeito ou estéril, é uma maneira sustentável de reaproveitamento. 
A tendência, com a evolução da técnica, é que o uso de fertilizantes e defensivos 
agrícolas - tão prejudiciais ao solo e recursos hídricos - na geração de rejeitos - e até 
mesmo à qualidade dos alimentos, diminua, cedendo espaço para o uso de fontes 
naturais. 

 No Brasil, especificamente, os trabalhos pioneiros chamaram a atenção 
para as potencialidades das rochas de Irecê, Jaguarari e Cruz das Almas na Bahia (Figura 
01) e Cedro do Abaeté e Serra da Mata da Corda (MG). Dentre os casos práticos, citam-
se estudos da Embrapa Cerrados e Universidade de Brasília (UnB) que, usando as rochas 
apenas moídas (brecha vulcânica alcalina, biotita xisto, flogopitito e ultramáfica alcalina) 
como fontes de Potássio (K) para soja e milheto, mostraram resultados promissores. 

Ademais, a utilização da rochagem como adubação complementar em 
culturas oleaginosas mostrou resultados satisfatórios nas análises químicas do solo, em 
plantações de girassol, onde foi possível registrar que as condições de fertilidade se 
assemelhavam a outros tratamentos convencionais. Um exemplo significativo de 
rochagem está situado em Ipirá (BA), onde uma mina produz 20t/dia de calciossilicatica 
alterada fosfática e toda produção é vendida para região oeste do estado. Ressalte-se 
que o emprego de rochagem deve se dequar às diversas culturas existentes, pois cada 
uma exige uma determinada quantidade e tipo de adubo, devido ao seu ciclo de 
produção. 

 A concentração de potássio e fosfato, nas rochas acima citadas e em outras 
como basaltos, ultramáficas, sienitos, calcissilicática, carbonatitos, etc., apresenta uma 
variação de teores de 2% a 6%, o que faz com que o transporte entre longas distâncias 
inviabilize sua utilização do ponto de vista econômico. Assim sendo, é necessário um 
estudo apurado em rede, em toda a área estadual onde há incidência desses minérios, 
para que o transporte seja local ou regional e de baixo custo. Nesse sentido, 
considerando que os solos baianos, sobretudo no semiárido, são pobres nesses 
macronutrientes (K e P), a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral – CBPM, vem 
estudando e analisando os domínios geológicos de rochas com teores de Potássio (K) e 
Fosfato (P), de forma a possibilitar, no futuro próximo, condições em que mineradores 
e produtores rurais possam aprimorar suas culturas, através dessa tecnologia com 
pouco investimento e baixo custo, tornando o Estado e, consequentemente, o Brasil 
menos dependente da importação de Potássio (K), em cerca de 90% (Figura 02), e de 
Fosfato (P), em 50% (Figura 03). 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: In The Mine 

Autor: Samuel Leal de Souza 

Data: Ano XII – 2018 nº 71 



 

PAÍS EXPORTA US$ 1,1 BI EM ROCHAS ORNAMENTAIS EM 2017 
 

O Brasil exportou no ano passado 2,36 milhões de toneladas de rochas ornamentais e 
seus diversos produtos comerciais, totalizando US$ 1,107 bilhão. Houve uma redução 

de 2,74% no faturamento e 4,10% no volume físico frente a 2016, de acordo com o 
balanço divulgado pela Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais 

(Abirochas) 
 

A participação de rochas processadas no total do faturamento evoluiu de 
80,15% em 2016 para 80,45% em 2017, recuando de 55,94% para 55,62% em volume 
físico. 

O preço médio das exportações avançou 1,41%, passando de US$ 463/t para 
US$ 469,5/t. Nas rochas processadas, o preço médio evoluiu 2,38%, de US$ 663,4/t para 
US$ 679,1/t. O preço médio das rochas brutas teve variação negativa de 0,98%, para 
blocos de materiais graníticos e quartzíticos, e de 8,02% para blocos de materiais 
carbonáticos. 

O aumento do preço médio das exportações gerais se deu em função do 
crescimento da participação de produtos com maior valor agregado, destacando-se as 
chapas de quartzito e as chapas de mármore. 
 

Principais Destinos 

O Brasil exportou rochas ornamentais para 117 países no ano de 2017. Os 
três principais destinos foram EUA, China e Itália, nesta ordem. Apenas para oito países 
as exportações superaram US$ 10 milhões. 

Considerando-se os principais destinos, os menores preços médios de venda 
foram praticados para a China (US$ 180/t) e Taiwan (US$ 140/t), tendo-se para o Canadá 
(US$ 960/t) e EUA (US$ 760/t) os maiores preços. As vendas para a Itália são as mais 
diversificadas, incluindo blocos e chapas de granitos e mármores, além de produtos de 
ardósia e quartzitos foliados. As vendas de ardósia são mais concentradas nos EUA e 
Reino Unido. 
 

Estados Exportadores 

Exportações de rochas ornamentais foram efetuadas por 16 estados 
brasileiros em 2017. Apenas Espírito Santo, Minas Gerais, Ceará, Bahia e Rio Grande do 
Norte registraram faturamento superior a US$ 10 milhões para essas exportações. O 
Espírito Santo respondeu por 81,7% do total do faturamento e 7,2% do total do volume 
físico das exportações brasileiras de rochas, seguindo-se Minas Gerais com 
respectivamente 11,8% e 17,45 do total brasileiro. O Estado do Ceará exportou US$ 26,6 
milhões e 39,5 mil toneladas, evidenciando tendência de crescimento. 

Os portos de Santos (SP) e Vitória (ES) responderam por 86,1% do volume 
físico das exportações brasileiras de rochas, destacando-se o embarque de chapas e 
outros produtos em contêineres, em Santos, e de blocos, em Vitória. A seguir vieram os 
portos do Rio de Janeiro e de Sepetiba, que responderam por 9,6% do volume físico 
exportado. Os portos de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro concentraram, assim, 



95,7% das exportações brasileiras de rochas, lembrando-se que a quase totalidade das 
cargas embarcadas em Santos tiveram origem no Espírito Santo. 

 
Importações 

As importações brasileiras de materiais rochosos naturais somaram US$ 
35,9 milhões e 63,1 mil toneladas no ano de 2017, com variação positiva de 
respectivamente 12,62% e 7,26% frente a 2016. As importações de materiais rochosos 
artificiais para ornamentação e revestimento somaram, por sua vez, US$ 39,1 milhões e 
57,1 mil toneladas, com variação também positiva de respectivamente 28,2% e 27,35 
frente a 2016. O preço médio de materiais naturais importados, que incluem rochas 
brutas, foi de US$ 569/t, o que representou uma valorização de 5% frente a 2016. O 
preço médio dos materiais artificiais foi de US$ 686/t, registrando incremento de 0,7% 
frente a 2016. 

A partir de informações setoriais compiladas pela Abirochas, para o ano de 
2017, estima-se que a produção brasileira de rochas ornamentais tenha recuado 1% 
frente a 2016, totalizando 9,24 milhões de toneladas. A produção voltada para o 
atendimento do mercado externo somou 3,24 milhões t (-4,7%), enquanto que a 
produção para o mercado interno foi da ordem de 6 milhões t (+2%). 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 06/03/2018 

 

 

TAXAÇÃO DE ALUMÍNIO E AÇO É RUIM PARA O MUNDO TODO, 
INCLUSIVE PARA EUA, DIZ ILAN 

 

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta segunda-feira 
que a taxação pelos Estados Unidos sobre aço e alumínio importados seria uma medida 
negativa de maneira geral, afetando inclusive os próprios norte-americanos. 

“Não há um cálculo específico, mas se sabe que é prejudicial não só ao Brasil, 
mas ao mundo todo. Uma guerra tarifária, protecionismo no mundo todo. Comércio no 
mundo diminuindo vai ter impacto em todo o mundo, isso afeta o Brasil no final das 
contas. Acho que é ruim inclusive para os Estados Unidos”, afirmou Ilan em entrevista à 
rádio CBN. 

“O que acontece é que vai ter preços mais caros, tudo vai ter uma tarifa a 
mais”, acrescentou. 

O presidente do BC avaliou, por outro lado, que os Estados Unidos podem 
desistir da investida diante da forte reação negativa e da ameaça de retaliação por 
outras nações. 

Nesta manhã o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 
aparentemente sugeriu que o Canadá e o México poderão ser isentos das planejadas 
tarifas sobre as importações de aço e alumínio se os dois países assinarem um novo 
acordo comercial do Nafta e tomarem outras medidas. 

Na semana passada, Trump afirmou que os EUA aplicariam uma taxa de 25 
por cento sobre o aço importado e de 10 por cento sobre o alumínio para proteger os 



produtores nacionais, anúncio que chocou parceiros comerciais, alarmou líderes da 
indústria e deteriorou os mercados acionários. 

No Brasil, o Ministério da Indústria e Comércio Exterior publicou nota 
apontando que o país deverá recorrer se a decisão de Trump for confirmada. 

“O governo brasileiro não descarta eventuais ações complementares, no 
âmbito multilateral e bilateral, para preservar seus interesses no caso concreto” dos 
produtos brasileiros serem incluídos na medida de proteção comercial norte-americana, 
afirmou o ministério em nota. 
 

Fonte: Reuters 

Autora: Marcela Ayres 

Data: 05/03/2018 

 

 

STRONG OPERATIONAL RESULTS AND A POSITIVE FORESHADOWING 

OF STRONGER QUARTERS AHEAD – ALERT 
 

Vale reported a strong set of 4Q17 numbers with EBITDA coming in at 
$4.109bn, in-line with JPMe and consensus, and stable q/q despite lower iron ore prices 
(-$5.3/t) since higher Base Metals prices and stronger iron ore volumes offset this effect. 
We would highlight the strong FCF generation in the quarter of c$2.7bn which pushed 
net debt down c$3bn q/q to c$18bn. With the soon-to-be-concluded fertilizers 
divestment and the Nacala project finance in 1Q18, the pro-forma net debt stands at 
$14.4bn (even below the company’s net debt target of $15-17bn). Momentum remains 
strong for the sector with iron ore in the $75-80/t level (much higher than our projection 
of $65/t) and we expect Vale’s stock to continue to perform well as FCF generation and 
deleveraging accelerates. We remain Overweight on Vale. 

• Iron ore numbers in-line with expectations but down sequentially on 
lower prices and costs (although expected). Vale reported an EBITDA for the Ferrous 
division of $3.319bn which was in-line with our expectation but down 10% q/q. The 
sequential decline was driven mainly by lower realized prices (-6% q/q) and by an 
increase in costs as the breakeven cost was up $3.9/t to $33.9/t on the back of higher 
freight ($17/t vs. $15/t in 3Q17) and lower quality premiums. However, both these 
effects were already expected and we would highlight that Vale delivered a C1 cash cost 
of $14.6/t in 4Q17 which was in-line with 3Q17 proving that excluding exogenous 
factors, the company continues to deliver on cost discipline. Also, realized prices in 4Q17 
reflect a very small 4% discount in comparison to the Platts reference vs. a 5% discount 
in 3Q17. Volumes as a whole came in at 93.5Mt, up 4% q/q and 9% below JPMe, but we 
would highlight that we were already expecting lower sales volumes after the 
production report which indicated that the company willingly chose to ship less volume 
as a reflection of its value over volume strategy which we believe is a sensible decision. 
In addition, higher realized prices than what we had ($63.1/t vs. $57.2/t) offset the 
weaker volumes leading to in-line EBITDA. On the pellets side, we would highlight that 
EBITDA came in at $657mn, 5% above JPMe and down 3% q/q since realized prices were 
down but partially offset by volumes which were up 3% q/q to 13.6Mt.  



• Strong base metals performance mostly a function of prices. Base metals 
EBITDA of $782M (+45% YoY) beats our estimate of $687M and consensus of $672M on 
better than expected copper prices and nickel volumes. As previously indicated by the 
production and sales report, nickel sales of 80kt increased on a sequential basis on 
better production and destocking while copper output remained flat vs. last quarter. On 
the cost side, results continue to show a positive trend in most operations, with a 
highlight for strong YoY cost reductions in the North Atlantic Operations and VNC. We 
expect further positive developments mainly in the North Atlantic operations from the 
recent operational changes in Sudbury and Thompson. Also, 1Q results should improve 
further given still increasing average nickel, copper and byproduct prices. 

• Coal EBITDA below expectations on lower volumes sold. Coal EBITDA 
came in at $66mn, +43% q/q but below market expectations (-19% vs. consensus). 
Weaker results in this division were mainly driven by (i) lower volumes sold (-6.5% q/q), 
a product of a failure of hydraulic excavators and of worker strikes in the region, and (ii) 
higher costs and expenses (+17.7% q/q), a result of lower dilution on volumes of logistic 
fixed costs. Production costs through the Nacala Logistics Corridor increased to $104.4/t, 
coming from $93.8/t in 3Q17, on an increase in NLC tariffs and lower fixed cost dilution. 
A positive highlight came from realized prices (+22% q/q for metallurgical coal and +6.5% 
q/q for thermal coal), which partially offset the lower volumes sold and higher costs and 
expenses.  

• Other notables: FCF of c$2.7bn, net debt reaches c$18bn and dividends 
of $1.5bn to be paid in March. (i) Vale reported a FCF generation of c$2.7bn in the 
quarter which points to an annualized yield of 14% which is close to our expectation for 
2018 of a 13% FCF yield (but with an iron ore price of $65/t). (ii) Deleveraging 
accelerated substantially in the quarter with net debt coming down by $3bn to c$18bn 
and net debt/EBITDA reaching 1.2x vs. 1.3x in 3Q17. Going forward, we would expect 
Vale to quickly reach a net debt level between $10-14bn especially considering that they 
are still to conclude the fertilizers divestment and the Nacala project finance. (iii) Vale 
also announced a $1.5bn dividend to be paid March 15 in the form of interest on capital 
which represents the minimum amount established by Vale’s bylaws. Vale is also to 
announce a new dividend policy in March which will try to provide more predictability 
on forecasting cash returns ahead. 
 

Fonte: J.P. Morgan 
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TRIBUNAL NEGA PEDIDO DE MINERADORA PARA RETOMAR 

PRODUÇÃO NO PARÁ 
 

O desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, do Tribunal de Justiça do 
Pará (TJPA), indeferiu nesta segunda-feira (5) pedido de liminar impetrado pela 
mineradora Hydro Alunorte para retomar as atividades da empresa, que estão 
parcialmente suspensas desde a semana passada. A Hydro teve que reduzir a sua 



produção em 50% após decisão em primeira instância do juiz Iran Ferreira Sampaio, da 
Comarca de Barcarena, que considerou a empresa incapaz de garantir a drenagem 
industrial de toda a água de rejeitos que se acumula para a produção de alumínio. A 
determinação, que se mantém em vigor, ainda proíbe a mineradora de operar o 
Depósito de Rejeitos Sólidos nº 2, que não tem licença de operação. A multa pelo 
descumprimento das medidas foi estipulada em R$ 1 milhão por dia. 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) também já havia embargado, na semana passada, o mesmo depósito de rejeitos 
e uma tubulação de drenagem da área industrial da refinaria. Além disso, a autarquia 
aplicou multas que somam R$ 20 milhões. 

Laudo do Instituto Evandro Chagas, vinculado ao Ministério da Saúde, 
comprovou que um depósito de resíduos da mineradora transbordou há cerca de três 
semanas despejando uma quantidade incerta de rejeitos tóxicos no meio ambiente. 

De acordo com o documento, o vazamento colocou em risco a saúde da 
população de três comunidades da região: Bom Futuro, Vila Nova e Burajuba. O caso foi 
denunciado pelos próprios moradores, que notaram a alteração na cor da água de 
igarapés e de um rio. 

A Hydro Alunorte é considerada a maior refinaria de alumina (matéria-prima 
para produção de alumínio) do mundo e opera em Barcarena desde 1995. Ela nega que 
tenha havido vazamento ou transbordamento de resíduos sólidos de sua produção. 

Procurada pela Agência Brasil, a assessoria da mineradora informou que o 
prazo para recorrer da decisão expira na sexta-feira (9). "Estamos dialogando e 
aguardando o resultado destes diálogos antes de ter uma posição final [sobre o recurso]. 
Nossa prioridade é o diálogo e a cooperação ampla e aberta com as autoridades", 
afirmou a empresa, em nota. 
 

Fonte: EBC Agência Brasil 

Autor: Pedro Rafael Vilela 
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MUNICÍPIOS MINERADORES SE UNEM POR DIVERSIFICAÇÃO 
 

Preocupadas com dependência da mineração, cidades do Estado buscam outras 
atividades 

 

Os municípios mineradores de Minas Gerais iniciaram entendimentos com a 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) e a Agência de 
Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi) para a criação de 
um Programa de Diversificação Econômica para as cidades nas quais a mineração é a 
principal atividade da economia. Além disso, pode ser criado um fundo para fomentar 
as municipalidades e viabilizar projetos de diversificação. 

A iniciativa é um contraponto à destinação dos recursos da Compensação 
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem), que, por lei, não têm 
obrigatoriedade de serem aplicados em projetos de diversificação econômica. A única 



restrição é que o dinheiro recolhido a partir dos royalties da mineração não pode ser 
usado para o pagamento de dívidas e nem de pessoal. 

A ideia, conforme explicou o diretor de Relações Institucionais da Associação 
dos Municípios Mineradores de Minas Gerais (Amig), Waldir Salvador, é trabalhar junto 
com o Estado para atrair empreendimentos que diversifiquem a economia dos 
municípios mineradores, reduzindo a dependência econômica da atividade extrativa. 

“Os municípios estão se preparando para criar um programa e até um fundo 
específico para a diversificação e fomento da economia em parceria com o Estado, 
através da Codemig e do Indi. É um processo de longo prazo, mas a hora de começar é 
agora”, afirmou Salvador. 

“A Codemig já está estudando a formação do fundo. A Amig vai preparar um 
estudo, detalhando todos os ativos dos municípios mineradores em termos de 
infraestrutura, terreno, mão de obra, educação e saúde, para entregar à Codemig e ao 
Indi. Em 30 dias, no máximo, já devemos ter uma segunda rodada de negociações”, 
acrescentou o diretor da Amig. 
 

Documento  

 O estudo servirá de base para a destinação de projetos e empreendimentos 
aos municípios, mesmo porque, segundo a Amig, o Indi tem dificuldades em levantar as 
informações dos municípios em relação à infraestrutura, por exemplo, para a instalação 
de novas empresas e negócios. 

Em nota encaminhada pela Amig à reportagem, a presidente do Indi, 
Cristiane Amaral Serpa, afirmou que somente um terço das cidades atualizam a 
instituição sobre este tipo de informação, o que dificulta o trabalho de intermediação 
entre as demandas das empresas e o que os municípios têm a oferecer. 

“Os empreendedores querem saber todas as peculiaridades das cidades em 
relação a acesso, mão de obra qualificada e possíveis concessões com garantias legais 
para avaliação da futura instalação das empresas nos territórios. Se não conseguimos 
esses dados, fica complicado selecionar quais cidades são ideais para determinados 
empreendimentos”, frisou a presidente do Indi no documento. 
 

Fonte: Diário do Comércio 

Autor: Leonardo Francia 

Data: 02/03/2018 
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