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

e a capacitação de recursos humanos para a Indústria Mineral Brasileira 

 

 

PRODUÇÃO BRASILEIRA TERÁ IMPACTO DOS ACIDENTES DA ANGLO 

AMERICAN E HYDRO 
 

Operações relevantes das mineradoras estão paralisadas, o que deve trazer diminuição 
do escoamento das empresas; especialistas acreditam que solução para os casos será 

demorada 
 
O vazamento do mineroduto do sistema Minas-Rio, da Anglo American, e a 

suposta contaminação de igarapés e rios em Barcarena (PA) pela Hydro Alunorte trarão 
impactos à produção brasileira e danos à imagem do setor no País. 

Segundo o diretor da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa 
Mineral (ABPM), Luiz Vessani, a paralisação na produção da Anglo American irá impactar 
negativamente o setor, mas trata-se de um caso no qual é necessário fazer um 
diagnóstico mais completo. “É preciso reconhecer a dimensão do problema. A Anglo não 
pode arriscar retomar a produção e sofrer um novo acidente”, explica o especialista. 

A mineradora registrou, em março, dois vazamentos no mineroduto que liga 
Minas Gerais ao litoral do Rio de Janeiro, com mais de 300 toneladas de produto 
atingindo o córrego Ribeirão Santo Antônio da Grama. Com isso, a produção no sistema 
Minas-Rio está paralisada desde o dia 29 de março e a expectativa é que essa situação 
permaneça por ao menos 90 dias, durante a realização dos testes de segurança 
necessários. “A empresa havia planejado produção entre 13 milhões de toneladas e 15 
milhões de toneladas de minério de ferro para 2018. Em razão da parada, está refazendo 
o planejamento de suas atividades”, apontou a Anglo American em resposta a 
questionamento do DCI. 

Para o sócio da J. Mendo Consultoria, José Mendo, o vazamento da Anglo 
American é ruim para a imagem da mineração no Brasil, mas a empresa tomou todas as 
precauções para que as consequências não sejam graves e está agindo da melhor forma 
possível diante da situação. “A empresa chamou as autoridades e, ao verificar uma 



segunda ocorrência, paralisou tudo, mostrando uma responsabilidade social bastante 
robusta”, diz. 

Mendo acredita que o acidente da Anglo American seja diferente do que 
houve com a Samarco em novembro de 2015, quando uma barragem se rompeu e uma 
enxurrada de lama destruiu o distrito de Bento Rodrigues em Mariana (MG), além de 
cobrir o Rio Doce. “O caso da Samarco é noticiado até hoje, porque envolveu a morte 
de muitas pessoas, embora tenha tido resultados interessantes, como a criação da 
Fundação Renova. O que aconteceu com a Anglo American teve impacto muito menor, 
já que houve um vazamento de minério de ferro e não de rejeitos”, destaca. 

A Samarco está desde 2015 paralisada, o que, de acordo com estudo da 
Tendências Consultoria encomendado pela BHP Billiton, trouxe uma redução de mais de 
37 mil empregos no País. 

Vessani, por sua vez, entende que o impacto dos acidentes da Anglo 
American e da Hydro no setor será limitado, uma vez que há movimentos mais 
importantes no cenário macroeconômico e geopolítico. “A posição fiscal do [presidente 
norte-americano, Donald] Trump, impondo taxações a metais, está provocando um 
movimento que conturba as análises. Está se sinalizando uma criação de guerra 
comercial com a China, o que é bom para o Brasil do lado agrícola e também pode 
favorecer o minério, mas o raciocínio não é tão linear assim”, comenta. 
 

Alumina 

O caso da Hydro possui menos clareza que o da Anglo American. A 
norueguesa negou em coletiva de imprensa ontem que tenha havido qualquer tipo de 
contaminação, criticando os laudos apresentados pelo instituto Evandro Chagas. Apesar 
disso, a Hydro cumpre decisão do Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA), que ordenou que 
a companhia reduza sua produção pela metade e suspenda as operações do depósito 
de resíduos de bauxita. 

Um total de 400 empregados de Paragominas (PA) entraram em férias 
coletivas com duração de 15 dias, a partir de 2 de abril. A empresa diz que não considera 
realizar demissões e está se dedicando para retomar 100% da produção. 
 

Fonte: DCI 

Autor: Ricardo Bonfim 

Data: 10/04/2018 

 

 

MOREIRA: VICENTE LÔBO CONTINUA NA SECRETARIA DE 

MINERAÇÃO DO MME 
 

O novo ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, anunciou sua equipe 
de trabalho durante a cerimônia de transmissão de cargo na pasta, nesta quarta-feira 
(11). A maior surpresa foi a permanência do secretário de geologia e mineração, Vicente 
Lôbo, que havia pedido demissão e chegou a ter sua exoneração publicada no "Diário 
Oficial da União". Ele voltou atrás depois de seguidos apelos de Moreira.  



O novo secretário de petróleo e gás vai ser João Vicente Vieira, que já 
trabalhava na equipe e era subordinado ao engenheiro Márcio Félix Bezerra, promovido 
a secretário-executivo. 

Os outros dois secretários foram mantidos: Fábio Lopes (energia elétrica) e 
Eduardo Azevedo (planejamento energético). Ainda não foi anunciada a reposição de 
Luiz Augusto Barroso na presidência da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 
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COPPER PIPELINE LOWEST IN A CENTURY 
 

Appetite for copper-mining assets is picking up after prices climbed in 2017 
to the highest level in seven years, amid disruptions that worsened a shortfall in supply. 
The metal rally, however, has weakened since prices climbed to a three-year high in late 
December, and prices could become volatile unless the industry solves what Colin 
Hamilton, director of commodities research at BMO Capital Markets, believes is the 
sector’s most obvious problem — existing operations 

In a report published this week, Hamilton says that more than a evident lack 
of new copper projects, the perennial struggle of existing assets, particularly in large 
operations, are the main hurdle to overall copper supply growth. 

An example of this is what happened in the first 10 months of last year, when 
copper production trailed consumption by 175,000 tonnes, data from the International 
Copper Study Group shows. The deficit widened from 143,000 tonnes in the same period 
a year earlier, after a labor strike at BHP’s Escondida mine in Chile, the world’s largest 
copper operation, and a temporary ban on concentrate shipments from Freeport-
McMoRan’s Grasberg affected supply in the early part of 2017, the group says. 

According to the BMO expert, the world's top copper operations in 2007 
presently produce 10% to 15% less than they did eleven years ago, and he expects that 
trend to continue. 

Additionally, he says the current copper pipeline is the lowest seen this 
century, both in terms of number and capacity of projects. “After delivery of Cobre 
Panama (with the main ramp early next year) we are left with a gap until we see the 
next batch of 200ktpa-plus projects in 2022-23. This is when the likes of Kamoa, Oyu 
Tolgoi Phase 2, and QB2 are likely to offer meaningful supply growth,” Hamilton writes. 
 

 

 

 

 



There may be more supply troubles brewing. More than 30 labor contracts 
are up for negotiations this year in world’s largest producers Chile and Peru, putting 
almost one-fifth of global copper supply at risk of disruption during 2018. 

What’s worse, BMO Global Commodities warns that the lack of 
megaprojects ramping up over the coming years will affect overall balance. 
 
Eyes on Escondida 

Hamilton warns that there seems to be a heavy reliance on Escondida 
recovery this year to drive both Chile’s and global copper growth. “Put in simple terms, 
at more than 300kt Escondida's planned output recovery in 2018 will be the second 
largest year on year gain by a single operation in recent copper history, after Las Bambas 
in 2016,” he writes. “To have such reliance on a single operation for copper supply 
growth, particularly one with a history of output hiccups, clearly comes with some risk.” 

However, sustained periods of growing supply-demand imbalance simply 
don’t happen in commodity markets, he says. Rather, they self-solve, with price as the 
regulator. “Thus, we see the path of least resistance as substitution in cabling for lower-
value Chinese housing development, particularly under the rural reform push,” 
Hamilton concludes. 
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MOREIRA FRANCO IRÁ AGIR POR MAIS SEGURANÇA JURÍDICA À 

MINERAÇÃO 
 

O novo ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, se comprometeu a 
garantir segurança jurídica aos setores relacionados à Pasta, entre os quais, a 
mineração. Ele disse que em breve – não precisou a data – o governo concluirá o decreto 
que regulamenta e atualiza itens do Código de Mineração, o marco legal do setor. 

As declarações integraram discurso que proferiu na solenidade de 
transmissão do cargo, na sede do MME, em Brasília, na noite desta 4ª feira (11). Moreira 
Franco observou que a mineração foi resgatada pelo atual governo de um período de 
atraso causado por deformação ideológica que impregnaram gestores de governos 
anteriores. Ele não citou nomes. 

“O setor de mineração era tão atrasado, tão confuso, que não é exagero 
dizer que estava além do século passado. O dr. Vicente Lôbo, que tem feito um trabalho 
excepcional, vai continuar para concluir este trabalho no governo do presidente Temer”, 
disse ao falar sobre o decreto presidencial que irá regulamentar o Código Mineral e 
também anunciar Lôbo como titular da Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral. Ele havia sido exonerado, mas voltou atrás após convite feito 
pelo novo ministro. 



A intenção do governo federal, disse, é trazer a mineração, bem como toda 
a economia do Brasil, para o Século XXI. 

Para o diretor-presidente do IBRAM, Walter Alvarenga, que esteve na 
cerimônia, a fala do novo ministro encontra sintonia com o que defende a indústria da 
mineração. “Ao anunciar um ambiente de continuidade no Ministério de Minas e 
Energia e também assumir publicamente que irá agir de modo a assegurar segurança 
jurídica para nosso setor temos as esperanças renovadas para prospectar um cenário 
mais positivo para a retomada dos investimentos no setor mineral”, afirmou o dirigente. 
 

Fonte: IBRAM 
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EMERITA INICIA SONDAGEM NO PROJETO DE ZINCO SALOBRO EM 

MG 
A Emerita Resources disse hoje (9) recebeu as autorizações necessárias para iniciar a 

sondagem diamantada e que as plataformas foram mobilizadas na área do projeto de 
zinco Salobro, em Minas Gerais. A Emerita, que opera por meio da Zinco das Gerais, 

contratou a sondagem à Sevitec/Foraco Drilling, que se prepara para o início da 
campanha 

 
"A principal entrega do programa de exploração em andamento será 

concluir uma estimativa de recursos minerais que atenda aos padrões da NI 43-101 [uma 
norma canadense]. A empresa espera a conclusão do recurso revisado para o final do 
segundo trimestre de 2018. Com base em uma estimativa histórica de recursos, 
acredita-se que o depósito de zinco-chumbo de Salobro contenha 8,3 milhões de 
toneladas com teor de zinco e chumbo de 7,12%", diz a nota divulgada hoje. 

O programa inicial de sondagem contempla 3.500 metros de perfuração com 
o objetivo de expandir o recurso. Antes do programa de sondagem diamantada, a 
equipe de exploração da Emerita tem se ocupado com atividades necessárias para 
atingir esse objetivo, com levantamentos geodésicos, contratados à ProUrb Engenharia; 
abertura ou reabilitação de 12 quilômetros de estradas de acesso; e a construção do 
escritório de campo, incluindo instalações de amostragem. 

Segundo a mineradora, a nova amostragem dos testemunhos históricos está 
em andamento como parte dos procedimentos de garantia e controle de qualidade 
(QA/QC), para validar os ensaios anteriores. Está sendo realizada também uma nova 
perfilagem dos testemunhos de sondagem "para melhorar a compreensão dos controles 
de mineralização em preparação para a modelagem geológica que está em andamento". 

"A Prominas, uma empresa de engenharia sediada em Belo Horizonte, 
concluiu um relatório de engenharia que estabelece um plano preliminar de mineração 
para o depósito da Salobro que está sendo usado para priorizar a sondagem", diz a 
mineradora. 

A Emerita, diz ainda que um geofísico canadense com extensa experiência 
em metais básicos foi contratado para processar a base de dados geofísica existente 
para melhorar a segmentação de sondagem adamantada. "Estamos muito animados 



para iniciar o programa de sondagem no projeto de zinco da Salobro. Vemos um 
excelente potencial para expandir o recurso existente e o trabalho anterior concluído 
pela Vale foi de alto padrão técnico, o que fornece uma excelente base para acelerar a 
avaliação do projeto", disse o geólogo David Gower, presidente da Emerita, em nota. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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IBAMA E EXÉRCITO APREENDEM EQUIPAMENTOS PARA GARIMPO 

ILEGAL AVALIADOS EM R$ 8 MILHÕES NO RIO JUTAÍ (AM) 
 

Operação de combate ao garimpo ilegal de ouro no Rio Jutaí (AM) realizada 
pelo Ibama em conjunto com o Exército resultou na apreensão de seis dragas e bens 
avaliados em R$ 8 milhões. Os agentes ambientais também recolheram 80 mil litros de 
combustível, que foram doados ao Exército, e 1 quilo de mercúrio. Foram aplicados seis 
autos de infração, que totalizam R$ 603 mil. 

Uma das dragas era colombiana e operava em território nacional sem 
documentação. A embarcação foi desativada pela equipe de fiscalização. As outras cinco 
estão sob guarda do Exército. 

“Muitos garimpeiros afirmaram aguardar documentação da cooperativa 
para obtenção de licença, mas a atividade é ilegal. A lavra no Rio Jutaí se estende por 
Terras Indígenas e Unidades de Conservação federais, áreas em que qualquer 
empreendimento deve ser licenciado pelo Ibama”, afirma o chefe da Divisão Técnico-
Ambiental do Instituto no Amazonas, Hugo Loss. 

A região do Rio Jutaí e de seus afluentes, Bóia e Mutum, é alvo frequente de 
garimpo ilegal. A atividade provoca contaminação dos corpos hídricos por mercúrio, 
usado para separar o ouro. 

O Exército contribui com logística e segurança para a realização de ações de 
fiscalização ambiental em áreas de difícil acesso na Amazônia. 
 

Fonte: Ibama 
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CHINA PRECISA DO MINÉRIO DE ALTA PUREZA PARA CONTER 

POLUIÇÃO, DIZ VALE 
 

A China vai continuar demandando minério de ferro de maior qualidade para 
conter a poluição no país, aposta Fabio Schvartsman, presidente da Vale, maior 
produtora da commodity no mundo. E o país precisará do produto da Vale, acrescenta. 



Ele disse, nesta terça-feira, em evento organizado pelo Itaú em São Paulo, que visitou o 
gigante asiático e entendeu a grande preocupação pelos níveis de poluição por lá. Esse 
movimento das siderúrgicas chinesas de dar preferência por uma matéria-prima mais 
pura, que emite menos carbono no ambiente, ajudou a sustentar nos últimos trimestres 
um prêmio pelo produto de maior concentração de ferro. A Vale tem um dos minérios 
de maior qualidade do planeta e se beneficiou desse fenômeno, lembra o executivo. 

"O prêmio do minério com teor de 65% de ferro está na média de US$ 15 a 
US$ 17 por tonelada", afirma Schvartsman. Hoje, esse diferencial gira na casa dos US$ 
20. 

Sobre o níquel, outra operação bastante relevante para a Vale, o executivo 
comentou que a popularização dos carros elétricos deve contribuir para a demanda. Na 
opinião dele, a bateria que será a predominante para esses veículos parece ser a de 
níquel e cobalto, que também leva manganês na composição.  

"A China está mobilizando sua capacidade industrial para esse movimento 
de carros elétricos", contou. "Se esse tipo de bateria for mesmo o 'vencedor', a demanda 
por níquel será muito maior do que é hoje. Isso pode ser um problema, é uma 
oportunidade e uma ameaça porque traria volatilidade aos preços." 
 

Paciência 

Depois de conseguir reduzir drasticamente sua alavancagem e rumo a 
diminuir a dívida líquida para abaixo de US$ 10 bilhões, a Vale quer "recompensar" seus 
acionistas pela "paciência" durante os anos piores da reversão do superciclo das 
commodities e vai evitar segurar caixa para pagar melhores dividendos. 

A fala é de Fabio Schvartsman, presidente da mineradora, que disse que 
após a prioridade número 1 da companhia, que era de desalavancar, agora a palavra de 
ordem é "não empilhar caixa". Ele considera que a nova política de distribuição aos 
acionistas de 30% do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, 
na sigla em inglês) menos investimentos correntes é bem mais agressiva que a da 
concorrência.  

"Não vamos deixar a companhia empilhar caixa", disse o executivo. "Nossas 
operações de ferro e níquel têm uma margem altíssima [a Vale é a maior produtora do 
mundo nos dois casos] e a geração de caixa será relevante. Se não tomarmos cuidado, 
haverá acúmulo e isso é um desincentivo à disciplina financeira, a uma gestão mais 
econômica e voltada para a criação de valor." 

Ao mesmo tempo, Schvartsman afirma que não quer deixar de investir. 
Qualquer novo projeto em que a Vale esteja envolvida, contudo, terá de ser colocado à 
prova do mercado, acrescentou. Para conseguir os recursos necessários, a empresa 
pretende se capitalizar e não parar de distribuir proventos. 
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ESGOTAMENTO DE 220 MINAS ANUNCIA FALTA DE COBRE 
 

O esgotamento de dezenas de minas de cobre nas próximas duas décadas significa que 
o mundo enfrentará um déficit iminente do metal, afirmaram especialistas durante a 

Conferência Mundial de Cobre de 2018, em Santiago, no Chile. O evento termina 
amanhã (11) 

 

Hamish Sampson, analista de mineração da firma de consultoria CRU, que 
promove o evento, disse durante o Fórum Internacional de Exploração Mineral, que 
cerca de 220 minas que produziram cerca de 40% do cobre mundial no ano passado 
devem ser fechadas por falta de reservas. 

Como resultado, a produção global de cobre deve cair no médio prazo, 
deixando um déficit de quase 15 milhões de toneladas até o final da próxima década, a 
menos que a indústria mineral desenvolva novos projetos. "A principal razão pela qual 
vemos essa lacuna de oferta sendo criada é que muitas operações esgotarão suas 
reservas nos próximos 10 a 20 anos", disse Sampson. 

Algumas dessas minas com previsão de fechamento têm planos de estender 
sua vida útil desenvolvendo reservas adicionais. Mas muitos desses investimentos foram 
adiados devido à queda nos preços dos metais. Embora a indústria esteja desenvolvendo 
novos projetos, eles estão muito aquém da demanda projetada de cobre. 

Na mina Radomiro Tomic, no norte do Chile, a Codelco está estudando se 
deve continuar explorando as reservas de óxido, em operação desde 1995, em vez de 
desenvolver o recurso de sulfeto. Da mesma forma, em Bingham Canyon, nos EUA, a Rio 
Tinto considera ir além da parede da cava, em vez de se partir para outro método de 
lavra, o abatimento por blocos (block caving, em inglês) para explorar as partes mais 
profundas do depósito. 

Em outros empreendimentos, como o da Mount Isa, da Glencore, na 
Austrália, o fechamento parece inevitável. Embora a indústria esteja desenvolvendo 
novos projetos, eles ficam muito aquém da demanda de cobre projetada, especialmente 
considerando a incerteza que cerca muitos deles. 

Atender a uma estimativa conservadora da demanda até 2030 exigirá que 
todos os possíveis e prováveis projetos de mineração atualmente em todas as etapas de 
desenvolvimento, e mais da metade dos que ainda estão em fase de exploração, entrem 
em produção. "Há novos projetos, mas não o suficiente para ter certeza de que a 
demanda será atendida no futuro. As operações existentes e os projetos firmes 
dificilmente conseguirão atender a demanda como está", disse Sampson. 

Os altos preços do cobre levaram algumas empresas a acelerar projetos 
arquivados durante a queda nos preços do cobre, disse Sampson, destacando o projeto 
Pumpkin Hollow, da Nevada Copper em Nevada, EUA. A falta de nova capacidade para 
atender à demanda crescente significa que as empresas de mineração terão que 
considerar algumas iniciativas consideradas "medíocres". 

Diego Hernandez, presidente da associação de mineração do Chile, a 
Sonami, disse na conferência que a nova capacidade em desenvolvimento ou em estudo 



no país mostram teores muito baixos, custos de capital mais altos e retornos menores 
do que os projetos do passado. 

Mas, devido à falta de projetos na carteira das empresas, elas têm poucas 
opções a não ser levá-los adiante. "A gente percebe no [setor do] cobre que há muitos 
poucos projetos em desenvolvimento. Isso é bom para o Chile", disse Hernandez. 
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PROJETO DA KALIUM OPERA EM NOVEMBRO 
 
Em novembro de 2018 a Kalium Mineração deverá inaugurar o primeiro 

projeto no Brasil para aproveitamento de Glauconita (um mineral também conhecido 
como Verdete, devido a sua cor esverdeada), que tem bom teor de potássio.  

 Localizado no município de Dores do Indaiá (MG), o empreendimento está 
demandando investimentos de R$ 45 milhões -- dos quais 75% financiados pelo BNDES 
(via BDMG) e Finep — e vai produzir, quando em operação, 6.990 t/ano de alumina, 
7.580 t/ano de sulfato de potássio, 9.900 t/ano de sulfato de magnésio hepta, 3.825 
t/ano de óxido de ferro, 31.800 t/ano de feldspato e 50 mil t/ano de ácido sulfúrico.  

 Além de ser pioneiro no aproveitamento do Verdete, o projeto da Kalium 
tem geração zero de rejeitos, já que todo o minério que entra no processo se transforma 
em produtos, segundo o diretor-presidente da empresa, Ricardo Dequech.  

 Para alimentação do complexo a empresa vai lavrar uma jazida de 
Glauconita localizada nos municípios de Quartel Geral e Serra da Saudade, com reservas 
totais de 218 milhões de toneladas de minério com teor médio de 10,6% de K2O (óxido 
de potássio), 16% de Al2O3 (óxido de alumínio), 7% de Fe2O3 (óxido de ferro), 3% de 
MgO (óxido de magnésio) e 58% de SiO2 (óxido de silício ou sílica). Mas a mina estará 
localizada em Quartel Geral, distante 45 km de Dores do Indaiá por estrada não 
pavimentada.  

 A empresa decidiu incluir no empreendimento uma fábrica de ácido 
sulfúrico, que aproveitará os gases gerados no processo, evitando o lançamento de 
emissões para a atmosfera e possibilitando a geração de mais um produto no processo.  

 De acordo Dequech, a implantação da fábrica está dentro do cronograma, 
com obras civis adiantadas e todos os equipamentos prontos para montagem.  

 Para comercialização de seus produtos, a empresa está acertando parcerias 
no mercado, preferencialmente com empresas que já são consumidoras ou 
fornecedoras para o mercado.   
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CHILE MULLS REVISION TO MINING CODE 
 

Despite being praised as being among the world’s best mining codes due to 
the absence of regulatory discretion and licences effectively being granted by 
administrative judges, Chile’s current rules for the sector represents a huge barrier to 
explorers, the country’s Minister of Mines said Tuesday. 

Speaking on the sidelines of the 17th World’s Copper Conference being held 
this week in Santiago, Chile, minister Baldo Prokurica told MINING.com that President 
Sebastián Piñera’s government program includes developing specific instruments to 
attract and protect mining investments. 

Among the anticipated incentives, he said authorities are studying potential 
revisions to the mining code in order to make companies that already own concessions 
to work on them or else give them up. 

Prokurica said his office had already kicked off some changes, such us 
approaching big miners so they let juniors explore in part of their concessions they don’t 
considered significant to their current businesses. 

The idea is to make that voluntary practice a legal obligation that helps mid-
size miners and juniors to come back to Chile’s mining sector. 

The ministry is also in the process of setting a Presidential Advisory 
Commission, which will come up with a new national mining policy for the 2018-2050 
period, covering taxes, environmental and social aspects. 

Public and private sector representatives, mining associations and 
companies of all sizes, will make up that group, Prokurica said. 

Chile’s government will also create a task force focused not only on 
promoting mining investment in the country, but also helping those companies navigate 
the rather complex process of getting a mining licence. 
 
Risking the top place 

Chile faces key challenges to continue being the world's leading copper 
producer, the minister acknowledged, especially as world’s second largest copper 
nation, Peru, is working hard on surpassing its neighbour in less than ten years. 

Prokurica said his office would focus on helping local miners improve their 
productivity with the support of new technologies, mainly automation and digitalization. 

He noted it’s also important to develop more sustainable mining practices 
that allow and encourage the participation of all stakeholders. That, he said, would solve 
potential conflicts between companies and communities early enough in the game. 

“A country like ours needs the private world to be fully in tune with the 
needs of locals in order to renew public trust in mining and boost the activity,” he said. 
 

Fonte: Mining 
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CIENTISTAS REVELAM NÍVEIS TÓXICOS DE ARSÊNICO EM POÇOS DA 

BACIA DO AMAZONAS 
 

Amostras revelaram níveis perigosos de manganês e de alumínio 
 

Os poços de pouca profundidade cavados na bacia do Amazonas para evitar 
que as pessoas bebam dos rios contaminados contêm água que supera em até 70 vezes 
o limite recomendado de arsênico - anunciaram pesquisadores. As amostras obtidas em 
250 lugares do Amazonas na primeira grande análise realizada nos poços da região 
também revelaram níveis perigosos de manganês e de alumínio, destacaram os 
cientistas em uma entrevista coletiva em Viena. 

"Devido aos rios contaminados, muitas comunidades rurais aproveitam a 
água subterrânea", disse à AFP a cientista e coordenadora do estudo, Caroline de Meyer, 
do Instituto Federal Suíça de Ciência e Tecnologia Aquáticas. "Em algumas áreas da bacia 
do Amazonas, a água subterrânea contém estes elementos em concentrações 
potencialmente prejudiciais para a saúde humana", completou. "A contaminação não 
deveria ser subestimada", frisou. 

Os níveis de manganês detectados eram até 15 vezes superiores aos limites 
recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e os de alumínio, até três 
vezes acima do limite. A presença dos elementos se deve a causas naturais, e não à 
poluição industrial. A exposição crônica ao arsênico está ligada ao câncer de fígado, rim 
e bexiga, assim como a doenças cardiovasculares. Também é associada a abortos 
espontâneos, pouco peso ao nascer e problemas de desenvolvimento cognitivo em 
crianças. 

Em Bangladesh, onde este problema é conhecido há várias décadas, 
pesquisadores calculam que provoca quase 40 mil mortes prematuras ao ano. O 
manganês em doses tóxicas pode provocar danos neurológicos permanentes, enquanto 
os efeitos de uma exposição contínua ao alumínio são menos conhecidos. As 
comunidades rurais da bacia do Amazonas dependem tradicionalmente dos rios e da 
chuva para suprir suas necessidades de água. Mas o aumento da poluição provocada 
pela mineração, a exploração florestal e as atividades industriais provocaram a criação 
de poços. 
 

Acaso químico 

"Retiramos amostras de poços que têm mais de 20 anos e outros recentes 
de apenas algumas semanas", disse Meyer na reunião anual da União Europeia de 
Geociências. Realizado em conjunto com pesquisadores peruanos e brasileiros, o 
trabalho de campo mediu as concentrações químicas, sem examinar os impactos para a 
saúde. "Não podemos afirmar quantas pessoas estão afetadas", declarou Meyer. 

São necessários muito mais dados para identificar os locais onde os níveis de 
toxicidade são especialmente elevados, e as áreas, altamente dependentes dos poços, 
completou. As consequências de ingerir arsênico podem demorar anos para se 
tornarem visíveis, inclusive décadas. E, na região, o nível de conscientização sobre este 
problema é muito reduzido. Por uma pura questão de acaso químico, o nível de 



intoxicação talvez tenha sido mitigado pelo fato de, geralmente, a água contaminada 
com arsênico também conter ferro, o que torna o líquido avermelhado. 

Neste caso, as pessoas tendem a deixar a água repousar para que as 
partículas - incluindo as de arsênico - baixem até o fundo. As descobertas anunciadas 
em Viena são preliminares e serão apresentadas formalmente em uma publicação 
científica durante o ano, segundo Caroline de Meyer. A bacia do Amazonas, drenada 
pelo rio Amazonas e por seus afluentes, tem 7,5 milhões de quilômetros quadrados e 
atravessa oito países. 
 

Fonte: Correio do Povo 
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VALE MANTERÁ CAIXA NO MENOR PATAMAR 
 

O caixa da Vale será mantido no menor patamar possível “durante um bom 
tempo” e daqui para a frente a mineradora brasileira pagará dividendos em grande 
quantidade a seus acionistas, disse ontem o presidente da mineradora, Fabio 
Schvartsman, em painel durante o Itaú Macro Vision. “Não deixaremos a empresa 
empilhar caixa, porque isso é um incentivo para a indisciplina”, afirmou. 

Segundo ele, muito caixa pode trazer a “tentação da diversificação”, mas 
que a companhia tem muito mais a ganhar “fazendo o que sabe fazer”.  

O presidente da Vale destacou a mudança da política de dividendos recém 
anunciada, que atrelou o pagamento de dividendos à geração de caixa medida pelo 
Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização). “Considero a política 
agressiva. Pagar mais agressivamente dividendos representa um compromisso com 
remuneração condizente com a ciência que tiveram nossos acionistas”, falou. 
 

Níquel 

O executivo afirmou que a Vale está preparada para atender o mercado em 
caso a demanda de níquel crescer, mas, no entanto, a mineradora trabalhará para evitar 
para que haja espaço para “exagero de preços”, ou seja, vai tentar contrabalancear, 
utilizando sua produção para não haver deficiência no suprimento para evitar que o 
preço suba demais por conta de uma mudança do mercado. 

Essa volatilidade de preço, destacou, não é positiva para o modelo de 
negócio. Ele citou o exemplo do mercado de minério de ferro, que no superciclo o preço 
da tonelada superou os US$ 150, o que incentivou aumento de produção de minério de 
ferro em todo o mundo, mesmo de baixa qualidade, e que em um momento posterior o 
preço foi para US$ 40 a tonelada. “Isso trouxe a destruição do mercado. Trabalharemos 
o máximo que der para não haver exageros”, disse. 
 

Guerra comercial  

 Schvartsman revelou que voltou recentemente de visita da China e que sua 
percepção foi de que o país buscaria uma solução pragmática para evitar uma guerra 



comercial, como, por exemplo, aumentando a importação de alguns itens dos Estados 
Unidos para manter suas exportações. 
 

Fonte: Diário de Comércio 
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BRASIL TERÁ DE ACEITAR COTAS PARA FICAR ISENTO DE SOBRETAXA 

DO AÇO, DIZEM EUA 
 

Estados Unidos são os maiores compradores de aço brasileiro e as tarifas podem gerar 
perda anual de US$ 1,1 bilhão 

 

Em reunião com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, o 
secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, afirmou que a maneira mais rápida de o 
Brasil conseguir isenção permanente das tarifas sobre o aço brasileiro é concordar com 
restrição voluntária de exportações e estabelecimento de cotas, semelhante ao que foi 
negociado pela Coreia do Sul. 

Brasil, Coreia do Sul, Argentina, Austrália e União Europeia tiveram as tarifas 
de 25% sobre aço e 10% sobre o alumínio suspensas até 30 de abril, enquanto negociam 
a exclusão definitiva das sobretaxas. Os EUA são os maiores compradores de aço 
brasileiro, e as tarifas podem gerar perda anual de US$ 1,1 bilhão para o país. 

A Coreia do Sul fechou um acordo se comprometendo a não ultrapassar uma 
cota equivalente a 70% da média exportada nos três últimos anos. Além disso, abriu 
mais seu mercado para a importação de carros dos Estados Unidos. Com isso, teve as 
tarifas suspensas. 

Mas o governo brasileiro resiste em concordar com redução voluntária de 
exportações, que geraria perdas para o setor, e não cogita fazer concessões em outros 
produtos fora da cadeia do aço. 
 

Posição singular 

Ross teria reconhecido a posição singular do Brasil e a complementaridade 
no setor do aço. O governo brasileiro argumenta que as sobretaxas sobre seu aço vão 
prejudicar diretamente as siderúrgicas americanas. 

Elas compram do Brasil mais de 80% do produto sob a forma semiacabada 
para transformar em peças e vender a fabricantes de eletrodomésticos, automóveis e 
outros. Além disso, o Brasil importa US$ 1 bilhão em carvão dos EUA, usado na 
fabricação de aço. 

Ross aconselhou o Brasil a estimular empresas americanas a entrarem com 
pedidos de exclusão junto ao departamento de Comércio. Mas o processo tem sido 
burocrático e o departamento de comércio foi inundado com mais de 700 pedidos. 

As indústrias americanas precisam pedir exclusão de determinada 
quantidade de certo produto vindo de um país específico, e provar que ele é essencial é 
insubstituível por um similar nacional. 



Ele também reforçou a necessidade de cooperação no fórum mundial que 
trata do excesso de capacidade de produção na China, onde os dois países já colaboram. 

O Escritório do Representante de Comércio dos EUA, o USTr, determinará 
quais países terão as tarifas suspensas de forma permanente. Além do Brasil, Argentina, 
União Europeia e Austrália estão negociando com o governo de Donald Trump. 

O Canadá e o México também buscam uma exceção, mas como parte de um 
acordo na renegociação do Nafta. 

O encontro também teve a participação do secretário de comércio exterior, 
Abrão Árabe Neto, e do secretário de Estado dos EUA em exercício, John Sullivan. Rússia, 
Turquia. Japão, Taiwan, China e Índia, que estão entre os 10 maiores exportadores, não 
estão na lista de suspensão e passaram a pagar tarifas. 
 

Fonte: Gazeta do Povo 
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APÓS AÇÃO DO MP, ALUNORTE ANUNCIA INVESTIMENTO DE R$ 

100 MILHÕES EM BARCARENA 
 

A Alunorte anunciou que vai investir R$ 100 milhões em ações sociais nas 
comunidades de Barcarena, no Pará, além de manter o acesso à água limpa em 
Burajuba, Bom Futuro e Vila Nova. A empresa também irá prestar assistência médica e 
distribuir água para cerca de 1,8 mil famílias. O anúncio veio após uma ação do 
Ministério Público apresentada nesta terça-feira (10) na Justiça Federal. A ação pede 
que a refinaria seja obrigada a prestar atendimento emergencial às comunidades 
impactadas por despejos irregulares de resíduos tóxicos. 

No fim de fevereiro, um depósito de resíduos da empresa mineradora 
transbordou, despejando uma quantidade de efluentes tóxicos no meio ambiente. O 
caso foi denunciado pelos próprios moradores, que notaram a alteração na cor da água 
de igarapés e de um rio. 

O Ministério Público também quer a suspensão parcial das atividades da 
Hydro e da Alunorte em Barcarena e a realização de auditorias judiciais sobre a 
segurança das barragens e do processo produtivo da refinaria. 

“Nós precisamos também ter a total segurança sobre o sistema de 
tratamento de efluentes da empresa. Existem claros indicativos de que esse sistema é 
insuficiente para fazer frente a toda água que ele precisa tratar, inclusive a água da 
chuva", explica o procurador do Ministério Público do Pará, Ricardo Negrini. 
 

Depósito em juízo 

Em uma outra ação da 1ª Vara Cível de Barcarena, o juiz Emerson Carvalho 
condenou ontem (9) a Hydro e a Alunorte a depositarem R$ 150 milhões, em juízo, para 
indenização do estado. A multa decorre dos danos ambientais causados pelo vazamento 
de efluentes de minérios na região de Barcarena. 

A Alunorte deverá apresentar plano de ação para recuperação da área 
afetada no prazo de 60 dias. Também devem permanecer suspensas as condutas não 



autorizadas pelo licenciamento ambiental. Caso a empresa descumpra essas 
determinações, deverá pagar multa diária de R$ 100 mil, até o limite de R$ 500 milhões. 

De acordo com o procurador-geral do Pará, Ophir Cavalcante, os recursos 
depositados em juízo serão usados para obras, a serem definidas em comum acordo 
com as comunidades. "As famílias não vão receber o recurso que vai ser depositado. Elas 
vão receber ações do poder público do ponto de vista do saneamento, saúde, da 
materialização de caso de cada um", disse. 

A Hydro e a Alunorte afirmam que ainda não foram notificadas da decisão 
judicial. Sobre a nova ação do Ministério Público, ressaltam que em nenhum momento 
interromperam as negociações com os promotores e procuradores. A Alunorte 
reconhece que houve descarte de águas pluviais, mas argumenta que não há evidência 
de impacto ambiental. Já relatório técnico do Instituto Evandro Chagas apontou que 
pelo menos nove rios e igarapés do Pará estão com níveis de metais tóxicos acima do 
permitido. 
 
Fonte: Agência Brasil 
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A MINERAÇÃO BRASILEIRA E AS ELEIÇÕES DE 2018 
 

Nós da mineração brasileira temos em mãos uma excelente oportunidade: 
contribuirmos para a construção de um novo Brasil. Para tanto, entre outros, não só 
votando naqueles candidatos à presidência da república, senado federal, câmara dos 
deputados, governador e à assembleia legislativa, que consideramos os melhores e os 
mais preparados, como – e principalmente – dedicando-nos a informar-lhes sobre a 
realidade do setor, sua essencialidade para a qualidade de vida e seu papel fundamental 
na construção do nosso desenvolvimento sustentável. 

A tarefa é hercúlea e todos sabemos disso: mas não é destacando 
quotidianamente as enormes dificuldades a resolvermos que iremos criar um campo 
fértil ao aparecimento de novas ideias e/ou à divulgação de muitas de nossas 
realizações, cujo comprovado sucesso precisa ser disseminado. 

Uma referência interessante para nos auxiliar a respeito é aquela trazida 
pelo conjunto dos dez principais desafios que os líderes da área de mineração devem 
levar em conta para estarem preparados para um futuro incerto, constantes do site da 
Deloitte, a saber:  

 Destravar a produtividade pela inovação 

 Melhorar o valor das companhias para os acionistas 

 Operar em um ecossistema 

 Participar da revolução digital 

 Mapear cenários relacionados a ameaças cibernéticas 

 Traçar perspectivas compartilhadas entre o setor e os governos  

 Reconquistar a “licença social” para operar  

 Dar suporte às prioridades estratégicas 



 Dar apoio para a formação de equipes profissionais saudáveis e inclusivas 

 Adotar uma abordagem integrada dos relatórios 

Decididos a agir, teremos de ser rápidos – pois, como alguém já disse, “o 
tempo urge! ” – e para esta ação é fundamental que todos e cada um de nós que nos 
dedicamos à mineração brasileira priorizemos esta atuação de prol da cidadania, tendo 
sempre presente o alerta de H.L Mencken, a saber: “Para cada problema há uma 
solução, que é simples, direta e errada”. 

Infelizmente, entretanto, sabemos todos nós, o ambiente para esta ação 
nossa não está muito propicio, pelo menos nas visões do cientista politico Bolivar 
Lamounier e do ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco, que, em artigos 
recentemente publicados no jornal “O Estado de S. Paulo”, se manifestaram como a 
seguir reproduzimos. 

Para Bolivar Lamounier, em seu artigo intitulado “Só o instinto nos salva”, “a 
ideia é aterradora e absurda, mas, no momento, tudo indica que o Brasil está perdendo 
a capacidade de equacionar seus problemas de maneira racional e civilizada, pela via da 
política. Nessa marcha, só o instinto de sobrevivência nos salvará. No falatório sobre a 
intervenção, sobre as candidaturas presidenciais, sobre o funcionamento das 
instituições, o tom predominante é um desanimo furibundo, e até mais que isso, uma 
vontade meio doida de achar uma solução fácil, rápida e definitiva, ainda que o preço 
seja a quebra da ordem civil. No limite, é como se todos quisessem que metade (sua 
metade) da população matasse a outra, presumindo que a metade sobrante se dedicaria 
sinceramente à realização dos valores que elegeu como os mais altos. Isso vem por 
todos os lados, não é privilégio de nenhum partido ou grupo ideológico. E o pior, 
infelizmente, é que por trás dessa fumaça realmente há muito fogo. Tal desorientação 
não chega a surpreender, pois estamos mal saindo da pior recessão de nossa história e 
tomando consciência da metástase de corrupção que se difundiu por quase todo o 
sistema institucional do País. ” 

Para Gustavo Franco, que intitulou seu artigo “A desconfiança social”, “no 
Brasil, as pessoas não confiam umas nas outras, e menos ainda nas instituições. A família 
e os amigos se salvam e olhe lá. No governo, então, nem se fala. Deve ser por isso que 
somos os líderes mundiais na produção de advogados. Em avaliações comparativas com 
outros países, nossos índices de ‘confiança social’, ‘capital cívico’ (ou, em inglês, ‘social 
trust’) são vergonhosamente baixos, e o surto recente de corrupção na política 
certamente piorou as coisas [...] As legislações tributária e trabalhista parecem guiadas 
por um contrato social equivocado, fundado na desconfiança mutua, e que leva a um 
equilíbrio ruim, pelo qual os incentivos estão errados ( a desconfiança produz 
transgressão, ambas ser reforçando) e a única lógica discernível é a que leva ao 
crescimento do número de funcionários públicos.  Está mais do que na hora de mudar o 
paradigma.  

Mas isto não deve nos desanimar, até porque há um aspecto do qual não 
podemos nos esquecer: como tem sido voz corrente no âmbito da mineração brasileira 
que o nosso maior desafio – ou um dos maiores – é mostrar à sociedade a importância 
da mineração e sua essencialidade para a qualidade de vida e para a concretização do 
desenvolvimento sustentável, uma ação nossa pró ativa a respeito, esclarecendo e 
convencendo os futuros (a partir de janeiro do próximo ano) dirigentes do nosso País no 
que respeita às referidas importância e essencialidade; eis que isso será muitíssimo 
importante para a indústria mineral brasileira e como a mesma será vista (ou não), 



considerada (ou não), respeitada (ou não) e estimulada (ou não), com benefícios claros 
e concretos. Há, pois, que agirmos! Mãos à obra!  
 

Fonte: Minérios e Minerales 
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DESCOBERTA DE COBRE NO MATO GROSSO AUMENTA DISPUTA POR 

ÁREAS 
A Altamira Gold disse hoje que reivindicou áreas adicionais dentro do cinturão mineral 

de Juruena, em Mato Grosso. Esses novos processos minerários totalizam 52.378 
hectares e aumentaram a área total controlada pela mineradora para mais de 200.000 
hectares na região. Grandes mineradoras obtiveram direitos na região no ano passado 

depois da descoberta de pórfiro de cobre na região 
 
Os depósitos do tipo pórfiro são as fontes mais importantes de cobre, 

molibdênio e rênio no mundo, além de serem as maiores fontes de ouro, prata e estanho 
e de importantes subprodutos, como tungstênio, platina, paládio e selênio, dizem 
publicações como a Synthesis of Deposits Types, editada pelo Serviço Geológico do 
Canadá em 2005. 

"Em setembro de 2017, duas grandes empresas de mineração, a Anglo 
American e a Nexa Resources adquiriram mais de 3 milhões de hectares em direitos, 
grande parte em torno dos doze projetos da Altamira. O catalisador dessa corrida é uma 
descoberta de cobre pórfiro na parte leste do Cinturão Juruena", diz a Altamira em nota. 
Em comunicado de fevereiro, a mineradora também cita a Vale e 3,5 milhões de 
hectares. 

Os novos processos estão em áreas onde a companhia possui pequenas 
áreas: Fazenda Mogno e Santa Helena. A maior das duas novas áreas da Altamira está 
na Fazenda Mogno, onde a posição aumentou para um total de 41.945 hectares. O 
projeto Santa Helena também foi ampliado e agora compreende um total de 21.039 
hectares e é o projeto mais próximo da empresa para o pórfiro de cobre recém-
descoberto no alvo Jaca. 

A maior parte dos direitos da Altamira está em nome da Alta Floresta Gold 
e fica em cidades como Paranaíta, Alta Floresta, Nova Canaã do Norte, Colíder e Nova 
Santa Helena, todas no Mato Grosso. Segundo dados do website Jazida.com, há áreas 
também no Pará. 

Altamira também anunciou o início de um programa de exploração de cobre 
no projeto Santa Helena, localizado na parte leste do cinturão de Juruena. O projeto é 
caracterizado pela mineralização de ouro na superfície, que a mineradora acredita estar 
relacionada a um sistema oculto de cobre pórfiro. 

"A descoberta do primeiro pórfiro de cobre no cinturão de Juruena é 
significativa porque depósitos de cobre pórfiro geralmente ocorrem em aglomerados ou 
cinturões. Onde há um, geralmente há outros. Depósitos de ouro são frequentemente 



encontrados periféricos aos principais sistemas de cobre-pórfiro e pode ser que a 
maioria das ocorrências de ouro no cinto sejam sistemas de cobre de pórfiro periféricos 
a não reconhecidos", disse Michael Bennett, presidente e CEO da Altamira, em nota. 

Segundo ele, a Altamira é a única companhia júnior com direitos 
"estrategicamente situadas no coração do cinturão". "Esperamos ansiosamente os 
resultados do nosso programa de exploração em andamento Continuaremos a expandir 
nosso projeto de ouro em Cajueiro enquanto buscamos um programa de exploração 
agressivo que vise identificar a mineralização oculta de pórfiro de cobre", declarou ele. 
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PARTES DO BRASIL E DA CHINA PODEM TER SIDO VIZINHAS HÁ 2 

BILHÕES DE ANOS 
 

Estudo sugere que partes dos terrenos geológicos dos dois países foram formadas 
juntas na era do supercontinente Colúmbia, muito antes da Pangeia 

 
No meio do caminho, tinha uma grafita na China. Tinha um grafita no meio 

do caminho de Minas Gerais também. Wilson Teixeira, professor do Instituto de 
Geociências da USP, não esqueceria desse fato nunca. Na verdade, acabaria percebendo 



que, de alguma forma, aqueles dois lugares que hoje estão a 17 mil quilômetros de 
distância um do outro, estiveram unidos em algum momento da vida do planeta. 

Em artigo publicado no periódico Precambrian Research, Teixeira e outros 
pesquisadores brasileiros e chineses apresentaram evidências de que as regiões de Jiao-
Liao-Ji, no nordeste da China, e de Itapecerica, em Minas Gerais, teriam sido formadas 
lado a lado entre 1,9 e 1,8 bilhão de anos atrás. 

Nessa época, as massas continentais da Terra estavam dispostas de uma 
forma muito diferente da atual. Em realidade, elas formavam uma única e gigantesca 
massa, um supercontinente. Há 1,9 bilhão de anos, este grande pedaço de terra era 
chamado de Colúmbia, uma formação do éon proterozoico. 

Ao contrário da Pangeia, formação mais recente e conhecida pela ciência, a 
configuração do Colúmbia ainda é um mistério. Por isso, os pesquisadores buscam por 
evidências em rochas antigas para descobrir como era o encaixe desse quebra-cabeças 
de massas continentais que originou boa parte das rochas que temos hoje. Agora, o que 
os geólogos estão propondo é que há 2 bilhões de anos os crátons (placas geológicas 
antigas) São Francisco-Congo e Norte Chinês estavam próximos no supercontinente 
Colúmbia. 

Entre as principais evidências do estudo, estão as semelhanças na formação 
e na idade das jazidas de grafita do cinturão de Jiao-Liao-Ji, no nordeste da China, e do 
terreno geológico do município mineiro de Itapecerica, Minas Gerais, a cerca de 170 
quilômetros de Belo Horizonte. 

“Esses depósitos de grafita têm uma implicação na história evolutiva da 
Terra muito importante. Eles representam momentos em que ocorreram colisões entre 
tratos continentais, o que serviu de mote para o início da nossa pesquisa”, explica 
Teixeira, que começou a estudar as semelhanças entre os locais após participar de uma 
expedição ao Jiao-Liao-Ji em um congresso de geologia na China. 

“Os terrenos estudados representam antigas cadeias de montanhas que 
foram arrasadas por processos geológicos e erosão. Por isso, hoje aparecem as rochas 
mais profundas dessas cadeias de montanhas, os granulitos, que são rochas formadas 
em grandes profundidades na crosta terrestre”, afirma o professor. 

Os geólogos calcularam a idade dos granulitos através do método 
Urânio/Chumbo (U/Pb), capaz de datar com precisão o mineral de zircão presente em 
rochas antigas. Este mineral resiste às altas temperaturas e pressões e, por isso, é 
essencial ao estudo geológico, permitindo que os cientistas encontrem evidências de 
como as rochas se cristalizaram nas profundezas da crosta terrestre. O método 
Urânio/Chumbo (U/Pb) é uma das formas que os geólogos encontraram para tentar 
compreender a remota constituição geológica do planeta e correlacionar rochas hoje 
muito distantes umas das outras. Ainda é cedo para afirmar a configuração exata do 
supercontinente Colúmbia, mas os pesquisadores seguem em busca de novas evidências 
de que os locais tenham, de fato, estado próximos durante sua formação, há bilhões de 
anos. 

“O fato de haver essas comparações permite especular sobre modelos 
paleogeográficos, que são modelos em que nós tentamos comparar blocos continentais 
que, no passado, teriam sido próximos”, explica Teixeira. 

À procura de evidências que reforcem (ou não) a teoria, geólogos chineses 
visitaram o terreno de Minas Gerais em novembro de 2017 para analisar a formação 



rochosa local. Em setembro deste ano, será a vez dos pesquisadores brasileiros 
retornarem à China para realizar mais estudos. 

Atualmente, uma equipe coordenada pelo geofísico Manoel D’Agrella, 
pesquisador do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, tem 
estudado o registro paleomagnético das rochas, ou seja, sua “memória” paramagnética, 
capaz de determinar em que local do campo magnético da Terra as rochas foram 
formadas. 
 
Fonte: Galileu 
Autor: Larissa Lopes 
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IBRAM PREPARA GUIA DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE 

BARRAGENS 

Publicação será lançada em dezembro de 2018 e reunirá princípios globais aplicáveis a 
todo o ciclo de vida do processo 

 

Companhias dos mais diversos segmentos têm trabalhado em mudanças no 
modo de agir em relação à adoção de boas práticas empresariais, especialmente aquelas 
voltadas à responsabilidade socioambiental. Ao invés de seguir apenas as 
determinações previstas em lei as companhias, inclusive as mineradoras, têm buscado 
exceder os padrões mínimos do regulatório, adotando cada vez mais uma cultura de 
autorregulação norteada por guias de boas práticas. Nesse contexto, o Instituto 
Brasileiro de Mineração (IBRAM), em parceria com seus associados, está desenvolvendo 
um Guia de Gestão de Barragens que deve ser lançado ainda em 2018. 

A publicação é um projeto do Grupo de Trabalho (GT) de Barragens do 
Instituto que agrega representantes de mineradoras, empresas de consultoria e 
pesquisadores. “Atualmente a referência de Guia relacionado às barragens de rejeitos é 
a do Mining Association of Canada (MAC) e, embora seja de excelente qualidade, não é 
completamente conectado à realidade regulatória brasileira”, explica o diretor de 
Assuntos Ambientais do IBRAM, Rinaldo Mancin. 

O Guia do IBRAM está ainda em fase de produção e irá abranger as 
legislações brasileira e internacional considerando especialmente determinações da 
Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei 12.334/2010), do Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM), Portaria nº 70.389/2017 e da Agência Nacional 
de Águas (ANA). “É um projeto completamente focado em gestão de segurança de 
barragem com diretrizes para quem atua no Brasil e às empresas que se reportam para 
fora do País em razão da interação com as bolsas de valores e certificações 
internacionais. ”, explica Mancin. 

Entre os tópicos abrangidos pela publicação estão barragens de rejeitos, de 
sedimentos, de água e pilhas de rejeitos. Além de apresentar as principais diretrizes do 
sistema de gestão de estruturas de disposição de resíduos minerais e contenção de 
água, serão expostas as melhores práticas em cada fase do ciclo de vida do projeto. “Por 



meio do Guia mostraremos os principais processos, papeis e responsabilidades de todos 
os autores envolvidos”, explica Mancin. 

Rinaldo Mancin conta ainda que será um guia instrumental que seguirá o 
modelo do Guia de Fechamento de Mina (http://portaldamineracao.com.br/wp-
content/uploads/2017/06/00004091.pdf?x73853), publicação do IBRAM lançada em 
2013. “Esse novo material irá fornecer informações importantes de gestão, instruir 
quanto às melhores estruturas de rejeitos e as boas práticas associadas. Nosso objetivo 
é apresentar estratégias voltadas à gestão responsável e à busca contínua para 
melhorias por meio de análises multidisciplinares”, finaliza. 
 

Fonte: IBRAM 

Data: 16/04/2018 

 

 

JAPÃO IDENTIFICA RESERVA "QUASE INFINITA" DE TERRAS RARAS 
 

Descoberta pode pôr termo ao monopólio que a China detém na exploração e venda de 
elementos minerais fundamentais para as indústrias tecnológicas 

 

Uma equipe de investigadores japoneses quantificou em 16 milhões de 
toneladas as terras raras presentes numa área localizada no fundo do Oceano Pacífico, 
o que poderá ser suficiente para abastecer o mercado mundial durante centenas de 
anos. Até agora, 97% das reservas mundiais destes elementos minerais fundamentais 
para a indústria de componentes electrónicos estavam nas mãos da China.  

O Japão poderá desta forma fornecer o mercado mundial de forma 
virtualmente infinita, de acordo com um estudo publicado na revista Nature esta quinta-feira. 

Aos valores de consumo atual, a reserva encontrada em 2013 e agora quantificada 
equivale a pelo menos 780 anos de consumo mundial de ítrio, 620 anos de európio, 420 
anos de térbio e 730 anos de disprósio, minerais necessários o fabrico de baterias de 
carros eléctricos, turbinas eólicas, painéis solares ou telemóveis, entre outros produtos. 

A área em causa tem mais de 2000 quilómetros quadrados e situa-se ao 
largo da ilha de Minamitorishima, a 1800 quilómetros de Tóquio. Foi identificada em 
2013, mas só agora se conhece o seu potencial de exploração. 

“A enorme quantidade de recursos e a eficácia do processamento mineral 
são fortes indicadores de que esta reserva de terras raras pode ser explorada num futuro 
próximo”, lê-se no estudo. Agora, um consórcio de empresas japonesas (algumas delas 
apoiadas pelo governo nipónico) e de investigadores planeia conduzir testes de 
viabilidade da exploração durante os próximos cinco anos, de acordo com o Wall Street 
Jornal. 

Em 2012, a China impôs restrições ao acesso a 17 minerais com 
propriedades químicas e eletromagnéticas indispensáveis ao fabrico de produtos de 
alta-tecnologia. Estas restrições motivaram uma queixa à Organização Mundial do 
Comércio (OMC) por parte dos EUA, União Europeia e Japão, alguns dos principais 
afetados. 

http://portaldamineracao.com.br/wp-content/uploads/2017/06/00004091.pdf?x73853
http://portaldamineracao.com.br/wp-content/uploads/2017/06/00004091.pdf?x73853
https://www.nature.com/articles/s41598-018-23948-5#Abs1


A quota de exportação chinesa está oficialmente fixada pela OMC, mas por 
vezes a China deixa de fornecer terras raras a certos países. Foi o que aconteceu em 
2010 com o Japão. Motivada por medidas protecionistas do governo chinês e por uma 
disputa diplomática com o Japão, os preços dos minerais aumentaram quase dez vezes 
para os japoneses, que foram forçados a importar de outras partes do mundo. Desde 
2010 que procuram as suas próprias terras raras. 
 

Fonte: Público 

Data: 13/04/2018 
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