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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 

 

 

MOREIRA ASSINA DECRETO QUE ATUALIZA CÓDIGO DE MINERAÇÃO 
 
O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, assinou nessa terça-feira, 24, 

o decreto que atualiza o Código de Mineração. O documento foi enviado à Casa Civil e 
passará pela análise dos técnicos da pasta. Hoje, Moreira Franco deve enviar o decreto 
que regulamenta a criação da Agência Nacional de Mineração (ANM), que já movimenta 
parlamentares e partidos para a indicação dos novos diretores. 

Após o Congresso ter deixado caducar a medida provisória (MP) que alterava 
a legislação do setor, no ano passado, o governo optou agora por um decreto, que reduz 
o alcance das mudanças, mas permite que algumas ocorram após mais de 50 anos. 

"O atual código para em pé, tem consistência jurídica e regulatória, mas 
envelheceu. Agora, ele será revigorado, com uma legislação moderna para regular o 
setor", disse o secretário de Mineração do Ministério de Minas e Energia, Vicente Lôbo. 

Uma das principais novidades do decreto é a previsão expressa de 
responsabilização do minerador pela recuperação de áreas degradadas. As empresas 
serão obrigadas a executar planos de fechamento de minas e a seguir a política nacional 
de segurança de barragens. 

O decreto atualiza conceitos compatíveis com a legislação internacional, o 
que vai permitir que os mineradores possam usar o título minerário como garantia para 
financiamentos. 

Não será possível, porém, ajustar as multas aplicadas pelo ministério aos 
mineradores que descumprirem a legislação. A MP que caducou estabelecia como multa 
máxima o valor de R$ 30 milhões. Mas o teto atual, de cerca de R$ 3.000, será mantido, 
pois não é possível alterá-lo por decreto. 

"Temos que avançar de acordo com o tempo e fazer aquilo que é possível", 
disse o secretário. "Mas o código põe um ponto final na indefinição jurídica, que é tudo 
que o investidor quer." 
 

 

 

 



Agência 

Criada por meio de medida provisória já convertida em lei, a Agência Nacional de 

Mineração ainda precisa aguardar a publicação do decreto para que possa ser 

efetivamente instalada. 

A agência terá um diretor-geral e quatro diretores, com mandato de quatro 
anos. A despeito das movimentações políticas, principalmente de deputados das 
bancadas de Minas Gerais e Pará, como mostrou o Estado nesta semana, o secretário 
frisou que o órgão regulador será composto por técnicos. 
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A RETOMADA DA CONFIANÇA NO SETOR MINERAL 
 

Marcando a retomada da confiança no setor mineral. A frase sintetiza o 
sentimento predominante nos corredores e salas do Metro Toronto Convention Center 
durante a convenção PDAC 2018, que se realizou de 4 a 7 de março, em Toronto, na 
província de Ontário, Canadá, e que se caracteriza como o principal evento do setor de 
exploração mineral no mundo.  

Segundo a organização, passaram pelo evento 25.606 pessoas, um público 
composto por empresários, representantes de governos e de comunidades ligados ao 
setor de exploração mineral em 125 países, incluindo o Brasil, que mais uma vez teve 
presença marcante no PDAC 2018. 

 "Depois de experimentar vários anos de desafios econômicos, hoje a 
indústria de mineração está experimentando um renascimento e um renovado senso de 
confiança”, afirmou o presidente da PDAC (Prospectors and Developers Association of 
Canada), Glenn Mullan. 

Ele mencionou como um dos destaques a parceria do PDAC com o Fórum 
Econômico Mundial para organização da Cúpula dos Ministros Internacionais das Minas 
(IMMS), pelo terceiro ano, que reuniu 26 Ministros responsáveis pela mineração de todo 
o mundo – a maior participação até o momento. A cúpula deste ano centrou-se nas 
diversas maneiras pelas quais a confiança pode ser promovida para aumentar e ampliar 
as contribuições que o setor de mineração tem sobre a prosperidade e o 
desenvolvimento das nações. 

Ele mencionou também como diferenciais importantes os eventos sobre Os 
Povos Aborígenes, Mercados de Capitais e Responsabilidade Social Corporativa, bem 
como o programa técnico e aquele destinado aos estudantes, além dos cursos e 
apresentações, que foram mais uma vez um sucesso, segundo o dirigente. 

"No Canadá e em todo o mundo, a PDAC é reconhecida como líder na 
promoção de uma comunidade de exploração mineral e mineração responsável e 
sustentável", acrescenta Mullan. "No PDAC, estamos orgulhosos de ser um catalisador 
de crescimento para o setor através da construção de fortes relações de trabalho, tanto 
no país como no exterior. A Convenção PDAC é o local para criar conexões duradouras 



e desenvolver estratégias para melhorar as contribuições positivas de nosso setor em 
todo o mundo". 
 

Participação brasileira  

Como em outros anos, o Brasil participou ativamente do PDAC 2018, com 
várias atividades capitaneadas pela ADIMB (Agência para o Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira) e outros eventos em parceria com a Câmara 
de Comércio Brasil-Canada (BCCC).  

Além do Pavilhão Brasil, que abrigou várias empresas e as principais 
instituições ligadas ao setor de mineração no Brasil, aconteceu o Brazil Breakfast 
(iniciativa conjunta com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá em Toronto), o Brazilian 
Mining Day e a Brazilian Reception. Os eventos brasileiros contaram com a participação 
do então ministro do Planejamento, Dyogo de Oliveira, que representou o governo 
brasileiro e realizou apresentações sobre os principais indicadores macroeconômicos do 
Brasil. O ministro destacou o boom do mercado de capitais (A B3, na época, estava a 
quase 88 mil pontos), baixa taxa de inflação (2,95%, a mais baixa desde 1998), forte 
balanço de pagamentos (alta recorde na balança comercial de US$ 64,4 bilhões em 2017 
e US$ 380 bilhões em reservas, mantendo-se estável nos últimos seis anos) e baixa taxa 
de juros (6,75%, na época, “a mais baixa da história”). 

O Brazil Breakfast, aberto por Paola Saad, vice-presidente da BCCC e Onildo 
Marini, diretor executivo da ADIMB, contou com uma saudação de Frederico Marques, 
da McCarthy Tetrault (anfitriã do evento) e conselheiro da BCCC, seguida de uma 
apresentação de Frank Nikolic, da Vale Canadá, sobre a revolução do veículo elétrico e 
suas implicações no mercado de metais; uma palestra do ministro Dyogo de Oliveira; 
um painel com executivos de empresas mineradoras listadas na bolsa canadense com 
atividades no Brasil (Nexa Resources, Ero Copper Corporation, Aura Minerals e Sigma 
Lithium); uma apresentação de José Luiz Amarante, diretor da SGM, representando o 
secretário Vicente Lôbo; e encerramento por Marcelo Sarkis, presidente da BCCC, e 
Edson Ribeiro, presidente da ADIMB. Na ocasião também foi prestada uma homenagem 
especial, pela BCCC, ao diretor executivo da ADIMB, Onildo Marini, por seu empenho na 
organização da participação brasileira no PDAC por vários anos seguidos.  

Os destaques no BrazilBreakfast foram a apresentação de Frank Nikolic e o 
painel com os executivos. Depois de mostrar que os grandes fabricantes de veículos 
automotores estão investindo algumas dezenas de bilhões de dólares no 
desenvolvimento de veículos híbridos ou elétricos, Nikolic disse que as estimativas das 
consultorias mais otimistas indicam que poderá haver, em 2030, uma frota de até 50 
milhões de veículos elétricos, enquanto os mais pessimistas apontam para um número 
de até 20 milhões de veículos. Isto abre uma nova perspectiva para os produtores de 
níquel, cobalto e cobre, já que em 2025 cada veículo desses poderá conter 27kg de 
níquel, 8kg de cobalto e 78kg de cobre, impulsionando a demanda por esses metais. 
Numa perspectiva conservadora, as baterias de níquel vão gerar uma demanda adicional 
de 890 mil toneladas até 2030, ou 1,7 milhão t, nas projeções mais otimistas. Já o cobalto 
terá um acréscimo de 115 mil t (mínimo) ou 220 mil t (máximo) no mesmo período, 
enquanto no cobre a demanda crescerá 1,57 milhão t (mínimo) ou 343 milhões t 
(máximo). Ou seja, caso as projeções se confirmem, o mercado para esses três metais, 
principalmente o níquel, poderá ter uma reviravolta. 



O painel de executivos reuniu Tito Martins (NexaResources), David Strange 
(ECC), Rodrigo Barbosa (Aura Minerals) e Calvyn Gardner (Sigma Lithium) que falaram 
sobre os desafios de gerir empresas com atividade no setor mineral brasileiro. De 
maneira geral eles criticaram o excesso de burocracia, a lentidão nos processos de 
licenciamento ambiental dos empreendimentos e as incertezas relacionadas com o 
processo político. Mas viram com bons olhos as mudanças introduzidas pelo governo 
nas regras para a mineração, principalmente a criação da ANM (Agência Nacional de 
Mineração), que esperam ter a autonomia suficiente para realizar a gestão dos recursos 
minerais no Brasil.  

Para esses executivos, o Brasil ainda tem um potencial geológico a ser 
descoberto e novos depósitos podem ser desenvolvidos no futuro próximo. Porém, eles 
lamentaram que a mineração seja uma atividade vista com reservas pela sociedade, 
destacando que as empresas devem empreender mais esforços para facilitar o processo 
de obtenção da licença social. 

Aliás, essa mudança de postura foi abordada por Tito Martins em outro 
momento do PDAC, no painel de abertura da convenção, no dia 4 de março. Para ele, a 
mineração precisa mudar e estabelecer novas relações com os stakeholders (governos, 
instituições financeiras, investidores, clientes, fornecedores, comunidades locais). “No 
futuro, a indústria mineral vai lidar cada vez menos com equipamentos, devido ao 
aumento da automação e uso de novas tecnologias, e terá que se relacionar muito mais 
com as pessoas. Assim, o trabalho com as comunidades e os diversos stakeholders passa 
a ser cada vez mais decisivo”, disse Martins. 

Ele também afirmou que, embora a vida dependa da mineração, a sociedade 
não se dá conta disso. E citou o exemplo do Peru, país onde a mineração, apesar de 
responder por 55% da economia, teve a sua imagem piorada.  

Para responder a isso, as mineradoras terão que adotar ações proativas e 
atuar no sentido de reduzir ou eliminar os resíduos, mudar métodos de disposição, 
reduzir o consumo de água e desenvolver trabalhos comunitários. Martins citou 
exemplos de ações empreendidas pela Nexa, como a adoção de um plano para zerar a 
geração de resíduos em Morro Agudo, utilização de água do mar em Cerro Lindo (Peru), 
e uso de material reciclado no smelter de Juiz de Fora. No âmbito social, ele mencionou 
que a Nexa conduz atualmente mais de 95 projetos no Brasil e no Peru.  
 

Brazilian Mining Day  

O Brazilian Mining Day foi aberto pelo presidente da ADIMB, Edson Ribeiro, 
e contou novamente com palestra do ministro Dyogo de Oliveira, que fez nova 
abordagem sobre a recuperação da macroeconomia brasileira.  

Em seguida, José Luiz Amarante, do MME, falou sobre as perspectivas da 
indústria mineral brasileira após a implementação do programa de revitalização lançado 
pelo governo federal. Segundo ele, com as novas medidas o setor deverá ganhar mais 
agilidade e ficará mais fácil realizar novos empreendimentos de mineração no País.  

Evandro Klein, do Serviço Geológico do Brasil-CPRM, apresentou em seguida 
uma palestra sobre o potencial dos principais distritos mineiros para metais, destacando 
a importância do Brasil como produtor e exportador de commodities minerais. Ele 
também mostrou os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo SGB-CPRM para 
ampliar o conhecimento geológico do País.  



Um segundo painel abordou o potencial metalogênico e as oportunidades 
para exploração mineral no Brasil, contando com apresentações de Caetano Juliani, da 
Universidade de São Paulo, Roberto Xavier, da Universidade de Campinas, e Jones 
Belther, da NexaResources. 

Juliani fez uma ampla abordagem sobre o potencial para depósitos tipo 
pórfiro contendo cobre, molibdênio e ouro nos Arcos Magmáticos Proterozóicos do 
Cráton amazônico brasileiro, que classifica como uma nova fronteira de oportunidades 
em exploração mineral. Já Roberto Xavier também fez uma apresentação sobre o Cráton 
amazônico, porém focando mais na província de Alta Floresta (MT), destacando os 
novos desafios de exploração apresentados pelos Pórfiros Paleoproterozóicos e 
sistemas Epitermais contendo ouro e metais base. 

Por fim, Jones Belther traçou um perfil da NexaResources, que abriu seu 
capital em outubro de 2017 e que se coloca como um dos principais players no mercado 
mundial de zinco. Ele também abordou os novos empreendimentos da empresa no 
Brasil, como o projeto Aripuanã (MT), ampliação da vida útil da mina de Vazante (MG) e 
uma nova mina em Morro Agudo (MG). 
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ESTADO ADQUIRE PARTICIPAÇÃO NA COMPANHIA BRASILEIRA DE 

LÍTIO 
 

Codepar confirma estratégia do Governo de diversificar a economia do estado, reduzir 
as desigualdades e projetar Minas Gerais no cenário internacional 

 
O Governo de Minas Gerais, por meio da Codemig Participações S/A 

(Codepar), celebrou contrato para compra de 33% das ações da Companhia Brasileira 
de Lítio (CBL). A operação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade). 

A CBL, que tem mais de 1,3 milhão de toneladas de reservas certificadas de 
espodumênio, é a única empresa brasileira produtora de carbonato e hidróxido de lítio. 
A companhia conta com unidade de mineração em Araçuaí e planta de processamento 
químico em Divisa Alegre, ambos os municípios localizados no Território Médio e Baixo 
Jequitinhonha. 

Com essa aquisição, a Codepar confirma a estratégia do Governo de Minas 
Gerais de diversificar a economia do estado e reduzir as desigualdades sociais, 
investindo em todos os elos das cadeias de valor dos materiais portadores do futuro. 

A participação da Codepar no capital da CBL assegura seu crescimento, 
combinada com o aporte do Fundo Aerotec no capital da empresa Oxis Energy ― cuja 
unidade de produção de células de bateria de lítio-enxofre (Li-S) está prevista para ser 
instalada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Além disso, permite a 
Minas Gerais criar uma plataforma industrial robusta e integrada, capaz de sustentar o 
desenvolvimento das mais avançadas soluções de armazenamento de energia para os 
nascentes mercados de mobilidade elétrica e geração distribuída. 

O lítio é um metal conhecido como “petróleo branco”, cuja demanda global 
tem aumentado, para a produção de itens de alta tecnologia. É altamente procurado, 
por exemplo, pela sua aplicação em baterias. Com o investimento, o Governo de Minas 
Gerais evidencia seu alinhamento estratégico em prol da inovação, do desenvolvimento 
e da competitividade do estado no cenário internacional. 
 

Codepar e FIP Aerotec 

A Codepar é uma subsidiária integral da Companhia de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (Codemig) dedicada a participar minoritariamente de empreendimentos 
em parceria com o setor privado. 

Aerotec é um fundo de investimento em participações (FIP), criado pela 
Codepar para investir em empresas dos setores aeroespacial, defesa e novos materiais 
que apresentem alto potencial de crescimento, além de faturamento bruto anual de até 
R$ 200 milhões e sede social ou atuação relevante no território mineiro. O FIP Aerotec 
é gerido pela Confrapar e abrange distintos empreendimentos, como as empresas 
Altave, Flapper e Oxis Energy. 
 

 



CBL e Oxis Energy 

A Companhia Brasileira de Lítio é uma sociedade anônima de capital 
fechado, fundada em 1986. Além das plantas de beneficiamento nos municípios 
mineiros de Divisa Alegre e Araçuaí, a empresa possui escritório em São Paulo. A CBL 
emprega cerca de 310 colaboradores, sendo 300 em Minas Gerais. 

Por sua vez, a Oxis Energy é uma empresa britânica de tecnologia focada no 
desenvolvimento e fabricação de células de baterias de lítio-enxofre. O aporte do FIP 
Aerotec na Oxis Energy representa uma participação em torno de 10% no capital da 
empresa. A Oxis Energy criou a Oxis Brasil, cuja sede está instalada na RMBH. 
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GEOPOLÍTICA GERA INCERTEZAS PARA COMMODITIES MINERAIS E 

METÁLICAS 
 

Cenário global ameaça preços de petróleo, aço e minério com avanço dos 
ataques dos Estados Unidos à Síria e possíveis sanções ao Irã, além de tensões 
comerciais envolvendo a China 

O processo de elevação dos juros nos EUA, hoje em curso, historicamente 
derruba os preços das commodities, mas o cenário atual traz incertezas à indústria do 
petróleo, mineração e siderurgia. Para especialistas ouvidos pelo DCI, os conflitos 
envolvendo a Síria e a China reservam surpresas. 

O Federal Reserve (Fed, Banco Central americano) já sinalizou pelo menos 
três altas de juros para 2018, o que provoca uma corrida pelos títulos públicos norte-
americanos, considerados os mais seguros do mundo, e consequente queda dos preços 
das commodities. “Se aumentam os juros nos EUA, o dólar se aprecia. Produtos como 
petróleo e minério ficam mais caros nas moedas locais. Posteriormente, ocorre um 
ajuste via demanda, com menos procura por essas mercadorias, de modo que o preço 
cairia”, explica o analista da Tendências Consultoria, Walter de Vitto. 

Mas a queda das cotações pode não ocorrer no cenário atual. Além da 
guerra comercial entre EUA e China, que deve reorganizar a dinâmica de comércio 
mundial, a intervenção militar encabeçada pelo presidente Donald Trump na Síria coloca 
tensão adicional no mercado. 

“Incertezas estão moldando o cenário global atualmente. O fato é que a 
intensificação do conflito na Síria joga os preços do petróleo nas alturas e o conflito 
entre EUA e China também impacta as outras commodities em geral”, afirma o professor 
da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), Istvan Kasznar. 

O petróleo ainda é uma questão de segurança energética no mundo. Neste 
sentido, o recente bombardeio da tríplice aliança EUA, França e Reino Unido em 
resposta a um suposto ataque de armas químicas do governo de Bashar al-Assad, na 
Síria, levou os preços do Brent à máxima desde 2014 na semana passada. 



Adicionalmente, a produção da Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo (Opep) pode ter mais problemas por conta da crise na Venezuela e do 
endurecimento da postura norte-americana em relação ao programa nuclear do Irã. “Se 
os EUA retomarem as sanções contra o regime iraniano, o petróleo poderia chegar até 
US$ 80”, avalia de Vitto. O especialista enxerga a ofensiva norte-americana na Síria, em 
parte, como um desafio ao Irã, que apoia o regime do ditador Bashar al-Assad. 

A região do Oriente Médio ficou marcada pelo “choque do petróleo”, 
quando em meados da década de 1970 os preços dispararam pelos conflitos regionais. 
Neste sentido, mesmo a cotação apontando para baixo por conta de fatores como a 
atuação do Fed, a tendência é altista, segundo especialistas. “Estamos vivendo um 
momento em que a alta das commodities deve causar uma inflação em nível mundial”, 
avalia o professor da FGV. Kasznar alerta ainda para o fato da economia norte-americana 
estar em trajetória de crescimento. “Isso vai elevar ainda mais a demanda, impactando 
preços. ” 
 

Metais 

Já no caso do aço, será determinante acompanhar os desdobramentos da 
guerra comercial entre EUA e China. Na opinião do professor da Faculdade de Economia 
do Ibmec, Roberto Dumas Damas, as tarifas de 25% sobre o aço e de 10% ao alumínio, 
adotadas pelos EUA, não vão trazer os empregos que o presidente Donald Trump 
espera. “Na década de 1980, eram necessários 10 homens por hora para fazer uma 
tonelada de aço e agora só são necessários dois. O emprego não vai voltar com essas 
medidas, mas o aço vai ficar mais caro para os americanos, prejudicando a exportação 
de produtos que usam o insumo como matéria-prima, deteriorando a renda do 
trabalhador”, projeta o economista. 

Para o especialista em commodities da KPMG, Ricardo Marques, é provável 
que o excesso de produção das siderúrgicas chinesas seja escoado para países como o 
Brasil. “O aço chinês terá que ir para outros mercados, o que pode pressionar o prêmio 
do insumo para baixo no nosso mercado”, comenta. 

Com relação ao minério de ferro, Dumas entende que a demanda deve ser 
menor do que a esperada pelo mercado. “Agora que o [presidente] Xi Jinping ganhou 
poder absoluto, com o direito de permanecer na presidência por toda a vida, a reforma 
para transformar a China em uma economia voltada ao consumo deve ganhar força. 
Como consequência, o investimento deve cair, reduzindo a demanda por commodities”, 
ressalta. 

Marques acredita que o minério deve se manter no patamar de US$ 60 pelos 
próximos anos. “O que percebemos é que o movimento de ajuste de preços pela baixa 
deve continuar nos próximos trimestres. ” 

Por outro lado, uma leve pressão de alta deve vir em breve com o fim do 
inverno na China, uma vez que as medidas chinesas para reduzir a poluição como o 
fechamento de plantas industriais antigas mais poluentes devem ser flexibilizadas. “No 
inverno, muitas siderúrgicas foram impedidas de funcionar porque é mais difícil 
dispersar a poluição. Como as siderúrgicas são as principais compradoras de minério, se 
voltarem a operar, aumentará a demanda pela commodity”, destaca. 
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BHP BILLITON COMEÇARÁ A PRODUZIR SULFATO DE NÍQUEL NO 

PRÓXIMO ANO E VISA COBALTO 
 

A BHP Billiton está expandindo seus negócios como um fornecedor de 
minerais para baterias em sua refinaria de níquel, no oeste da Austrália, planejando 
começar a produção de sulfato de níquel no próximo ano, além de buscar também a 
fabricação de cobalto, disse um executivo da companhia. 

Cobalto e níquel são ambos itens essenciais para as baterias de íons de lítio 
e devem ter um grande aumento na demanda conforme as fabricantes globais de 
automóveis fazem a transição para produzir veículos elétricos. 

A maior parte da oferta de cobalto do mundo vem da República Democrática 
do Congo (RDC), que tem sido afetada por questões de governança e direitos humanos. 
Depois da RDC, a Austrália tem a segunda maior reserva mineral do mundo. 

“Parte da nossa transição para nos tornarmos um fornecedor global de 
materiais para baterias significa que nós começamos a procurar opções de cobalto 
também”, disse o presidente da refinaria Nickel West da BHP Billiton, Eduard Haegel, 
nesta quarta-feira, em uma conferência sobre materiais de baterias em Xangai. 

“Vemos o cobalto ainda com pouca oferta... Por essa razão, estamos 
procurando ampliar nosso apoio ao setor de baterias, aumentando nossa contribuição 
ao fornecimento de cobalto”. 

A BHP já tem prazo para começar a produzir sulfato de níquel em seu projeto 
Nickel West no próximo ano, disse Haegel, e está nos estágios iniciais de considerar um 
plano para dobrar essa produção. 
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LARGO VAI AUMENTAR EM 25% PRODUÇÃO DE VANÁDIO NA BAHIA 
 

A Largo Resources disse hoje (16) que pretende ampliar a capacidade de produção na 
mina de vanádio Maracás, na Bahia, de aproximadamente 800 toneladas por mês de 

pentóxido de vanádio (V2O5) para 1.000 toneladas por mês, representando um 
aumento de 25% em relação à capacidade nominal 

 
"Espera-se que a maior taxa de produção na Mina Maracás Menchen resulte 

na produção de mais 200 toneladas de V2O5 por mês a partir de junho de 2019. As 
despesas de capital do plano devem totalizar aproximadamente US$ 15,5 milhões 
usando as taxas de câmbio atuais. A construção está prevista para começar no início de 
junho de 2018 com um cronograma esperado para conclusão de aproximadamente 12 
meses, incluindo o licenciamento e o comissionamento", diz o comunicado. 

Segundo a Largo, que opera no Brasil por meio da Maracás Vanádio, o plano 
de expansão se concentra no aumento da capacidade de produção das áreas de 
moagem, fusão (removedor de amônia, calcinador e floculador), lixiviação e filtragem. 

"A gestão [da Largo] acredita que a capacidade de produção total poderia 
ser aumentada em mais 100 toneladas por mês para um total agregado de 1.100 
toneladas de V2O5 por mês, se certas melhorias fossem feitas no refratário do forno. A 
empresa encomendou estudos para avaliar essa oportunidade", diz a empresa. 

"O investimento esperado relativamente baixo para este projeto de 
expansão quando comparado com o aumento significativo da capacidade fez com que a 
aprovação dessa expansão fosse uma decisão fácil […] O novo plano de expansão para a 
mina Maracás Menchen abre caminho para um novo capítulo de crescimento para o 
Largo e culmina na geração adicional e significativa de caixa livre para a companhia, 
assumindo os atuais preços de V2O 5", disse Mark Smith, CEO da Largo, em nota. 

Segundo ele, os flocos de vanádio de alta pureza, produzidos na Bahia, são 
da mais alta qualidade e foram qualificados ou estão sendo qualificados por todos os 
principais usuários finais do metal em aplicações que demandam alto teor. A Largo diz 
ainda que atuais operações na mina em Maracás (BA) não serão afetadas pelos planos 
de expansão e a atual produção e orientação de custos operacionais estão mantidas 
para 2018. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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ARGENTINIAN GOVERNMENT WANTS TO CHANGE GLACIER LAW TO 

BOOST MINING DEVELOPMENT 
 
Argentina’s Deputy Secretary of Mining Policy, Mario Capello, said today 

that both the federal and the provincial governments have to work together towards 



relaxing the Glacier Law so that it becomes easier to develop Patagonia’s massive copper 
deposits. 

According to the state-owned news agency Télam, Capello said that such 
deposits have the potential for producing 1 million tonnes of the red metal this year, 
which would translate into $8.5 billion in exports. Current exports from the mining 
industry generate $3.5 billion. 

“Let’s do what we’ve got to do,” the official told reporters. “We have to 
make decisions that allow for the exploitation of Argentina’s mineral riches and supports 
the development of the country’s interior,” he added. 

Capello explained that his proposal is based on the fact that most porphyries 
are located in areas 3,500 or 4,000 meters high where the ground is frozen and, 
therefore, cannot be exploited under current regulations. 

The secretary made these statements at an exhibition in the western 
province of San Juan, where he also said that he is convinced that the world needs 
Argentina's copper, lithium, gold and silver. 
 

Fonte: Mining 
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MERIDIANO 100 COMEÇA A MUDAR DE LUGAR 
 

O limite invisível que ajudou a definir e a dividir os Estados Unidos durante séculos está 
mudando de lugar. Por causa do aquecimento global 

 
O meridiano 100 – a linha de longitude invisível que corta a metade do 

território continental dos Estados Unidos – era encarado historicamente como um limite 
que separa as terras úmidas do leste das planícies áridas ocidentais. 

Mas graças às mudanças climáticas, a barreira climática começou a mudar 
de lugar, de acordo com uma análise recente dos dados de precipitação e de 
temperatura, cujos resultados foram publicados em dois estudos na Earth Interactions. 

Segundo o cientista climático Richard Seager, da Universidade de Colúmbia, 
a fronteira climática que traçou o meridiano tem mudado para leste desde os anos 80, 
fazendo com que as áridas condições das planícies do oeste se expandam lentamente 
para o oeste. 

Enquanto o próprio meridiano – que continua além das fronteiras dos EUA 
– está no mesmo lugar de sempre, a barreira climática que costumava ficar por cima do 
meridiano se deslocou aproximadamente 225 quilômetros para leste, ficando mais 
perto do meridiano 98E. 

Até agora, a mudança não afetou significativamente a agricultura, mas a 
equipe prevê que, à medida que o século avança, o meridiano 100 continuará sua 
“viagem” para leste durante as próximas décadas. 

“Haverá necessidade de fazer um ajuste na economia agrícola, devido às 
mudanças ambientais”, admitiu Seager ao Quartz. 



Como a aridez aumenta graças ao aumento da evapotranspiração – onde o 
calor extrai a umidade do solo, realocando-o na atmosfera – as fazendas vão precisar 
aumentar para sobreviverem, ou, em alternativa, mudar as plantações em resposta à 
redução dos recursos hídricos. 

A menos que consigamos alterar o vício pelos combustíveis fósseis, os 
cientistas preveem que o leste dos EUA assista progressivamente a contrastes climáticos 
observados pela primeira vez pelo geólogo e explorador John Wesley Powell no final do 
século XIX. 

Wesley Powell desenhou essa linha invisível – o meridiano 100 – que se 
tornou a fronteira entre o leste úmido dos Estados Unidos e as áridas planícies 
ocidentais. 
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SETORES PÚBLICO E PRIVADO DEBATEM SEGURANÇA DE BARRAGENS 
 

Reunião técnica intersetorial reuniu representantes das empresas e da Agência  
Nacional de Mineração para falar sobre gestão e fiscalização 

 
A segurança de barragens de mineração foi o tema da Reunião Técnica 

Intersetorial, promovida pelo Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais 
(SINDIEXTRA) e pela Agência Nacional de Mineração (ANM), no dia 18/04, no auditório 
da antiga sede da FIEMG. O presidente do SINDIEXTRA, José Fernando Coura, ressaltou 
que o encontro é uma demonstração de que o poder público e o setor privado podem 
caminhar juntos. “O Sindiextra, na casa da indústria (FIEMG), junto com a Agência 
Nacional de Mineração traz para o debate o que há de mais moderno na legislação de 
controle de barragens de rejeitos”, diz. 

Para Coura, essa questão deve ser tratada pela engenharia. “Acredito que 
essa é uma oportunidade de mostrar o avanço da lei, que traz segurança, transparência 
e leva em consideração a boa engenharia”, diz. 



Segundo o diretor de Fiscalização da Atividade Minerária da Agência 
Nacional de Mineração, Walter Lins Arcoverde, as fiscalizações nas barragens do Estado 
foram intensificadas nos últimos dois anos. “Em 2016 foram fiscalizadas 224 barragens 
inseridas na política. Esse trabalho de exigências para correção de implementos 
observados começou no final de 2015 e continua até hoje”. 

O geólogo salientou que a Portaria nº 70.389, de maio de 2017, trouxe maior 
rigor aos procedimentos de monitoramento das barragens. “Antes recebíamos a 
declaração de estabilidade apenas em setembro. Passamos a receber também em 
março. Agora são duas vezes por ano”, citou. 

Outro avanço citado foi o implemento do Sistema Integrado de Gestão de 
Segurança de Barragens de Mineração (SIGBM), criado com o objetivo de gerenciar as 
barragens, abarcando todas as informações sobre o tema. “O empreendedor deve 
atualizá-las, de 15 em 15 dias, com as informações das vistorias de rotina. Se houver 
uma irregularidade, o sistema mandará um aviso para o gestor do órgão, que vai 
convocar a empresa para se explicar. Está dando certo e as empresas estão 
colaborando”, diz. 

Arcoverde também falou sobre a estruturação de um setor específico para 
tratar de segurança de barragens na Agência Nacional de Mineração. “São 787 
barragens de mineração no país, sendo que 418 estão inseridas na política”, diz. 
 

Fonte: Fiemg 
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PREÇOS DO NÍQUEL SOBEM 10%, MAIOR ALTA DIÁRIA DESDE 2008 
 

O preço do níquel subiu 10% ontem, maior alta diária desde 2008, 
impulsionado pelos receios quanto ao fornecimento do metal pela Rússia depois das 
sanções dos Estados Unidos contra a produtora de alumínio russa Rusal.  

A cotação do níquel chegou a subir para US$ 15.875 por tonelada, maior 
patamar desde 2014. Segundo operadores, há temores de que se as sanções forem 
ampliadas possam atingir a produtora russa do metal Norilsk Nickel. 

A empresa não foi incluída nas sanções anunciadas pelo Tesouro dos EUA 
neste mês e não há indicações de que a empresa venha a ser alvo. Ainda assim, os 
receios ganharam força depois de a Bolsa de Metais de Londres ter anunciado a exclusão 
de duas marcas de níquel da Norilsk Nickel, embora ressaltando que a decisão foi 
"inteiramente sem relação" com as sanções americanas. 

"Anunciamos essas exclusões há seis meses porque a Norilsk Nickel deixou 
de produzir essas marcas", disse uma porta-voz da Bolsa de Metais de Londres. 

A Rússia produz 10% da oferta mundial de níquel, metal usado para fabricar 
aço inoxidável e baterias de carros elétricos. Isso tem alimentado a preocupação de que 
o metal possa ter obstáculos para atingir mercados internacionais. 

As cotações do alumínio valorizaram-se mais de 20% desde o anúncio das 
sanções contra a Rusal e seu fundador Oleg Deripaska. O níquel está "sendo vítima da 
síndrome Rusal", disse o fundador da corretora Kingdom Futures, Malcolm Freeman. 



Isso poderia elevar os custos dos produtores de aço inoxidável e de baterias 
automotivas. O níquel é um ingrediente fundamental das baterias para veículos 
elétricos. "A turma do aço inoxidável vem sofrendo e poderia haver algumas rachaduras 
ali", disse o analista Oliver Nugent, do banco ING. 

A alta no mercado de níquel também foi influenciada pela produção abaixo 
da esperada pela Vale. A mineradora divulgou, na terça-feira, que produziu 58,6 mil 
toneladas de níquel no primeiro trimestre, 25% a menos do que no trimestre anterior. 

A Norilsk Nickel é uma das maiores produtoras de níquel do mundo e tem 
25% do capital em mãos da Rusal. Ainda assim, analistas consideram improvável que a 
Norilsk Nickel venha a ser alvo de sanções. Ela também é uma grande fornecedora de 
paládio, metal crucial para a fabricação dos catalisadores de carros. 
 

Fonte: Valor 
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SISTEMA DE DETECÇÃO DE METAIS PODE AJUDAR A PRIORIZAR ALVOS 

DE SONDAGEM 
 

Um sistema de detecção de metal de última geração está sendo testado pela Tristar 
Gold para uso na triagem rápida de amostras quanto ao teor de ouro, ou seja, que 
identifica rochas com mineralização de ouro. A mineradora pretende usar a nova 

tecnologia no projeto de ouro Castelo dos Sonhos, no Pará 
 

"Se bem-sucedida, essa tecnologia poderia permitir uma identificação mais 
rápida dos alvos de sondagem neste ano e, no futuro, melhorar consideravelmente o 
controle e classificação de materiais", diz a Tristar, em nota. 

Em fevereiro de 2018, a TriStar se reuniu com a Fortress Technology, uma 
empresa canadense com instalações de produção no Brasil, especializada em detecção 
de metais com alta precisão para a indústria de produtos alimentícios. Os detectores da 
Fortress são capazes de medir partículas metálicas no nível de partes por bilhão. "Seus 
detectores industriais claramente têm a precisão de detectar ouro nos níveis de partes 
por milhão frequentemente encontrados em depósitos modernos de ouro", diz a Tristar. 

Em março, a TriStar entregou para a Fortress, em São Paulo, um conjunto de 
amostras de rochas e amostras de calibração que servirão de base para um estudo de 
prova de conceito que visa determinar se os detectores de metal de alta precisão são 
capazes de filtrar resíduos de rocha com mineralização de ouro. 

A TriStar diz estar otimista de que essa tecnologia, ou similar, pode ser uma 
inovação que permita a identificação mais rápida de alvos de sondagem este ano e, no 
futuro, melhor controle de nivelamento e separação eficiente de materiais. 
 

Castelo dos Sonhos 



O mapeamento de campo e reconhecimento de superfície em Esperança Leste, parte 

do projeto de ouro Castelo dos Sonhos, no Pará, confirmou ouro em afloramentos que 

foram explorados por garimpeiros, levando à priorização de novas metas de sondagem 

em áreas onde os recursos não foram previamente estimados, disse hoje a Tristar 

Gold. 

Além disso, a TriStar conduziu uma série de testes rápidos e manuais de 
concentração por gravidade, conhecidos em inglês como panning, para estabelecer a 
ligação entre os teores de ouro do ensaio e do ouro em concentrados peneirados. 

"O mapeamento de campo produziu um melhor entendimento dos detalhes 
das orientações das camadas e forneceu dezenas de novas medições das direções locais 
de continuidade", diz a mineradora em comunicado. Segundo a empresa, os 
concentrados são valiosos para identificar a mineralização em afloramentos e para 
determinar rapidamente se a sondagem deve ser estendida em furos de circulação 
reversa, dependendo do teor dos concentrados, o furo pode ir além da profundidade 
planejada. 

"Este é o ano em que a parte positiva do projeto vai para a linha de frente: 
o recurso, nossa proximidade a uma boa infraestrutura, nosso forte entendimento da 
geologia e o depósito de ouro predominantemente livre de sulfeto, limpo e com 
características metalúrgicas simples”, disse Nick Appleyard, Presidente e CEO da TriStar, 
em nota. 
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MINERADORA DESCOBRE PRIMEIRA MINA DE ZINCO NO INTERIOR DE 

RONDÔNIA 
 

Fruto de dez anos de investimento em pesquisa geológica, talvez seja hoje uma das 
mais importantes descobertas minerais do Brasil 

 
A importante descoberta de minério de zinco com chumbo associado feita 

pela Mineração Santa Elina (MSE) em Rondônia, fruto de dez anos de investimento em 
pesquisa geológica, talvez seja hoje uma das mais importantes descobertas minerais do 
Brasil nos últimos anos. A jazida denominada ´DM1`, localizada em Nova Brasilândia 
D’Oeste, passa por período de Lavra Experimental e está sendo preparada para o início 
do processo de extração e beneficiamento, com perspectivas de geração de novos 
empregos, renda e consequente melhoria nas condições de vida das pessoas e do 
comércio local. 

A Lavra Experimental compreende extração de uma pequena parte da jazida 
mineral, sendo implementada em agosto de 2017 com o respaldo de Guias de Utilização 
emitidas pelo Departamento Nacional da Produção Mineral (hoje ANM) e a Licença de 
Operação emitida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam). O 
minério bruto explorado nesta etapa experimental foi enviado em parte para testes em 



uma planta de concentração em Minas Gerais, e outra parte menor para sentir a 
receptividade do mercado chinês, comercializações que já proporcionaram 
arrecadações de impostos municipais e estaduais, além do início da geração de 
empregos diretos e indiretos. 

O projeto prevê a contratação de 120 funcionários até o fim da implantação 
da usina de beneficiamento (período de obras), com projeção de que possa aumentar 
para 160 quando a usina estiver em pleno funcionamento, a partir do fim de 2019, 
privilegiando a contratação de mão de obra local. Soma-se a isso as novas oportunidades 
de emprego que deverão ser criadas através das empresas prestadoras de serviços que 
serão contratadas para a abertura e desenvolvimento da mina.  

Todas as etapas exigidas pelo Código de Mineração Brasileiro para a 
implantação de uma mina estão sendo cumpridas rigorosamente, com o 
acompanhamento e fiscalização dos órgãos estaduais e federais competentes, tais como 
a ANM e a Sedam, por exemplo. Também há a ocorrência frequente de apresentação 
de relatórios de etapa e de monitoramento realizada pela empresa titular do 
empreendimento, indo ao encontro e atendendo condicionantes para a continuidade 
dos trabalhos somente após a aprovação das ações anteriores. 

Já foram lavrados cerca de 86.000t de minério a céu aberto nessa fase 
experimental da operação, que, ao término da comercialização, gerarão cerca de R$ 6 
milhões pagos ao estado como Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS). Sem 
contar com os impostos referentes à Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais (CFEM), repartidos entre o governo federal, estado e município, além 
dos impostos municipais (ISS) e os royalties de lei endereçados aos superficiários. Tudo 
isso, com o acompanhamento da Secretaria Estadual de Finanças (Sefin) e dos 
departamentos de fiscalização e de finanças da prefeitura de Nova Brasilândia D’Oeste.  

Rondônia passa a ter, então, a sua primeira mina de zinco, que já começou 
a gerar empregos, renda e dividendos para o estado e município. E pelos indicativos da 
MSE, que descobriu e passará a operar a mina, tudo indica que novos depósitos minerais 
semelhantes poderão entrar em operação a médio prazo, na mesma região. 
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CORRIDA DO OURO ATRAI SERTANEJOS A GARIMPO ILEGAL NO 

NORTE DA BA 
 

Mochilas amarradas às costas, pás e picaretas atravessadas sob o banco de 
couro sintético rasgado. Os pilotos arrancam em suas motocicletas e pegam a estrada 
levantando poeira no solo pedregoso do sertão. O destino final é a zona rural de 
Santaluz, município de 38 mil habitantes do norte da Bahia, a 270 km de Salvador. É lá 
que centenas de homens e mulheres se aglomeram e disputam cada palmo de terra em 
uma corrida árdua por um troféu incerto.  

 A corrida pelo ouro na Bahia começou em fevereiro deste ano, teve seu 
ápice em março e chega ao final de abril com jeitão de fim de feira. O ponto de partida 



foi uma pepita de 804 g encontrada por cinco garimpeiros sob as raízes de um 
mandacaru, típico de região. A peça foi vendida por R$ 93 mil, e a notícia se espalhou 
na internet. Em poucas semanas, 2.000 pessoas já estavam trabalhando na área, cuja 
pesquisa e prospecção de ouro é de exclusividade da mineradora canadense Yamana 
Gold. Os primeiros a chegar foram os caçadores de ouro, que cruzam o país na medida 
em que surgem notícias de garimpos de pedras e metais preciosos.  

 Francisco Cardoso, 66, que percorre garimpos desde 1983, saiu de Palmas 
(TO) munido de um detector de metais que custou R$ 8.000. Não conseguiu muita coisa. 
"Olha só. Não dá para fazer nem obturação de rato", disse ele, exibindo minúsculas 
pedras que não chegam a 1 g. Na região, cada grama de ouro é vendida por R$ 100 aos 
atravessadores. Mas Francisco é um dos últimos garimpeiros profissionais em Santaluz. 
Atualmente, o garimpo é tomado pelos chamados faisqueiros, que cavam a terra em 
busca de lascas --ou faíscas-- de ouro. Os faisqueiros em geral são camponeses que veem 
no ouro uma oportunidade de renda.   

Sem emprego e sem ter como plantar diante de uma seca de sete anos, eles 
saem de povoados de Santaluz e cidades próximas, como Nordestina, Quijingue e 
Cansanção. "Parece que Deus guardou o ouro para ele aparecer no nosso momento mais 
difícil", resumiu Felipe Barreto, 68. Que o diga o agricultor João Gilberto de Jesus, 37, 
que chegou na região na última quarta (18) sem nunca ter trabalhado como garimpeiro 
na vida. Sem oferta de trabalho temporário nas roças, foi buscar no ouro o sustento da 
mulher e dos seis filhos: "Quem sabe eu não dou sorte?", diz. Gilmário Reis, 30, seguiu 
o mesmo caminho. Até novembro do ano passado, construía sistemas de distribuição 
de água em Olinda (PE).    

Mas do antigo emprego restou somente o macacão, com o qual se protegia 
do sol e dos espinhos da vegetação baiana. Eva Estrela de Matos, 56, separava o cascalho 
da areia mais fina com uma peneira. Uma, duas, três, várias vezes seguidas. Não 
reclamava. Conseguiu R$ 500 em dois dias de garimpo --dinheiro dividido com os filhos 
e a nora. Além dos que cavam a terra em busca do ouro, também há os que vão atrás 
do dinheiro que ouro produz. Mesmo isolados a quase 40 km da sede da cidade de 
Santaluz, não falta nada aos garimpeiros. Há ambulantes que vendem de tudo: água e 
refrigerante para refrescar do calor, feijoada para garantir força nos braços, cachaça 
para aplacar o cansaço e até perfumes falsificados de grifes famosas.    

Edevaldo Santos, 42, vendia geladinhos. Ele perdeu o braço direito há 18 
anos numa máquina desfibradora de sisal --planta cujas fibras são usadas na indústria 
têxtil. Sem emprego e sem ter conseguido uma pensão por invalidez, viu no garimpo 
uma oportunidade de comércio. Em casa, mulher e dois filhos o esperam. A exploração 
do ouro na região sisaleira acontece há mais de 30 anos e faz da Bahia o quarto estado 
em extração do metal precioso -em 2016, foram 6,1 toneladas, segundo dados da ANM 
(Agência Nacional de Mineração). Mesmo com a presença de grandes mineradoras, o 
garimpo ilegal sempre fez parte da região, e cresce ou reflui à medida em que são 
descobertas novas áreas de prospecção. Pela lei, os garimpeiros podem ser 
enquadrados por crime de exploração ilegal de minério, que prevê multa e até prisão.    

Mas as autoridades buscam intermediar acordos entre mineradoras e 
garimpeiros. "Encaramos como um problema social", diz Raimundo Sobreira, 
superintendente da ANM na Bahia. No garimpo ilegal, não há regras definidas, mas 
acordos tácitos. Se um garimpeiro abriu um buraco e está trabalhando dentro dele, o 
outro não pisa lá dentro. Mas se ele sair de lá, o primeiro que entrar vira seu novo dono. 



Garimpeiros chegam a dormir dentro das crateras. Tem quem trabalhe sozinho ou quem 
busque parcerias. Os donos de um dos principais meios de produção -os detectores de 
metais- ficam com 30% do ouro encontrado com a ajuda do equipamento.    

O que encontrou a famosa pepita ficou com R$ 27,9 mil. Há os que garimpam 
cavando a terra e os que as colocam em sacos e seguem para lagoas e riachos para 
peneirar a terra na água com as bateias -um prato metálico pontiagudo que lembra um 
chapéu vietnamita virado ao contrário. Gonçalo Batista, 49, é um dos que passam o dia 
com metade do corpo dentro de uma represa, entoando canções evangélicas com sua 
voz de trovador nordestino. Com olhar treinado, identifica minúsculas fagulhas de ouro 
em meio a terra lamacenta. Vive de garimpo em garimpo e costuma extrair cerca de R$ 
100 em ouro por dia.    

Metade vai para seu filho, Gustavo, 17, que carrega os sacos de terra até a 
represa. Ele deixou de estudar na 7ª série e começa a aprender o ofício com o pai. Jovens 
como ele começam a formar a nova geração de garimpeiros do sertão. Um deles é 
Fernando Monteiro, que aprendeu o ofício aos 12 anos com o irmão. Aos 17, parece 
mais velho. Mas não liga para o trabalho duro e concentra no ouro sua expectativa de 
futuro. "Minha pepita está me esperando. Vocês vão ver, vou ser o cabra mais bonito 
da região", disse, antes de mais uma marretada sob a raiz de um mandacaru. 
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O MINERODUTO DE PROBLEMAS DA ANGLO 
 

Marcado por estouro de prazo e orçamento, projeto Minas-Rio enfrenta agora 
suspensão de atividades e multas por vazamento de minério 

 
Em 25 de outubro de 2014 um navio deixou o Porto de Açu, no Rio, rumo ao 

porto de Zhanjian no Sul da China, onde chegaria oito semanas depois com cerca de 80 
mil toneladas de minério de ferro. Era o início das operações do Minas-Rio, o grandioso 
projeto da mineradora Anglo American para extração de minério de ferro em Minas 
Gerais e transporte para o porto fluminense via um mineroduto de 525 quilômetros, 
que o colocava como o maior do mundo. 

Para os investidores da Anglo, o embarque era a esperança de que os 
problemas que tinham provocado estouros no orçamento, atrasos no cronograma e a 
demissão da presidente global da empresa, Cynthia Carroll, por “diferenças de opinião” 
com acionistas, tinham chegado ao fim. O pesadelo, no entanto, estava longe de 
terminar. O Minas-Rio acumulou prejuízo atrás de prejuízo e perdeu US$ 11,3 bilhões 
em valor de mercado, sendo avaliado em US$ 4,2 bilhões no fim de 2017. Depois de 
fechar o ano passado pela primeira vez no azul, 2018 começou e, em vez da confirmação 
da recuperação, vieram novos problemas. 

Às 7h42 do dia 12 de março, técnicos da Anglo identificaram um vazamento 
no mineroduto em Santo Antônio do Grama, cidade de 4 mil habitantes a 230 km de 



Belo Horizonte. Até o fim daquele dia, segundo a empresa, 95% do vazamento seria 
contido. 

Mas os estragos estavam feitos. Cerca de 300 toneladas de uma mistura 
formada por minério de ferro com água contaminaram um córrego da região, 
prejudicando o abastecimento de água para os moradores. No dia 27, o mineroduto foi 
reaberto. Dois dias depois, às 18h55, novo vazamento é identificado, despejando quase 
650 toneladas de material. Em resposta ao segundo incidente, a Anglo anunciou a 
paralisação das atividades por 90 dias. Órgãos ambientais aplicaram multas que, 
somadas, chegam a R$ 200 milhões. 

Prejuízo. O impacto da paralisação não será pequeno. Especialistas no setor 
dizem que a interrupção das atividades vai prejudicar os resultados da empresa. 
Segundo cálculos da Tendências Consultoria, 10 milhões de toneladas de minério de 
ferro deixarão de ser produzidas. Para dar uma ideia do prejuízo, no ano passado o 
Minas-Rio produziu 16,8 milhões de toneladas de minério de ferro. “O vazamento 
compromete os resultados da empresa e a retomada da produção será gradual”, diz 
Yasmin Freitas, analista de mineração da Tendências. 

Ruben Fernandes, presidente da Anglo American no Brasil, diz que o 
trabalho agora é investigar o que provocou os vazamentos e impedir novos acidentes. 
“Queremos concluir os trabalhos o quanto antes para ter de volta a licença de operação. 
”  

Depois disso, o foco será iniciar a Fase 3 do projeto Minas-Rio, que vai 
permitir explorar outras regiões da mina. As primeiras licenças ambientais para isso 
foram obtidas em janeiro. “Com ela, teremos no mínimo 15 anos de operação com 
capacidade de produzir 26,5 milhões de toneladas de minério a partir de 2020”, diz 
Fernandes.  

Qualquer previsão a respeito do Minas-Rio, porém, é no mínimo uma tarefa 
arriscada. Desde que foi comprado em 2007 da MMX, uma das empresas de Eike Batista, 
o Minas-Rio sofre com toda série de imprevistos que resultaram em muitos atrasos. 

A expectativa inicial era que as primeiras toneladas de minério de ferro das 
minas de Itapanhoacanga e Serra do Sapo fossem exportadas no fim de 2010. O 
comando da empresa, porém, não previa as dificuldades para obtenção das licenças 
exigidas para um projeto desse porte. No fim do ano seguinte, o novo cronograma 
admitia de 12 a 15 meses de atraso em razão da burocracia na obtenção de licenças, 
além de dificuldades na negociação com os donos das terras que precisavam ser 
desapropriadas para a construção do mineroduto. Só em 2009 foram obtidas 21 licenças 
diferentes. 

Obstáculos. Ao longo da obra, a Anglo teve de enfrentar danos causados 
pelas chuvas, aumento dos custos da obra e resistência de moradores das áreas 
afetadas. “Os impactos da instalação do mineroduto foram grandes e geraram diversas 
reclamações dos moradores”, diz o promotor Marcelo Mata Machado, do Ministério 
Público de Minas Gerais, que acompanha o projeto. 

Como resultado de tantas adversidades, os ativos da Minas-Rio foram 
perdendo valor de mercado e, no fim do ano passado, acumulavam perda de US$ 11,3 
bilhões, registrada por auditores no balanço da empresa. Fernandes diz que essa baixa 
é temporária. “Quando o projeto atingir a capacidade de produção de 26,5 milhões de 
toneladas, o valor vai subir muito”. 
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HOW GOLD IS IMPROVING CANCER TREATMENT 
 
Researchers at the University of Queensland have developed new 

nanotechnology that includes gold particles and that is aimed at monitoring the diversity 
of individual cancer cells circulating in the body. 

The groundbreaking technique was tested on blood samples from 
melanoma patients and was able to track critical changes in spreading tumour cells 
before, during and after treatment. 

"We have developed a simple technology which uses a special type of gold 
nanoparticle attached to different antibodies, which can stick to different proteins on a 
wide variety of circulating tumour cells. These nanoparticles emit a unique barcoded 
signal when hit with laser light, and this signal changes ever so slightly if that 
nanoparticle encounters a circulating tumor cell and sticks to it, making them easy to 
detect,” said UQ’s Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology PhD 
student Jing Wang in a media statement. 

Circulating tumour cells or CTCs are cells that have been shed by the original 
tumour and entered the bloodstream, which means that they can then form into new 
tumours if they lodge in distant tissue. These cells are difficult to detect with existing 
techniques, which are designed to only identify one type of CTC protein at a time. 



This is where Wang's proposal comes in. In the case of the melanoma sample 
patients, the technology successfully tracked in real-time how the diversity of tumour 
cell populations were changing in response to particular therapies for all of the patients 
studied, and was highly predictive of treatment effectiveness and patient outcomes. 

According to Olivia Newton-John Cancer Research Institute’s Medical 
Director Jonathan Cebon, having information about changes at a cellular level can help 
identify signs of drug resistance and this, in turn, can help doctors and patients make 
informed decisions about treatment. 
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EUA QUEREM DEPENDER MENOS DE IMPORTAÇÕES 
 

Como a cadeia de abastecimento dos EUA se torna cada vez mais 
dependente da importação de matérias-primas vitais – como cobre, prata, zinco e lítio 
– 57% dos eleitores acreditam que os regulamentos e as leis dos Estados Unidos devem 
ser reformados para incentivar a mineração mais doméstica, de acordo com uma 
pesquisa realizada pela Morning Consult para a National Mining Association (NMA). 

"O Made in America também deve ser feito a partir de recursos americanos", 
disse Hal Quinn, presidente e CEO da NMA. “No momento em que os EUA buscam 
fortalecer nossa indústria manufatureira doméstica, deixar a estabilidade de nossa 
cadeia de suprimentos sujeita aos caprichos de fontes estrangeiras é perigosamente 
míope. É por isso que a maioria dos americanos apóia a reforma legal e regulatória para 
incentivar a mineração doméstica”. 

Muitos componentes das tecnologias avançadas atuais, como telefones 
inteligentes e veículos elétricos, requerem minerais como cobre, prata, ouro e zinco. 
Quase todos os setores, incluindo energia, construção, transporte e fabricação de 
equipamentos, exigem aço - um material dependente de minério de ferro, níquel e 
molibdênio para sua produção. E a flexibilidade do cobre, a conformidade, a 
condutividade térmica e elétrica e a resistência à corrosão fazem dele um metal 
industrial ideal. 

Regulamentações federais e estaduais em duplicidade e a falta de 
coordenação entre as agências, no entanto, desencorajam a mineração doméstica, 
segundo a NMA. O resultado é um processo de permissão que pode levar de sete a dez 
anos, o que aumenta a dependência de minerais importados que são vitais para a cadeia 
de suprimentos dos EUA. De acordo com o US Geological Survey, os EUA são agora 
dependentes de importação de 50 metais e minerais - 100% dependente de importação 
para 20 deles. Menos da metade dos minerais que os fabricantes norte-americanos 
precisam são produzidos internamente, apesar da abundância de recursos minerais do 
país. 

A pesquisa descobriu que 57% apoiam a reforma legal e regulatória para 
apoiar a mineração doméstica, 26% não sabem ou não têm opinião, e apenas 18% se 



opõem à reforma. A pesquisa foi conduzida de 5 a 7 de abril de 2018, entre 2.201 adultos 
em todo o país, com uma margem de erro de +/- 2%. 
 

Fonte: Brasil Mineral 

Data: 18/04/2018 

 

 

ALTERAÇÕES LEGAIS PODEM IMPULSIONAR MINERAÇÃO DE 

AGREGADOS 

 
O 2º Fórum Mineração de Agregados, promovido na Federação das Indústrias do 

Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), em Porto Alegre (RS), debateu as alterações 
legais que o segmento de mineração de agregados passa no Brasil. Segundo nota de 

entidades do setor, o crescimento da população urbana deve repercutir no aumento da 
produção de agregados 

 

De acordo com dados da Associação Nacional das Entidades de Produtos de 
Agregados para Construção Civil (Anepac), foram produzidos, em 2017, 285 milhões de 
toneladas de areia e 203 milhões de toneladas de brita. Apesar dos números serem 
expressivos, o setor registra queda desde o ano de 2013. 

O presidente-executivo da Anepac, Fernando Mendes Valverde, afirmou que 
a produção caiu desde 2013, ano de último "pico" do setor. O executivo projeta a 
retomada do crescimento para este ano. "Nunca havia ocorrido uma crise tão séria no 
setor. No entanto, nesse primeiro trimestre já vemos uma possibilidade de iniciar essa 
recuperação. Estamos esperando até o fim do ano um consumo em torno de 9% superior 
ao ano passado", disse. 

De acordo com Valverde, desde a década de 1960, a população rural tornou-
se praticamente igual à população urbana e nos últimos anos, o volume de pessoas 
vivendo em cidades aumentou, exigindo da produção do setor. 

"Isso significa que os agregados estiveram presentes em todas as etapas da 
urbanização. O setor de areia emprega 49 mil pessoas no Brasil, enquanto o de brita 
emprega outras 26 mil pessoas. O valor da produção equivaleu a R$ 12 milhões em 
2017", disse Valverde. 

No âmbito estadual, o presidente do Sindicato das Empresas de Mineração 
de Brita, Areia e Saibro do Rio Grande do Sul (Sindibritas) e da Associação Gaúcha dos 
Produtores de Brita, Areia e Saibro (Agabritas), Pedro Antônio Reginato, cobrou que seja 
dado andamento a inclusão da brita e areia na cesta básica da construção. 

"Estamos no estado da Confederação onde a alíquota de ICMS é a maior do 
país. Estamos tendo uma concorrência muito forte vinda do estado de Santa Catarina, 
onde a alíquota é de apenas 7%. Portanto precisamos medidas urgentes. Está mais do 
que na hora de incluir a brita e a areia na cesta básica da construção, como é feito em 
outros estados. Com isso tornaríamos os agregados com melhor acesso à população", 
declarou Reginato. 



A presidente da Câmara do Setor de Mineração da Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (CETESB), Sandra Mara de Oliveira afirmou que "é preciso que as 
mineradoras se abram para que possam ser entendidas e respeitadas" e também disse 
que "a transparência é fundamental". Ele ainda apresentou a sua experiência 
institucional no estabelecimento de critérios técnicos de operação para lavra de 
agregados no Estado de São Paulo 

Sandra falou sobre a importância do trabalho desenvolvido nas câmaras 
ambientais que tratam de pautas de mineração. O grupo tem como objetivo promover 
a melhoria da qualidade ambiental por meio da interação permanente entre o poder 
público e os setores produtivos e de infraestrutura do estado. 

A mineração no Lago Guaíba foi uma das discussões centrais do evento. A 
secretária de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado, Ana Pellini, disse que 
o diálogo é positivo que houve um grande avanço em relação a 2015, quando os órgãos 
externos não queriam ouvir falar do assunto. " O assunto está amadurecendo e 
começamos a enxergar uma luz para seguirmos de modo que possamos implementar 
essa atividade que acreditamos será benéfica para o Rio Grande do Sul", declarou. 

Ao final do encontro uma mesa redonda debateu as alterações na legislação 
mineral com a participação do presidente-executivo da Anepac, Fernando Mendes 
Valverde; do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(FIESP), Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio; da secretária de Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do Estado, Ana Pellini e da presidente da Câmara do Setor 
de Mineração da CETESB, Sandra Mara de Oliveira. 

O evento, que aconteceu nos dias 17 e 18 de abril, foi realizado pelo 
Sindibritas, Agabritas e Anepac. Além das palestras, os participantes puderam conferir 
máquinas, implementos e acessórios da mineração, na feira realizada nos pavilhões da 
FIERGS. 
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BOLIVIA TO INVEST IN BILLION-DOLLAR LITHIUM DEAL WITH ACI 
SYSTEMS 

 

 Bolivia will manufacture and market lithium batteries along with German 
company ACI Systems GmbH, which will invest $1.3 billion in the project, the country's 
manager of the lithium deposits told the Bolivian state radio on Saturday. 

Along with Argentina and Chile, Bolivia is part of South America's so-called 
"lithium triangle," one of the largest global reservoirs of the key mineral for the 
production of car batteries. 

"The German company ACI Systems has been selected as the strategic 
partner," Juan Carlos Montenegro, head of state-owned company Bolivian Lithium 
Deposits, or YLB by its Spanish initials, told Patria Nueva radio. 

He said the joint venture deal will be inked as soon as possible so that 
operations can begin in about 18 months. 



Bolivia has almost a quarter of the world's lithium resources. 
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BRAZILIAN SHUFFLE: CANPOTEX OPENS SAO PAULO OFFICE AS VALE 

EXITS FERTILIZER INDUSTRY 
 

As Brazil’s largest mining company exits the fertilizer industry, Canada’s 
leading potash exporter is ramping up its operations in South America’s largest 
agricultural market. 

Canpotex Ltd., the Saskatoon-based company that sells potash from 10 
Saskatchewan mines to farmers around the world, is expected to announce the opening 
of its first office in Brazil on Monday. In an interview, Canpotex chief executive Ken Steitz 
said expanding its sales effort in Brazil is part of a $1-billion investment to better position 
the Canadian company as a dominant fertilizer supplier to a country that’s expected to 
lead the world in food production over the next three decades. 

The new Sao Paulo-based sales team is led by Talita Arcaro, hired in October 
as Canpotex’s managing director in Brazil. Ms. Arcaro previously worked for a major 
domestic fertilizer distributor and the Brazilian arm of a Morocco-based fertilizer 
producer. She was born and educated in Brazil. 

Brazil is the world’s largest importer of potash and Canpotex is beefing up 
its presence after Rio de Janeiro-based Vale, one of the world’s largest mining 
companies, disappeared as a competitor. 

Vale sold its fertilizer division to Minneapolis-based Mosaic Co. for US$1.4-
billion in a deal that closed in January, more than a year after it was announced, as part 
of a restructuring aimed at paying down debt. The unit included the largest potash mine 
in Brazil. 

Canpotex is owned by the Canadian arm of Mosaic and Nutrien Ltd., the 
company created from January’s merger of Agrium Inc. and Potash Corp. of 
Saskatchewan Inc., and is responsible for the two company’s potash sales outside North 
America. Canpotex has sales offices in three Asian cities — Shanghai, Tokyo and 
Singapore — but previously covered South America with agents in the region and a sales 
team based in Saskatchewan. 

Brazilian farmers used approximately 10 million metric tons of potash in 
2017, and imported 90 per cent of the fertilizer from six major suppliers, including 
companies based in Russia, Germany, Belarus and Morocco. Vale was the major 
domestic producer. Last year, Canpotex supplied almost three million tons of potash to 
soybean, corn, sugarcane and coffee farms in Brazil. 

Canpotex’s Mr. Seitz said Brazil’s share of global food production and 
demand for fertilizer are expected to rise steadily over the next three decades, as the 
country’s increasingly sophisticated agricultural sector expands crop yields and converts 



cattle ranches into farms. Mr. Seitz said in the past decade, Brazil’s use of fertilizer 
increased 40 per cent, while crop production rose 72 per cent. 

There’s another potash play with Canadian links attempting to meet this 
demand for fertilizer. Brazil Potash, a privately owned junior mining company based in 
Toronto, is developing a property in the Amazon basin with a largely Canadian executive 
team and board that includes former federal cabinet minister Pierre Pettigrew. 

For Canpotex, hiring a sales team in Sao Paulo is part of larger investment in 
logistics to get potash from Saskatchewan to Brazil. Mr. Seitz estimates the company 
has spent $1-billion on custom-built rail cars, port facilities and ships to carry fertilizer 
on what’s typically a 35-day journey from mine to farm. 

Brazil currently accounts for 25 per cent of Canpotex’s sales and is the 
company’s single largest market. Last year, Canpotex filled 25,000 rail cars and 60 cargo 
ships with potash destined for Brazil. 

Potash prices rose steadily over the past two years after a number of 
producers, including Nutrien and Mosaic, closed mines to decrease supply. “The global 
potash outlook remains broadly constructive,” Jacob Bout, an analyst at CIBC World 
Markets, said in a recent report. “If demand holds, a balanced market could be sustained 
through 2020!” 

Potash prices in Brazil are now higher than in any other regional market, 
CIBC pointed out. The fertilizer fetched US$293 a ton in Brazil at the end of the first 
quarter of this year, up US$49 year over year. In Canada, the spot price of potash was 
US$258 a ton at the end of the quarter, up US$22 year over year. Potash price moves in 
Asia and the United States were in line with those in the Canadian market. 

Potash prices spiked briefly to more than US$800 a ton in 2008, then 
declined steadily over most of the past decade, bottoming out at approximately US$215 
over the past two years. 
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