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METALS WEEKLY 
 

Inventory draws should spark a final push higher for zinc prices 
 

 As galvanizing production in China has been especially slow to shake off its Lunar New Year 

slumber and Chinese zinc stocks have risen rapidly, zinc is the worst performing base metal 

over the last month. 

 However, Chinese zinc stocks can be interpreted two ways. On one hand, there is no denying 

the swift rise in Chinese stockpile with both SHFE stocks and bonded stocks more than 

doubling ytd. On the other hand, builds have recently slowed and the overall SHFE level is still 

well below the 5-year average and nearly 30 kmt below year ago levels. 

 With zinc enthusiasm recently cooling and a growing supply profile on the horizon, we believe 

the answer to the question 'is the zinc bull cycle over?’ largely depends on one’s outlook for 

demand. 

 If you think Chinese demand staggers through the year as the outlook for the global economy 

downshifts as well, then zinc’s supply outlook makes it a strong candidate to express your 

short bias. 

 However, if like us you are still constructive on demand over the medium term then 1Q 

inventory builds should be quickly worked through and zinc will likely receive an added boost 

as global refined inventory levels move critically tighter this year despite growing concentrate 

supply. 

 Essentially, we believe that zinc’s unique ‘inflection point’ status in regards to supply (i.e. still 

tight but moving looser) makes its outlook this year especially sensitive to demand and its 

price action akin to a higher beta play on the whole base metals sector. 

 In regards to demand, the stronger-than-expected Jan-Feb prints for Chinese industrial 

production and fixed asset investment should go a long way to soothe near-term anxiety 

surrounding China’s macro economy. 

 More micro, galvanized production in China looks poised to turn around in the coming weeks 

as the restrictions in Tianjin and Hebei which held back galvanizers from restarting after the 

New Year should all be lifted by the end of this week. 



 While substitution remains a risk, we see global zinc demand growing at 3% this year which 

keeps the global refined market in a deficit of more than 300 kmt, despite the strong boost to 

supply. 

 This will likely result in global refined stocks excluding commercial and governmental 

stockpiles (i.e. exchange and off-exchange inventory) to possibly fall to under 1.4 mmt or less 

than 5 weeks of demand. 

 Overall, we think zinc can once again rise to challenge $4,000/t and view the recent sell off as 

an opportunity to go long Dec'18 LME zinc. 

 Trade recommendation update: Go long Dec’ 18 LME zinc and stay long Dec'18 CME gold, 

Dec'18 CME silver, Jun'18 NYM palladium, Dec’18 LME copper and 3M LME aluminum. 

 

Fonte: J.P Morgan 

Data: 16/03/2018  

 

 

JUSTIÇA FEDERAL AUTORIZA VOLTA DO FUNCIONAMENTO DA 

COOPERATIVA COOGAL NO CALÇOENE 
 

A extração de ouro e de outros minerais existe naquela área a mais de 100 anos, e, o 
distrito de Lourenço nasceu em torno das áreas de garimpo 

 
O juiz federal Anselmo Gonçalves da Silva, do Amapá, autorizou o 

restabelecimento das atividades econômicas da Cooperativa de Mineração dos 
Garimpeiros do Lourenço (COOGAL) e revogou a suspensão dos títulos minerários da 
mesma referentes aos seguintes processos minerários: DNPM 803.611/78, DNPM 
803.612/78 e DNPM 858.075/01 (neste último, somente pesquisa). Fica a Cooperativa 
de Mineração dos Garimpeiros do Lourenço obrigada a entregar, trimestralmente, 
relatório sobre suas atividades, especialmente providências tomadas para melhorar a 
gestão e assegurar que os cooperados ajam na forma da lei. 

A cooperativa estava com as atividades totalmente suspensas desde 16 de 
novembro do ano passado, quando o juiz federal Frederico Pereira Martins – à época 
titular da Vara Federal de Oiapoque – proferiu extensa decisão ao apreciar pedidos 
formulados pelo Ministério Público Federal (MPF) quando da deflagração da Operação 
Minamata. 

Para a Coogal, “os trabalhadores e cooperados que exercem suas atividades 
profissionais de maneira honrada (garimpeiros) e a cooperativa, como sociedade 
legalmente constituída e autorizada pelo Poder Público, não podem ser vistos pelos 
órgãos públicos (MPF e Justiça Federal) com ressalvas e severas críticas por conta dos 
atos em apuração criminal”. 

A Coogal, que informa ser composta por 848 cooperados – pediu pelo 
retorno das atividades de lavra garimpeira e revogação da suspensão de títulos 
minerários, tendo em vista a completa dependência econômica – em relação à extração 
de ouro – da comunidade do Lourenço, comprometendo-se a buscar compradores 
legalizados. 



“Como é de conhecimento público, inclusive assumido pela Coogal, há uma 
situação de desorganização no que diz respeito à lavra minerária no Garimpo do 
Lourenço. São contundentes os indícios da necessidade de aprimoramento dos métodos 
de extração do minério, de modo a concretizar o método de lavra mineral sustentável, 
conforme sinaliza o Ministério Público Federal”, ressaltou o juiz. 

Para ele, considerando o que consta dos autos, não há como se afirmar 
categoricamente, sob pena de indevida antecipação de juízo de mérito, que a 
desorganização institucional escamoteava complexo esquema criminoso, mostrando-se 
indispensável que os fatos sejam melhor apurados sob o manto do contraditório e da 
ampla defesa, pois não se pode perder de vista que os garimpeiros, conforme consta do 
Estatuto do Garimpeiro, podem realizar suas atividades em cooperativas e mediante 
contrato de parceria. 

“Assim, como a Coogal foi regularmente constituída e funciona faz muitos 
anos no Lourenço, tem-se que somente o transcorrer da instrução criminal trará 
elementos suficientes para demonstrar se ela efetivamente estava sendo utilizada como 
“fachada” pela organização criminosa vislumbrada pela acusação”, escreveu Anselmo 
na decisão, reconhecendo que a decisão que determinou a paralisação da atividade 
garimpeira da Coogal decretou a falência da economia local, trazendo como 
consequência um grave problema social, pois estancou a única fonte de renda de 
centenas de famílias. A situação de quase miséria na região levou o prefeito de Calçoene, 
Jones Fábio Nunes Cavalcante, a decretar estado de emergência. 

A extração de ouro e de outros minerais existe naquela área a mais de 100 
anos, e, o distrito de Lourenço nasceu em torno das áreas de garimpo, tendo hoje mais 
de seis mil pessoas que lá moram, e que tiram 100% de seus sustentos direta ou 
indiretamente da atividade garimpeira. 

“Ainda que não desconheçamos a necessidade de aprimoramento do 
modelo de lavra perpetrado pela Coogal, simplesmente manter o fechamento do 
garimpo do Lourenço, diante das notícias que retratam pessoas passando fome, 
consistiria em virar as costas para o quadro de calamidade social ali instalado. Ainda que 
por via transversa, não pode o Judiciário contribuir para um cenário de miséria, 
especialmente tendo em vista que possíveis ilegalidades praticadas por dirigentes da 
Coogal ainda estão sob investigação. Aos órgãos públicos, cabe, primordialmente, 
contribuir para que os cooperados tenham consciência dos deveres impostos pela lei e 
busquem atuar em consonância com os ditames legais, podendo o Ministério Público 
Federal interceder, direta ou indiretamente, nos ajustes necessários para que isso 
ocorra na direção da Coogal, como ocorreu em vários TAC’s firmados anteriormente”, 
ressaltou Anselmo Gonçalves. 
 

Fonte: Diário do Amapá 

Data: 09/03/2018 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTA CAUSA 
 

Na semana passada, mais alguns servidores do antigo DNPM, nossa atual ANM, 
Agência Nacional de Mineração, foram parar no xilindró. Não foi a primeira vez, nem 
será a última. Entre os três, um quase novato, o superintendente da ANM no Amapá, 

Thiago Regis da Justa Ribeiro 
 

Como mostra o nome do futuro ex-servidor, ele é sobrinho do ex-deputado 
federal Antônio da Justa Feijão, que também foi superintendente do DNPM no mesmo 
Estado, de 2012 a 2014, e que também teve prisão preventiva decretada e executada 
na semana passada, diz um colunista local, Seles Nafes, assim que a prisão aconteceu. 

Apesar do influente tio, envolvido com concessões fraudulentas de direitos 
minerários para cooperativas, a indicação de Thiago foi atribuída, pela imprensa local, à 
deputada federal Josi Araújo (Pode-AP), atual presidente da Federação das Indústrias do 
Estado do Amapá (Fieap), uma gestão que também virou caso de polícia, mas essa é 
outra história. 

Contudo, outro colunista local, Ney Pantaleão, tuitou na semana passada 
que ela nega o apadrinhamento e o atribui ao jovem senador Davi Alcolumbre (DEM-
AP), de 40 anos. O colunista diz ainda que o senador tem ligações com Antônio Feijão, 
mas que pessoas próximas a Davi dizem que ele, vice-líder do governo no Senado, nada 
tem a ver com a indicação do Thiago. 

A nomeação do Thiago, que agora não tem mais padrinho algum, estava 
fadada ao fracasso. Ou ele é um sábio ou um mal-sucedido concurseiro, basta encontrar 
o seu nome em concursos como Banco do Brasil (Belém, 2015), Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (Natal, 2016) e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Brasília, 2017). Detalhe, todos para análise de sistemas e informática, nenhum a ver 
com mineração, administração ou meio ambiente, afinal ele era "assessor do Imap". 

Mas, se ele tentava concurso, em março de 2017 para a EBSH, como, sete 
meses depois, foi nomeado superintendente do DNPM? 

Suponho que o chefe de gabinete do Ministério de Minas e Energia, saiba. 
Afinal foi ele quem o nomeou, por meio de portaria no dia 9 de novembro do ano 
passado. Ou seja, assim que o Romero César Peixoto, o antecessor do Thiago foi preso, 
na Operação Minamata. Note-se que, desde outubro do ano passado, é esse chefe de 
gabinete que nomeia, exonera etc. Uma coisa pra lá de esquisita, que deixa o diretor-
geral do DNPM trabalhando com pessoas de cuja escolha não participou. O que, nesse 
caso, foi bom para diretor-geral. 

A conclusão é que o cargo de superintendente do DNPM no Amapá, ou chefe 
da ANM (ninguém mais sabe ao certo), é um cargo de alta periculosidade. Mas o 
administrador Thiago Regis, dublê de concurseiro e sobrinho, não é o único. Como já foi 
relatado aqui mesmo no NMB, as superintendências do DNPM, que em priscas eras 
foram ocupadas por geólogos e engenheiros do órgão, estão lotadas com pessoas 
indicadas por políticos a alheias aos assuntos minerais. E a sucessora da ANM, que mal 
nasceu, já vem, como dizem os especialistas em agências, "capturada". 



E não vamos olvidar a quase esquecida Operação Timóteo, cujos resultados, 
além da exoneração do diretor Procedimentos Arrecadatórios do Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM), Marco Antônio Valadares Moreira, foram nulos. 

Como dizem os filósofos baianos Bieco, Cau Lima e Cissinho "pau que nasce 
torto, nunca se endireita, menina que requebra, a mãe pega na cabeça", canção que fez 
sucesso com o esquecido É o Tchan! 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 19/02/2018 

 

 

MINERODUTO DA ANGLO VAZA E MINÉRIO ATINGE RIO 
 

Uma tubulação do mineroduto Minas-Rio, da mineradora Anglo American, 
se rompeu ontem no município de Santo Antônio do Grama (MG), espalhando 300 
toneladas de uma mistura de minério de ferro e água pelo ribeirão que abastece a 
cidade. A empresa disse que o material não é tóxico. 

Mesmo assim, o fornecimento de água à população foi cortado e à noite 
ainda não havia sido restabelecido, segundo a Defesa Civil. A empresa enviou 14 
caminhões pipa para a cidade. 

Santo Antônio do Grama, de 4.070 habitantes, é abastecida pela Companhia 
de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), que capta água do Ribeirão Santo Antônio.  

O rompimento não deixou vítimas. Mas afetou a rotina de agricultores e de 
quem cria gado na região. Eles tiveram de ficar sem o abastecimento normal de água, 
segundo Gilvan de Assis, coordenador da Defesa Civil do município. 

Houve apreensão entre moradores que logo de manhã viram o ribeirão 
tingido a de uma cor avermelhada por causa do vazamento.  

A Anglo American disse que o material que vazou do mineroduto é a 
chamada polpa de minério. "A polpa consiste em 70% de minério de ferro e 30% de 
água, sendo classificada pela NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), como resíduo não perigoso", afirmou a empresa por meio de nota no início da 
tarde. 

À noite, a Secretaria de Meio Ambiente informou que a Anglo American 
estava monitorando a qualidade da água em dez pontos do Ribeirão Santo Antônio até 
o Rio Casca - que fica abaixo do ponto de captação da Copasa. 

"Também está sendo realizado o acompanhamento dos sedimentos em 30 
pontos no ribeirão Santo Antônio. Foram colocadas barreiras no ribeirão Santo Antônio 
a fim de conter o material que está depositado no curso d'água", disse a secretaria. 

O rompimento ocorreu às 7h42, segundo a empresa. E a partir das 8h30 a 
mineradora passou a bombear só água no mineroduto. A Anglo não informou o que 
causou o rompimento. 

"A Anglo American irá drenar cerca de 1.600 toneladas que ainda estão na 
tubulação. Para não atingir nenhum curso d'água local na retirada desse material, a 
empresa irá construir uma bacia para contenção do material. A previsão é de que a 



construção dessa estrutura seja feita em no máximo 10 horas", informou a Anglo 
American. 

O Minas-Rio começou a operar em 2014. Transporta minério de ferro que a 
Anglo American produz em Alvorada de Minas e Conceição do Mato Dentro (MG) até o 
porto de São João da Barra (RJ). A mineradora está em fase de licenciamento para 
expandir sua capacidade de produção, que chegará a 26,5 milhões de toneladas de 
minério por ano.  

O Ministério Público de Minas de Gerais enviou uma equipe que atua em 
casos de crimes ambientais para Santo Antônio do Grama. O objetivo é apurar as causas 
e extensão dos danos, informou o MP, por meio de nota.  

O MP falou em tomar medidas que garantam reparação e responsabilização 
dos responsáveis. 

O rompimento no Minas-Rio é o terceiro em menos de três anos envolvendo 
grandes empreendimentos mineradores. Em novembro de 2015, uma barragem de 
rejeito de minério de ferro da Samarco - mineradora da Vale e da BHP Billiton - se 
rompeu em Mariana (MG), matando 19 pessoas. Em fevereiro o Ibama multou a Hydro 
Alunorte, refinaria de alumina da Norsk Hydro, depois um laudo oficial ter detectado 
contaminantes na água e no solo perto do empreendimento em Barcarena (PA). A Norsk 
admitiu que, sem as licenças devidas, a refinaria liberou água de chuva que pode ter tido 
traços de bauxita e soda cáustica. A água chegou ao rio Pará. 
 

Fonte: Valor 

Autor: Marcos de Moura e Souza 

Data: 13/03/2018 

 

 

MINERADORA INVESTE US$ 2,4 MI EM PROGRAMA DE STARTUPS 

PARA INOVAR NO SETOR 
 

Nexa Resources aposta em estratégia colaborativa para se transformar digitalmente e 
desenvolve a própria plataforma de fomento 

 
A Nexa Resources, mineradora de cobre e zinco pertencente ao Grupo 

Votorantim, está finalizando as inscrições de seu segundo programa de fomento às 
startups, o Mining Lab 2, que conta com um investimento de US$ 2,4 milhões sem 
exigência de contrapartida societária nas startups. A iniciativa faz parte da estratégia de 
inovação da empresa, que busca parceiros em tecnologias de Internet das Coisas (IoT), 
blockchain, automação e sustentabilidade, e conta com o apoio da aceleradora 
Techmall. 

O objetivo da empresa é alcançar o que Rodrigo Gomes, gerente de Inovação 
e Tecnologia da Nexa, chama de “mineração do futuro”, a transformação digital do 
setor. “A TI tem papel crucial na evolução da mineração”, diz. Segundo ele, a companhia 
preza pelo desenvolvimento através de parcerias, seja com startups ou com a academia. 



No Mining Lab 2, a Nexa decidiu estipular categorias para selecionar as 
startups inscritas. São cinco no total: automação; IoT; logística; economia circular 
(tecnologias para reuso de água, por exemplo); e concentração mineral (como a 
reutilização do rejeito para retirar mais mineral). “A TI está em todas essas áreas e a 
nossa intenção é desenvolver projetos de uberização na logística, big data e robotização 
dentro da mina”, explica. 

De acordo com ele, o programa será faseado. A fase de inscrições (que 
podem ser feitas aqui) termina no próximo dia 18 e podem ser feitas por qualquer 
startup com projetos nas áreas procuradas, seja ela do Brasil, Peru, Chile, Estados Unidos 
ou Canadá. A expectativa é selecionar até 36 projetos entre abril e maio, que serão 
apresentadas à proposta da Nexa e poderão tirar dúvidas com representantes da 
empresa. 

Em julho, 24 dessas empresas participarão de uma imersão na rotina da 
Nexa durante uma semana, apresentando a solução ao final do período. A partir daí, 12 
startups passarão e vão trabalhar em conjunto com a mineradora para desenvolver o 
projeto durante um ano, a parte do projeto que contará com o investimento de US$ 2,4 
milhões já mencionado. 

“Ao fim do desenvolvimento, avaliaremos caso a caso o fechamento do 
negócio e o modelo de contrato”, explica. “As outras 12 empresas que não chegaram a 
etapa final serão apresentadas as outras empresas do Grupo Votorantim, que poderão 
aproveitar alguma solução”, explica Gomes. 

No primeiro Mining Lab, que prezava por projetos de nanotecnologia e 
energia renovável, cinco startups se tornaram parceiras. Uma delas consegue capturar 
elementos químicos de dentro da água utilizada na produção e viabilizar seu reuso 
dentro da cadeia produtiva. Outro projeto desenvolveu biodiesel, utilizados pelos 
equipamentos, a partir de óleo de cozinha utilizado pela população próxima às 
mineradoras, localizadas no interior de Minas Gerais. 

Para Gomes, este é o caminho para a mineração do futuro. “Inovação aberta 
é somar conhecimentos, o que torna possível a transformação digital, a qual já estamos 
no caminho”, diz. “Nossa mina em Paracatu, por exemplo, não gera nenhum resíduo, 
sendo este totalmente reutilizado na indústria de agricultura, para prepara o solo. A 
mineração do futuro é aliar a sustentabilidade à produtividade”, completa. 
 

Fonte: IPNews 

Data: 12/03/2018 

 

 

THESE CHARTS SHOW JUST WHY COPPER PRICE FUNDAMENTALS ARE 

SO STRONG 
 
When Richard Adkerson, boss of Freeport-McMoRan, presented to the BMO 

Capital Markets conference in Florida last month he showed a slide headlined World 
class copper discoveries are extremely rare. 

Adkerson said the Phoenix-based company has been putting these graphs in 
investor slide decks "for years". 



Apart from showcasing the fact that the world's largest copper producer 
owns three of them, the graphs also highlight one of the central factors underpinning 
bullish fundamentals for the copper market. 

Steady copper supply is dependent on a few giant deposits that were 
discovered many generations ago and have been mined for decades – the median age 
for 2017's top ten copper mines in terms of production is 95 years. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Even when you measure the age of these mines starting at the commercial 

production date (for instance, 2016 for Las Bambas) or when current operations started 
(for example, 2001 for Antamina), the average is more than four decades. 

The ten largest mines constitute nearly 25% of annual world production and 
last year a strike at Escondida, disruptions at Grasberg and protests at Las Bambas meant 
almost 7% of world production went offline at the same time. That six of the top 
producers and largest deposits are located in Peru and Chile also adds a twist to the 
supply picture. 

At today's copper price the reserves of the top 10 deposits are valued at 
more than $1.4 trillion. Based on the average copper price over the course of 2017, 
these mines earned more than $30 billion last year from the orange red metal alone. 
 

The 400,000 tonne club 

With the cut-off for 2017 at 400ktpa, only one project – Oyu Tolgoi's 
underground expansion – will crack the top ten in the coming decade. The Mongolian 
mine is expected to reach peak production of 560ktpa by 2025 after a $5.3 billion 
investment from Rio Tinto. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capacity at First Quantum's $6 billion Cobre Panama project which is 

scheduled for commissioning during 2018, was recently expanded, but the target is still 
350ktpa placing it outside the top 10. 

Another major copper mine Quellevaco in Peru is set to go into production 
next decade, but output at the Anglo American project tops out at 225ktpa. 

NuevaUnion, a Goldcorp-Teck joint venture in Chile is expected to average 
production of 190ktpa when it enters productions some time next decade. 

Cobre Panama and Quelleveco are likely to be the only new entrants in the 
Top 20 largest copper mines over the next decade where production above 200ktpa 
guarantees entry. 

The Sarcheshmeh copper complex boasts reserves of 8.9m tonnes of copper 
and is also being expanded, but the mine's annual output will remain below 300ktpa 
according to Iran's state-owned company in a 2015 investor presentation. 

Russia's Udokan boasts reserves of 15m tonnes of contained metal. It has 
the potential to be a 400kt-plus annual operation, but doubts about the viability of the 
project in the country's east remain. 
 

Fonte: Mining 

Autor: Frik Els 
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SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL FINALIZA MAPEAMENTO 

GEOLÓGICO DE 27 MIL KM² DO TERRITÓRIO DO ESTADO DO CEARÁ 
 

Empresários, comunidade técnico-científica e órgãos de governo vão ter 
acesso a partir do dia 14 de março a novas informações geológicas, importantes para 
impulsionar novos investimentos do setor mineral e promover o desenvolvimento do 
conhecimento geológico no Estado do Ceará. O lançamento pelo Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM) dos relatórios finais de nove projetos de cartografia geológica sistemática 



(escala 1:100.000) acontecerá às 14h, no Auditório do Departamento de Geografia, da 
Universidade Federal do Ceará (Bloco 911, campus do PICI). As folhas mapeadas, 
Banabuiú, Baturité, Bonhu, Crateús, Ipueiras, Itapiúna, Parambu, Quixadá e Senador 
Pompeu, correspondem a uma área de cerca de 27.000 km2, o que representa 
aproximadamente 20% de todo o território do Ceará. 

Conforme o geólogo da CPRM Edney Smith de Moraes Palheta, o avanço do 
conhecimento geológico e de recursos minerais nestas regiões é importante, pois as 
atividades relacionadas ao setor mineral já representam uma alternativa viável em 
relação à agricultura, que sofre com extensos períodos de estiagem. “Estes trabalhos 
finalizados pela CPRM ampliam a área com definição de potencialidades existentes no 
território do Ceará, estimulando novas pesquisas e futuramente a implantação de novas 
minas gerando oportunidades de trabalho e riqueza”, afirmou. Atualmente, cerca de 
50% do Estado já está mapeado em escala de 1:100.000. 

De acordo com o diretor de Geologia e Recursos Minerais da CPRM, José 
Leonardo Andriottti, novos investidores no setor mineral dependem de informações 
sobre geologia e recursos minerais. “A pesquisa geológica básica é fundamental para o 
avanço das geociências e para o desenvolvimento econômico de qualquer nação. Com 
a divulgação destes produtos, o Serviço Geológico reforça seu papel de instituição 
comprometida com o setor mineral e com o desenvolvimento do conhecimento 
geológico do território nacional”. 

A elaboração dos produtos envolveu a integração de todos os dados e 
informações geológicas, tectônicas, geoquímicas, geofísicas e de recursos minerais 
disponíveis, disponibilizadas no banco de dados corporativo da CPRM, o GeoSBG. 

Os arquivos PDF das Notas Explicativas podem ser acessados nos links 
abaixo: 

Nota Explicativa Banabuiú; Nota Explicativa Quixadá Itapiúna; Nota 
Explicativa Parambu; Nota Explicativa Senador Pompeu; Nota Explicativa Ipueiras; Nota 
Explicativa Baturité; Nota Explicativa Bonhu; Nota Explicativa Crateús; 
  

Acesse o link: http://www.cprm.gov.br/publique/Noticias/Servico-Geologico-do-Brasil-finaliza-

mapeamento-geologico-de-27-mil-km%B2-do-territorio-do-Estado-do-Ceara-4940.html  

 

Fonte: CPRM 
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SONDAGEM A TRADO CONFIRMA ALTO TEOR DE COBALTO EM 

PROJETO DA CENTAURUS 
 

A Centaurus Metals disse que a sondagem a trado realizado no projeto Itapitanga, no 
Parpa, confirma o alto teor de níquel e cobalto próximo da superfície. O melhor 

resultado foi de 6 metros com 1,28% de níquel e 0,13% de cobalto 
 

Outros dois resultados mostram 7 metros com 1% de níquel e 0,15% de 
cobalto e 9,5 metros com 1,20% níquel e 0,09% de cobalto. Foram realizados 23 furos 

http://www.cprm.gov.br/publique/Noticias/Servico-Geologico-do-Brasil-finaliza-mapeamento-geologico-de-27-mil-km%B2-do-territorio-do-Estado-do-Ceara-4940.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Noticias/Servico-Geologico-do-Brasil-finaliza-mapeamento-geologico-de-27-mil-km%B2-do-territorio-do-Estado-do-Ceara-4940.html


com o trado, sendo que a mineradora já recebeu os resultados dos nove primeiros furos. 
A maior profundidade alcançada nessa campanha, até o momento foi de apenas 11,5 
metros, sendo que a maior parte dos furos ficaram entre 5 e 7 metros. 

Sete dos nove primeiros furos de trado terminaram em mineralização com 
alto teor de níquel e cobalto com "potencial para significativa extensão em 
profundidade baseada no perfil de intemperismo visto em depósitos próximos", diz a 
nota divulgada hoje (8). Contudo, esse potencial somente pode ser verificado por 
sondagem de circulação reversa, diz a mineradora. 

A Centaurus diz que essa sondagem a trado é inicial e cobre uma extensão 
de três quilômetros no alvo Norte e apresentou resultados com 3,07% Ni e 0,20% Co. 
Itapitanga fica na porção sul de uma camada mineralizada do projeto Jacaré da Anglo 
American, considerado de classe mundial. 

Esse empreendimento tem recursos minerais da ordem de 307 milhões de 
toneladas (Mt) com 1,3% Ni e 0,13% Co, incluindo recursos de cobalto com alto teor de 
185 Mt com 1,2% Ni e 0.18% Co, um dos mais altos volumes de minério com esses teores 
no mundo. 

A sondagem inicial de circulação reversa deve começar assim que a 
sondagem a trado termine e os ensaios sejam recebidos. A mineradora tem pedido 
orçamentos para empresas que fornecem esse tipo de serviço e um contrato deve ser 
assinado em breve. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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MINERAL RARO NA SUPERFÍCIE É ENCONTRADO DENTRO DE 

DIAMANTE 
 

Pedra preciosa se formou a 700 quilômetros de profundidade em uma mina na África 
do Sul. 

 

Cientistas encontraram vestígios de perovskita, mineral nunca visto na 
superfície, dentro de um diamante na Cullinan, na África do Sul. 

A descoberta permite identificar que o mineral é feito à base de cálcio e 
titânio, permitindo novas suposições do que acontece entre a crosta oceânica e o manto 
terrestre. A partir de estudos foi criada uma imagem teórica da perovskita. 

Apesar de ser o quarto mineral mais abundante no mundo não é possível 
mantê-lo estável na superfície. “A única forma possível de preservar este mineral na 
superfície é quando está aprisionado num contentor sólido como um diamante”, 
explicou o professor do departamento de Ciências da Terra e Atmosféricas da 
Universidade de Alberta, no Canadá, Graham Pearson. 

A mina onde o diamante foi encontrado é o local de extração de algumas das 
pedras mais valiosas. Este exemplar foi formado a 700 quilômetros de profundidade, 
sendo que a maioria se forma a 150 a 200 quilômetros da superfície. 



Segundo Pearson essa descoberta é o exemplo de mudança da crosta 
terrestre. “Claramente é vista a reciclagem da crosta oceânica e do manto terrestre 
inferior, o que proporciona uma prova fundamental do que acontece às placas oceânicas 
à medida que descem na profundidade da Terra”, afirma. 
 

Fonte: Revista Mineração e Sustentabilidade 
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MINISTÉRIO TERÁ PORTARIA COM PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO 

GOVERNO NO SETOR ELÉTRICO 
 

Objetivo do documento é evitar intervencionismo na área 
 

De saída do Ministério de Minas e Energia (MME), Fernando Coelho Filho 
finalizou uma “carta de princípios” para a atuação do governo no setor elétrico. Na 
tentativa de afastar intervenções governamentais na área e dar preferência para 
soluções de mercado, ele assinou uma portaria com diretrizes para atuação do Executivo 
nos temas do segmento de energia. 

O governo considera que há um histórico recente de intervenções estatais 
malsucedidas e problemas de governança no setor. Após uma consulta pública feita no 
ano passado, os técnicos do Ministério de Minas e Energia prepararam um documento 
para servir como “guia” para atuação da pasta, com o objetivo de dar a previsibilidade, 
reduzir riscos e atrair investimentos. 

A intenção de colocar por escrito e publicar no Diário Oficial da União os 
rumos do ministério é marcar posição e demonstrar que, caso outra gestão decida 
executar políticas com bases diferentes do que é feito agora, terá que alterar os 
princípios do próprio ministério. Coelho Filho deixará a pasta no início de abril para 
concorrer à reeleição como deputado federal por Pernambuco. O substituto ainda não 
definido. 

O documento lista dez princípios baseados na eficiência, na equidade e na 
sustentabilidade das ações governamentais. Determina, por exemplo, respeito a 
contratos e intervenção mínima; meritocracia e responsabilidade socioambiental; 
simplicidade, transparência e participação da sociedade nos atos praticados. 

A intervenção feita pelo governo da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2012, 
para baixar o valor das tarifas — o que foi anulado depois por seguidos aumentos — é 
apontada pela atual equipe do MME como exemplo de algo que precisa ser afastado das 
políticas do governo. 

“Deve-se evitar o uso do setor energético para suportar políticas públicas 
que não devem ser custeadas pela tarifa de energia elétrica. Dentre as ineficiências que 
resultam dos impactos deste tipo de práticas, destaca-se a oneração de estratos frágeis 
do ponto de vista econômico, com transferência de renda dos consumidores de menor 
renda para aqueles de maior poder aquisitivo”, diz trecho do documento que sustenta 
as diretrizes do governo. 



O ministério também quer manter uma política de isonomia, previsibilidade 
e coerência nas políticas do setor, com priorização de soluções de mercado e definição 
do papel das instituições. 
 

Fonte: O Globo 
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NEW STUDY RIPS INTO COBALT, LITHIUM PRICE BULLS 
 

At the end of February Morgan Stanley sent shares of lithium producers and 
explorers tumbling after the investment bank forecast a huge surplus in the market for 
the battery raw material in 2022, resulting in forecast prices nearly halving from today’s 
levels. 

The negative assessment raised eyebrows in the industry with executives 
criticizing Morgan Stanley for vastly underestimating the rise in demand, production 
ramp-up problems and bottlenecks with processing of battery-grade lithium 
compounds. 

But this week another voice was added to the bear camp on lithium (and 
cobalt, where hype has reached an even higher pitch). 

Prominent commodities research house Wood Mackenzie this week 
released a report on battery materials that forecasts a decline in the price of cobalt and 
lithium this year which would turn into a rout from 2019 onwards. 

Woodmac is not lowballing demand growth for lithium and the authors 
expect demand to grow from 233 kilotonnes (kt) in 2017 to 330kt of lithium carbonate 
equivalent in 2020 and 405kt in 2022, but the supply response is under way. Yet it will 
take some time for this new capacity to materialize as battery-grade chemicals. As such, 
we expect relatively high price levels to be maintained over 2018. However, for 2019 
and beyond, supply will start to outpace demand more aggressively and price levels will 
decline in turn. 

the supply response is under way. Yet it will take some time for this new 
capacity to materialize as battery-grade chemicals. As such, we expect relatively high 
price levels to be maintained over 2018. However, for 2019 and beyond, supply will start 
to outpace demand According to Woodmac data, spot lithium carbonate prices on the 
domestic market in China are already down 6% from December levels to around $24,500 
a tonne while international market prices have remained robust rising to $16,000 at the 
end of February. 

The London-based consulting firm sees prices averaging roughly $13,000 this 
year, dropping to below $9,000 in 2019. By 2022 lithium carbonate is forecast to average 
$6,500. 
 

Cobalt collapse 

The outlook for cobalt is hardly rosier. 
On Thursday cobalt quoted on the LME moved higher again setting fresh 

near-decade highs of $85,000 a tonne, up 70% from this time last year. 



According to the report cobalt demand reached 104kt last year with nearly 
half destined for battery makers. The market will grow by an additional 9% this year to 
reach 113kt says Woodmac and by 2022 forecast cobalt demand from batteries alone is 
predicted to reach 98kt – or 61% of the overall cobalt market: While such a figure would 
have seemed unrealistic a few months ago, the incremental supply from Glencore, ERG 
and others now means that we expect significant surpluses in the years 2019 to 2022. 

Naturally, these surpluses will have a downwards effect on price levels. 
While the likes of Glencore are unlikely to see these excess tonnages fully shipped, the 
potential supply, together with stock build of hydroxide or metals/chemicals through 
the value chain, will likely keep a cap on price levels. 

Woodmac expects prices to average a respectable $75,000 a tonne this year 
before easing back to $55,000 a tonne in 2019 before falling further to a low of little 
over $33,000 in 2020 and 2021. more aggressively and price levels will decline in turn. 
 

Nickel narrative 

Nickel, where EVs hardly registers on the demand side compared to 
steelmaking, have also benefitted from the excitement surrounding battery materials 
with the metal up 12% to $13,750 a tonne so far in 2018 following a 25% jump last year. 

Woodmac is more sanguine about the outlook for nickel where demand 
from batteries for electric vehicles and energy storage is set to more than double from 
50kt in 2016 to 112kt in 2020. That’s still less than 5% of overall nickel demand. 

The authors argue that although nickel stocks may continue their decline 
through 2018, that trend might slow down in 2019-20 as “increases in supply will reduce 
the global deficit in those years to levels close to balance.” 

Woodmac believes nickel prices will moderate in 2019 but from the latter 
part of next year and through most of 2020, the firm anticipate nickel prices trading 
within the established range of $12,000–14,000: 

However, as the market looks ahead to the return of deepening consecutive 
annual deficits from 2021, prices above $15,000/t ($6.80/lb) may be achievable in the 
final quarter of 2020. 
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SOJA E MINÉRIO PUXAM ALTA DO IGP-10 EM MARÇO 
 

Soja e minério de ferro mais caros no atacado levaram à aceleração da 
inflação apurada pelo Índice Geral de Preços -10 (IGP-10) entre fevereiro e março, de 
0,23% para 0,45%, informou ontem a FGV. Com esse resultado, o índice acumula alta de 
1,48% no ano e queda de 0,02% em 12 meses. Para André Braz, economista da fundação, 
as altas nos dois produtos devem permanecer ao longo do mês. Isto deve pressionar 
para cima as taxas dos Índices Gerais de Preços (IGPs) em março e deixá-los com 
resultados similares ao do IGP-10. A aceleração, no entanto, não deve se manter. Para 



ele, os problemas de oferta e de especulação, que elevaram os dois itens, são 
passageiros. 

De fevereiro para março foi expressiva a contribuição de preços em alta da 
soja e do minério para a inflação atacadista. O Índice de Preços ao Produtor Amplo -10 
(IPA-10), 60% do IGP-10, saltou de 0,09% para 0,63%, pressionado por aumentos de soja 
em grão (5,05%) e de minério de ferro (2,36%). O peso do minério no atacado é de 
5,36%; e o da soja, 5,18%, observou Braz. Ou seja: os dois juntos representam mais de 
10% do total. Braz lembrou que o preço da soja opera em alta atualmente devido a 
problemas de oferta internacional, prejudicada por quebra de safra na Argentina. Ao 
mesmo tempo, o minério desde o começo do ano passa por recuperação de preços. 

Ele ponderou que a oferta da soja será ajustada nos próximos meses, com a 
absorção pelos mercados da informação de quebra de safra na Argentina. No caso do 
minério, informações na margem da evolução de preços deste item já atestam começo 
de desaceleração. Esses dois fatores devem contribuir para a não sustentabilidade de 
aceleração da inflação apurada pelos IGPs. 
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EDEM INICIA PRODUÇÃO NO PROJETO FOSFATO BODOQUENA EM 

MAIO 
 

A Edem deve iniciar a produção no projeto de Fosfato Bodoquena, localizado 
entre as cidades de Bodoquena e Bonito (MS), em maio deste ano. A mineradora está 
na fase de compra de equipamentos para lavra e finalizando a montagem da equipe, 
priorizando a contratação de mão de obra local, para começar a produzir fosfato natural 
reativo a 15% 

O projeto, que é realizado em parceria com a Terra Goyana Mineradora, 
recebeu um investimento de aproximadamente US$ 3 milhões e tinha previsão de entrar 
apenas em escala experimental neste ano, porém as expectativas foram superadas e a 
produção já será em escala comercial, segundo Tiago Pereira, gerente-geral do projeto. 

"A gente está avançando bem com o projeto. Desde 2016 fazemos projeto 
de campo com universidades e os testes foram muito positivos, resultados muito bons. 
Devemos começar a produção do fosfato em maio", declarou Pereira, em contato ao 
telefone com o Notícias de Mineração Brasil (NMB). 

Questionado sobre a expectativa de produção anual, Pereira disse que isso 
ainda deve ser definido após definições sobre a granulometria do projeto e algumas 
otimizações de processo. Segundo o website da Edem, o projeto Bodoquena está 
localizado em uma área de 80 mil hectares e a mina terá capacidade de produção de 
100 mil toneladas anuais. Neste ano, a empresa recebeu uma Guia de Utilização para 80 
mil toneladas anuais de rocha potássica. 



"O projeto possui reservas calculadas de fosfato para o Depósito Ressaca de 
10,6 Mt@14%P2O5, com solubilidade média de 30%. O depósito Ressaca ainda possui 
um potencial adicional de 20Mt", diz a mineradora. 

De acordo com ele, o sistema de produção de fosfato da mineradora em 
Bonito tem um sistema "muito menos agressivo", com lavra em tiras a céu aberto. "A 
mina praticamente não tem estéril, rejeito praticamente zero", afirmou. 

A produção de fosfato da Edem irá gerar um produto conhecido como 
fosfato natural reativo a 15%, que segundo Pereira possui vantagens sobre os 
fertilizantes fosfatados químicos presentes no mercado. 

"É um produto natural, diferente dos fertilizantes fosfatados químicos que 
recebem ácido sulfúrico. O nosso é natural, não afeta o pH da terra e é muito adequado 
para fertilização orgânica. Além disso tem uma solubilização gradual, ou seja, fornece 
fósforo gradualmente, de acordo com a demanda da planta. Em uma pastagem, por 
exemplo, ele terá uma fonte de fosfato que vai durar anos", disse. 
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CHINA, LÍDER MUNDIAL DO AÇO E ALUMÍNIO, É ACUSADA DE 

DUMPING 
 

A China é o principal produtor mundial de aço e alumínio, mas seus parceiros 
comerciais a acusam de vender os metais a preços muitos baixos, o dumping, para se 
desfazer se deu enorme excedente de produção. 

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, acusou a China, nesta 
segunda-feira (12), de inundar o mercado mundial de alumínio e aço baratos, o que 
considera uma “concorrência desleal”. 

O gigante asiático também está no alvo do presidente americano Donald 
Trump, que anunciou tarifas aduaneiras pesadas sobre as importações desses dois 
metais. 

A China produz cerca de metade do aço mundial (49,2% do total em 2017, 
segundo a World Steel Association, a federação internacional do setor), mas representa 
apenas 2% do aço importado pelos Estados Unidos. 

As usinas siderúrgicas e metalúrgicas chinesas são, em sua maioria, 
companhias públicas com elevado nível de endividamento. 

Em 2017, a produção de aço chinês voltou a crescer 5,7%, a 831,7 milhões 
de toneladas. 

O excedente de produção chinesa fez o preço cair nos últimos anos, e seus 
parceiros comerciais, como Estados Unidos e União Europeia, entre outros, denunciam 
subvenções públicas ao setor. 
 

 

 



Produção reduzida  

A China reconhece que existe um problema, promete “medidas concretas” 
e garante ter reduzido sua capacidade de produção em 50 milhões de toneladas no ano 
passado. 

Diante do 1,1 bilhões de toneladas produzidos em 2016, Pequim se 
comprometeu a reduzir esse volume em 150 milhões de toneladas entre 2016 e 2020, 
uma meta que poderia ser cumprida já neste ano, segundo as autoridades. 

A redução da produção foi reforçada no âmbito de uma grande campanha 
contra a poluição. 

As exportações chinesas de aço caíram 30,5%, a 75,4 milhões de toneladas, 
de acordo com autoridades chinesas, em parte devido à recuperação do consumo 
interno. 

Em 2016, durante a cúpula do G20 em Hangzhou (leste da China), o governo 
se comprometeu a realizar um “fórum mundial” sobre o problema do aço, para avaliar 
os esforços dos estados na redução da oferta. 

Na semana passada, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) pediu a este fórum que “acelere seus esforços”. “Alguns governos 
continuam subsidiando (…) a siderurgia, exacerbando os desequilíbrios entre oferta e 
demanda”, lamentou a organização, sem citar explicitamente a China. 

O país também foi criticado por sua produção excessiva de alumínio, 
utilizado, entre outros, na indústria automobilística e aeronáutica. A China produz 
metade do alumínio do planeta. 

Por ora, o governo chinês pediu às companhias de 28 grandes cidades do 
norte da China que reduzam em 30% sua produção de alumínio entre novembro e 
março, em meio à luta contra a poluição atmosférica. Mas outras fábricas continuam a 
abrir no país.; 

Em janeiro e fevereiro deste ano, as exportações de alumínio chinês 
dispararam 26%, a 817 mil toneladas, segundo autoridades. 
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DESCOBERTO O MINERAL MAIS COMPLEXO DA TERRA 
 

Um mineral à base de urânio, chamado ewingita, é quase duas vezes mais 
complexo do que o mineral mais complexo que se conhecia até agora. 

A complexidade estrutural dos minerais é medida por bits por unidade de 
célula. A média dos minerais conhecidos é de 228 bits. 

"Minerais na faixa dos 1.000 bits são considerados muito complexos, mas 
apenas cerca de 2,5 por cento dos minerais conhecidos recebem essa designação. Em 
comparação, a ewingita mede 12.684,86 bits por unidade de célula, essencialmente 
dobrando a régua de medição que os mineralogistas usam atualmente," disse o 
professor Peter Burns, da Universidade de Notre Dame, nos EUA. 

A ewingita foi descoberta na parede úmida de uma mina na República 
Tcheca, na mesma região onde o minério de urânio foi extraído para os estudos 



pioneiros de radioatividade feitos por Marie Curie, há um século. Os estudos de Marie 
Curie resultaram nas descobertas dos elementos polônio e rádio. 
 

Influência humana nos minerais 

Curiosamente, os geólogos acreditam que a ewingita provavelmente só 
tenha crescido como um mineral de pleno direito ao longo das últimas décadas, depois 
que os humanos começaram a interagir com a mina e expuseram o material ao ar. 

Para confirmar essa hipótese, a equipe do professor Burns está tentando 
recriar a complexa ewingita em laboratório para entender melhor as condições que 
levaram à sua formação e confirmar a participação humana no nascimento do mineral 
mais complexo que se conhece. 

Além disso, a equipe está trabalhando para reunir todos os dados existentes 
sobre os minerais à base de urânio para ver se existem variações entre os minerais que 
possam ou não ter sido afetados pela ação humana. 

A ewingita, cuja fórmula química é 
Mg8Ca8(UO2)24(CO3)30O4(OH)12(H2O)138, foi batizada em homenagem a Rodney C. 
Ewing, geólogo da Universidade de Stanford, por suas contribuições para os campos da 
mineralogia e da ciência nuclear. 
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AUSTRALIANOS NÃO CONFIAM NO SETOR 
 
Relatório lançado recentemente pelo CSIRO mostra que embora muitos 

australianos aceitem a mineração e a vejam positivamente sua contribuição econômica 
para o país, registram baixos índices de confiança na indústria. A pesquisa foi realizada 
junto a 8.020 australianos. Os participantes tinham que morar há mais de 18 anos em 



regiões mineradoras, não-mineradoras e áreas metropolitanas. "Na Austrália, nos 
últimos anos, os tipos de conversas que tivemos sobre mineração nem sempre foram 
construtivas", disse o cientista social da CSIRO, Dr. Kieren Moffat. "O que tem faltado a 
essas discussões - sobre uma base de recursos gerenciada em nome dos cidadãos 
australianos - é a voz dos cidadãos”. Para o cientista, é importante uma conversa mais 
direta sobre mineração com a comunidade.  

 Os principais benefícios percebidos da mineração são a criação de emprego 
e as oportunidades de trabalho, que superam os principais impactos negativos 
percebidos para o meio ambiente e a qualidade da água. Este equilíbrio de benefícios 
sobre os impactos negativos é considerado um forte motor de aceitação geral dos 
australianos no setor de mineração. "Esses resultados visam dar às empresas de 
mineração, governos e comunidades uma compreensão mais profunda dos fatores que 
levam à aceitação da indústria e aos elementos críticos que desenvolvem a confiança 
entre a comunidade e a indústria", disse Moffat. 

 O minério de ferro é o principal recurso mineral australiano exportado e 
contribui com dezenas de bilhões de dólares por ano para a economia do país. "O que 
permanece consistente em toda a nossa pesquisa social é que a confiança é 
fundamental para estabelecer relações fortes entre a indústria e as comunidades com 
as quais elas trabalham", disse Moffat. 

 "O desafio é que a confiança é baixa em todo o quadro. Nosso trabalho nas 
escalas nacional e local em comunidades de mineração demonstra que há maneiras 
muito tangíveis e práticas para que empresas de mineração e indústria possam 
enfrentar esse déficit de confiança". 

 Os resultados fazem parte de uma base de dados global sobre atitudes em 
relação à mineração, que inclui os resultados das pesquisas com cidadãos realizadas na 
China, Chile, Finlândia e Zâmbia e tem como objetivo ajudar a indústria a melhorar seu 
desempenho social. 
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ESPECIALISTAS PROPÕEM MAIS TECNOLOGIA DE SEGURANÇA PARA 

MINERAÇÃO 
 

Relatório da USP e de órgãos especializados sobre barragens foi encomendado pela 
Secretaria Estadual de Energia e Mineração 

 

“Inovação tecnológica para construção de barragens de mineradoras” e 
“maior controle para minimizar riscos de acidentes” foram algumas das recomendações 
propostas pelo relatório encomendado pelo governo do Estado de São Paulo à Escola 
Politécnica (Poli) da USP e a outros órgãos especializados. Os resultados desse estudo 
foram apresentados no workshop Barragens de Mineração no Estado de São Paulo: 
avaliação das ações e controles, no dia 9 de março, na Cidade Universitária. 

Embora a maioria das 22 barragens paulistas não esteja enquadrada na 
categoria de alto risco, algumas delas, como a de Cajati, que fica no Vale do Ribeira e 
produz fosfato, tem a classificação de “Dano potencial associado alto”. Mesmo estando 
com esta indicação, a Defesa Civil está atenta e trabalhando em ações preventivas para 
possíveis emergências, informa José Jaime Sznelwar, ex-aluno da Poli e atual 
subsecretário de Mineração da Secretaria Estadual de Energia e Mineração de São 
Paulo, que esteve na abertura do workshop. O subsecretário ressaltou ainda a 
importância de ter vindo buscar no corpo técnico acadêmico da USP soluções 
tecnológicas para problemas de segurança das barragens. “Os estudos são feitos de 
forma integrada envolvendo várias áreas do conhecimento”, explica. 

Os critérios para classificação das barragens são “Categoria de risco” e “Dano 
potencial associado”. A primeira nomenclatura diz respeito aos aspectos estruturais da 
barragem – projeto, integridade da estrutura, estado de conservação, operação e 
manutenção, por exemplo; a segunda, “Dano potencial associado”, está relacionada aos 
impactos sociais caso haja um acidente – rompimento, infiltração ou vazamento – que 
provoque perda de vida humana, impactos econômicos e ambientais, explica a 
engenheira Maria Eugênia Gimenez Boscov, professora e vice-chefe do Departamento 
de Engenharia de Estruturas e Geotécnica da Poli. 

Maria Eugênia foi uma das palestrantes do evento e tratou sobre as novas 
tecnologias voltadas para construção de barragens. Segundo a engenheira, o 
investimento empregado pelas empresas na instalação das barragens não acompanha a 
evolução tecnológica dos projetos de mineração. “A construção de barragens é um 
processo continuado e deve ser estendido por todo o período de atividade da 
mineradora. ” O objetivo, segundo ela, é possibilitar o acompanhamento dos resultados 
e possíveis modificações e aprimoramentos do projeto inicial. Além deste processo, 
deve ainda haver um monitoramento geotécnico e uma análise de estabilidade 
atualizada para minimizar riscos de acidentes, acrescentou. 

Em sua apresentação, a engenheira mostrou três sistemas construtivos de 
barragens, cada uma com sua capacidade de armazenamento de rejeitos de mineração 
e com suas respectivas vantagens e desvantagens. 

Giorgio de Tomi, chefe do Departamento de Minas e de Petróleo (MPI), disse 
que a indústria mineradora “está em transformação e precisa sair das práticas do século 
19 para as ações inovadoras do século 21. Novas tecnologias tanto podem ajudar na 



construção e segurança das barragens quanto no menor consumo de água das 
atividades mineradoras e na redução e aproveitamento de rejeitos e resíduos”, concluiu. 
 

Perfil das mineradoras paulistas 

De acordo com dados do Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM), no Estado de São Paulo existem mais de 2,8 mil mineradoras de pequeno porte 
habilitadas para atividade de mineração e 22 barragens em funcionamento. 
Diferentemente de outros Estados brasileiros que têm seu foco em recursos minerais 
metálicos, a produção paulista é voltada principalmente para insumos da construção 
civil (areia, rocha para brita, argila, cerâmica) e para a atividade agrícola (corretivos e 
fertilizantes). 
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ALTAMIRA GOLD EXPLORING FOR COPPER AMID STAKING RUSH IN 

BRAZIL 
 

Altamira Gold Corp. (TSXV: ALTA) has begun exploring for copper on its more 
than 200 sq. km land package in the Juruena Mineral Belt of eastern Brazil’s Para and 
Mato Grosso states. The initiative marks an expanded vision for the Vancouver-based 
company, which had previously focused solely on gold exploration on that same land. 

Several of Altamira’s properties have tested positive for copper grading 1% 
or higher. 

Grab samples at the Paulinho Troca Tiro prospect at the Apiacás gold project 
returned indications of copper. When the company re-examined data from its Firmino 
gold project it found 1 metre grading 1% copper from a historic drill hole. 

Similarly, upon re-examination of previous drill holes at its Colíder gold 
project, it found intercepts grading 1.05% copper and 18.59 grams gold per tonne over 
4.1 metres as well as 0.61% copper and 6.1 grams gold over 2.9 metres. 

Recent re-interpretation of geophysical data from its flagship, 190 sq. km 
Cajueiro gold project has indicated 14 targets with magnetic and radiometric responses 
that may be consistent with porphyry-style mineralization at depth. Altamira believes 
that a concealed copper porphyry system at depth could explain the extensive gold 
mineralization observed on surface at Cajueiro. 

Altamira will explore these targets in the coming months once the seasonal 
rains in central Brazil clear up. 

Altamira focused on copper exploration after Anglo American plc (LON: AAL) 
began staking claims in the Juruena Belt in September 2017, causing “a bit of a staking 
rush, to put it mildly” says Altamira President and CEO Michael Bennett. 

Since then, Anglo American along with Nexa Resources SA (TSX: NEXA-T) and 
Vale SA (NYSE: VALE) have staked 35,000 sq. km over the Juruena Belt. 



Bennett notes that Altamira is one of the only public companies holding an 
“extensive land package” in the area. 

The first indications of a porphyry type system in the belt were reported in 
a University of Campinas study published in December 2015. Researchers from the 
university looked at an area in the eastern part of the belt called Jaca and found 
mineralization and alteration consistent with a copper porphyry. 

Bennett says one reason no one found mineralization in the area sooner is 
that until 40 years ago, the area was completely covered in jungle. Then, the 
government built roads into the area which is now predominantly used for cattle 
grazing. 

“At the same time the Brazilian government decided to open up population 
centers in the area, the local miners came in and discovered gold,” says Bennett. 
“Development in the area in the 1970’s and 80’s was rather uncontrolled. No mining 
company would have been able to do any work because there were just too many of 
these local guys on the ground at the time.” 

Altamira originally took an interest in the Juruena Belt because of the local 
miners’ success. Then, with the rapid expansion of infrastructure, the area became an 
ideal place for Altamira to explore. 

Bennett says the only way to get into Cajueiro in the 1970s was by small fixed 
wing planes. Now Altamira can fly from São Paulo to a commercial airport in Alta 
Floresta, and then drive less than 90 minutes on paved or well-maintained gravel roads. 

“As a result, little modern-day exploration has been carried out on this belt,” 
says Bennett. 

Altamira has 12 projects in the Juruena Belt. Its most advanced one, 
Cajueiro, contains 8.64 million indicated tonnes grading 0.78-gram gold for 214,000 oz. 
gold and 10.9 million inferred tonnes at 0.8-gram gold for 282,000 oz. gold as of a 2016 
resource estimate and an additional 1.3 million inferred tonnes grading 1.61 grams gold 
for 79,000 oz. gold in the saprolite. 

Metallurgical testing on ores from the Cajueiro project has shown that gold 
recoveries of up to 96.2% are possible using conventional leach technology. 

Exploration permits on the main Cajueiro property have now been 
converted to mining titles. 

Exploration during 2017 identified new east-west structures on the central 
part of the property, with gold grades being considerably higher than what has been 
seen on the Cajueiro project previously. 

The next stage of exploration will encompass some 3,000 metres of 
trenching during the first half of 2018 to prepare for the next drill campaign. 

“We’ve got a significant number of gold-in-soil anomalies that we haven’t 
even been trenched yet,” says Bennett. “There is huge upside for this to become a very 
important gold project without taking into account the copper potential.” 

Shares of Altamira are currently priced at 21¢ with a 52-week range of 21¢ 
to 24¢. The company has a market capitalization of $10 million. 
 

Fonte: The Northern Miners 

Data: 04/03/2018 

 

 


