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VALE PODERÁ PAGAR US$ 4 BILHÕES EM DIVIDENDOS NO ANO 
 
 O bom momento vivido pela Vale vai permitir à mineradora pagar 

dividendos agressivos aos acionistas ao mesmo tempo em que reduzirá a dívida líquida 
ao nível de US$ 10 bilhões ainda este ano (em março de 2017, era de US$ 22,8 bilhões). 
A mensagem é do presidente da mineradora, Fabio Schvartsman, que em 15 de maio 
completa um ano à frente da empresa. 

Foi um período de muitas mudanças na Vale, incluindo a unificação de ações 
no ano passado, trocas na gestão, redução da dívida e foco na qualidade do produto em 
detrimento de volumes de produção. Para Schvartsman, os resultados estão 
aparecendo. Disse que em 12 meses até ontem, a ação da Vale na B3 se valorizou 70,4%. 

Ele também deixou clara a aposta que a empresa está fazendo no negócio 
de metais, que no primeiro trimestre representou 16% do lucro antes de juros, 
impostos, depreciação e amortização (Ebitda), participação que deve chegar a 30% em 
dois anos. "A Vale está pronta para a revolução no carro elétrico", disse, em entrevista 
ao Valor. A Vale se prepara para fornecer níquel de alta qualidade para as baterias de 
veículos elétricos.  

Schvartsman disse também que somente com base nos resultados do 1º 
trimestre, anunciados ontem, a Vale vai pagar US$ 1 bilhão em dividendos aos acionistas 
em setembro. Se esse número for repetido nos trimestres seguintes, a Vale irá distribuir 
US$ 4 bilhões em dividendos aos acionistas em 12 meses, parte pago em 2018 e parte 
em 2019.  

Schvartsman afirmou que, nessa hipótese, a Vale estaria pagando 5,5% ao 
ano em dólares em termos de rendimento ("dividend yield"), um retorno expressivo ao 
acionista considerando os baixos juros em dólares na atualidade. A conta considera o 
valor de mercado da Vale ontem, na faixa de US$ 73 bilhões, e o pagamento de US$ 4 
bilhões em dividendos relativos ao exercício de 2018 (a conta extrapola os números do 
1º trimestre para o restante do ano).  



Pela nova política de dividendos da Vale, a empresa vai pagar 30% do Ebitda 
na forma de dividendos, menos o investimento corrente. O pagamento será feito 
sempre em duas parcelas: uma em setembro, relativa ao primeiro semestre; e outra em 
março, relacionada ao segundo semestre. 

Schvartsman disse ao Valor que a Vale desempenhou "muito bem" no 
primeiro trimestre, entregando o resultado que dela se esperava. Isso apesar da queda 
de 5% nos volumes de produção de janeiro a março e dos preços do minério de ferro no 
mercado à vista na China terem ficado US$ 11,3 por tonelada abaixo do primeiro 
trimestre de 2017. 

"O ponto focal no qual viemos trabalhando é que nosso produto é um 
produto de qualidade e não mais uma commodity. É isso que está por trás do resultado 
[do 1º trimestre]", disse. Assim, com os produtos da Vale sendo "diferenciados", a 
empresa consegue receber "prêmios" sobre o minério de ferro de referência do 
mercado. 

"O Ebitda por tonelada no minério de ferro é igual ao preço de venda de 
alguns concorrentes", afirmou. Significa que algumas mineradoras vendem o minério de 
ferro pelo preço que a Vale obtém de margem (a margem Ebitda da empresa no 1º 
trimestre foi de US$ 39,8 por tonelada). 

A perspectiva, segundo Schvartsman, é que a Vale tenha resultados 
"constantemente crescentes", independentemente dos preços das commodities. O 
executivo afirmou ainda que hoje a companhia não tem nenhuma discussão sobre 
investimentos em novos ativos, focando-se em melhorar o portfólio existente. 

Nesse sentido, três ações estão em curso: o aumento da produção do S11D, 
no Pará, que vai atingir 45 milhões de toneladas até o fim do ano, o dobro em relação a 
2017; a retomada de três pelotizadoras (duas em Vitória, no Espírito Santo, e uma em 
São Luís, no Maranhão); e o aumento em 40% no volume de minério de ferro blendado 
em relação ao ano passado. 

Essas são iniciativas para aumentar a qualidade do produto e, por 
consequência, dos prêmios recebidos pela empresa. Embora a Vale vá atingir este ano 
capacidade de 450 milhões de toneladas no minério de ferro, não produzirá mais do que 
400 milhões, ressaltou. A Vale vem privilegiando margens ao invés de volumes.  

Em relação à Samarco, Schvartsman disse que o foco é retomada da 
produção. Segundo disse, a discussão com a BHP Billiton, sócia da Vale na pelotizadora, 
sobre um rearranjo societário na empresa é "secundária" neste momento. A Vale tem a 
expectativa de que a Samarco possa voltar a operar no começo de 2019, mas reconhece 
que essa é uma questão que não está sob seu controle (depende das autoridades 
governamentais).  
 

Fonte: Valor 
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DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
MENSAGEM 

 

Nº 221, de 30 de abril de 2018. Encaminhamento ao Congresso Nacional das 
informações previstas no art. 166, § 11, da Constituição 

Nº 222, de 30 de abril de 2018. Encaminhamento ao Senado Federal, para 
apreciação, do nome do Senhor o nome do Senhor VICTOR HUGO FRONER BICCA para 
exercer o cargo de Diretor-Geral da Agência Nacional de Mineração - ANM, com 
mandato de quatro anos. 

Nº 223, de 30 de abril de 2018. Encaminhamento ao Senado Federal, para 
apreciação, do nome da Senhora LÍLIA MASCARENHAS SANT'AGOSTINO para exercer o 
cargo de Diretora da Agência Nacional de Mineração - ANM, com mandato de quatro 
anos. 

Nº 224, de 30 de abril de 2018. Encaminhamento ao Senado Federal, para 
apreciação, do nome da Senhora DEBORA TOCI PUCCINI para exercer o cargo de Diretora 
da Agência Nacional de Mineração -ANM, com mandato de três anos. 

Nº 225, de 30 de abril de 2018. Encaminhamento ao Senado Federal, para 
apreciação, o nome do Senhor TASSO MENDONÇA JUNIOR para exercer o cargo de 
Diretor da Agência Nacional de Mineração -ANM, com mandato de três anos. 

Nº 226, de 30 de abril de 2018. Encaminhamento ao Senado Federal, para 
apreciação, o nome do Senhor JOSÉ ANTONIO ALVES DOS SANTOS para exercer o cargo 
de Diretor da Agência Nacional de Mineração - ANM, com mandato de dois anos. 

Nº 227, de 30 de abril de 2018. Restituição ao Congresso Nacional de 
autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei nº 13.656, de 30 de 
abril de 2018. 
 
Fonte: JusBrasil – Diário Oficial da União  
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PROJETO ARIPUANÃ, DA MINERADORA NEXA RESOURCES, RECEBE 

LICENÇA PRÉVIA 
 

A mineradora Nexa Resources obteve, dia 25 de abril, a Licença Prévia (LP) 
para o projeto Aripuanã, de extração e beneficiamento de concentrados de zinco, cobre 
e chumbo, localizado em Mato Grosso, que deverá receber investimentos de 
aproximadamente US$ 354,3 milhões. Aripuanã é o principal projeto em 
desenvolvimento da Nexa no Brasil e está em linha com a estratégia de crescimento da 
empresa. A Licença Prévia, expedida pela Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso 



(SEMA-MT) é o primeiro passo do processo de licenciamento ambiental. As próximas 
etapas consistem na obtenção das licenças de instalação e de operação. Um dos 
principais diferenciais do projeto está relacionado justamente à área ambiental, pois 
deverá ser o primeiro projeto greenfield com depósito de rejeito a seco no Brasil. 

O projeto Aripuanã representa o início das atividades da empresa no Estado 
do Mato Grosso. A previsão de início da operação é para o ano de 2020, com vida útil 
estimada de 24 anos, além de produção média anual 51 mil toneladas de zinco, 20 mil 
toneladas de chumbo e 4 mil toneladas de cobre. Nas fases de execução da obra e 
durante a operação serão criados 1.600 postos de trabalho. 

Mesmo antes de obter a Licença Prévia, a Nexa Resources já levou projetos 
sociais ao município de Aripuanã: a Parceria Votorantim pela Educação (PVE), que 
beneficiou cerca de três mil alunos da rede municipal, e o programa Apoio à Gestão 
Pública (AGP), em parceria com o BNDES, que qualifica servidores da prefeitura local 
para otimizar a utilização dos recursos públicos. As ações são realizadas no município 
pela Nexa com o apoio do Instituto Votorantim. 

Atualmente, a empresa também realiza uma pesquisa em parceria com o 
SINE (Serviço Nacional do Emprego) para definir o perfil profissional na região. A 
pesquisa é essencial para a empresa entender as capacidades e as carências dos futuros 
candidatos que poderiam atuar na implantação e operação da mina. A Licença Prévia 
deve ser publicada no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso nos próximos dias. 
 

Fonte: In The Mine 

Data: 26/04/2018 

 

 

MINERAÇÃO ESTÁ PRESENTE NA HISTÓRIA DO BRASIL 
 

No dia 22 de abril, comemora-se o descobrimento do Brasil. Há 518 anos a 
extração mineral é fonte de geração de riqueza para o País 

A história do Brasil está ligada à história das atividades de extrativismo desde 
o descobrimento em 1500. Logo após a chegada dos portugueses, o governo lusitano 
incentivou várias expedições para buscar ouro e pedras preciosas, principalmente em 
áreas mais distantes do litoral brasileiro. A mineração foi uma das grandes responsáveis 
pela ocupação territorial e um dos setores básicos da economia nacional. 

As entradas e bandeiras, expedições realizadas no interior do País, 
percorreram todo o nosso território em busca de metais valiosos (ouro, prata, cobre) e 
pedras preciosas (diamantes, esmeraldas). No início do século XVIII (entre 1709 e 1720) 
foram encontradas no interior da Capitania de São Paulo em áreas que correspondem 
atualmente aos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A descoberta provocou 
um fluxo populacional vindo de Portugal e de outras áreas povoadas da colônia e 
interiorizou o desenvolvimento do País. Outra importante atividade impulsionada pela 
mineração foi o comércio interno entre as diferentes vilas e cidades da colônia, realizado 
pelos tropeiros. 

A mineração proporcionou uma série de modificações no Brasil: um novo 
polo econômico cresceu no Sudeste, as relações comerciais se desenvolveram e a 



população começou a viver cada vez mais nas cidades. Esse movimento urbano 
contribuiu para diversificação da economia e o surgimento de novos grupos sociais 
como: comerciantes, artesãos, advogados, médicos, entre outros. 

O panorama da mineração no Brasil mudou a partir do século XX, 
principalmente entre as décadas de 1930 e 1980. Naquela época, por meio de uma 
política governamental baseada principalmente em subsídios, ou seja, incentivos 
financeiros diretos do governo ao setor, começa a se profissionalizar. Isso serviu para 
criar a base de uma economia industrial. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Mineração (IBRAM), em 1950 a contribuição da mineração para a produção total e PIB 
do país era de 0,4%. Já em 1980 correspondia a cerca de 1,0%. 

Com a industrialização do setor mineral, o extrativismo predatório dos 
tempos coloniais dá lugar para uma atividade empresarial preocupada em movimentar 
a economia do País de forma responsável e minimizando impactos ambientais e sociais. 

Atualmente é incontestável o valor da mineração como base para todas as 
indústrias e fonte de geração de riqueza para o Brasil. De acordo com a Agência Nacional 
de Mineração de 2016, é uma das principais atividades econômicas do País. Com 9.415 
minas em operação e a ocupação de apenas 0,5% de todo o território nacional, a 
indústria mineral gera mais de 180 mil empregos diretos e aproximadamente dois 
milhões indiretos, além de responder por 30% do saldo da balança comercial. 
 

Fonte: Portal da Mineração 
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DECRETO ESTABELECE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AGÊNCIA 

NACIONAL DE MINERAÇÃO 
 

ANM terá uma diretoria colegiada composta por um diretor-geral e quatro diretores 
 
O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, assinou essa semana o 

Decreto que estabelece a nova estrutura organizacional da Agência Nacional de 
Mineração (ANM), sancionada em dezembro de 2017. O texto segue para Casa Civil. 

A ANM assume as funções anteriormente exercidas pelo Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM), absorvendo as atividades já desempenhadas 
pelo órgão e exercendo novas atribuições, com o objetivo de oferecer um ambiente de 
estabilidade e previsibilidade quanto aos atos do poder público na gestão dos direitos 
minerários. Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), a gestão da ANM vai 
buscar maior transparência nas ações reguladoras voltadas à atividade de mineração e 
garantir que a tomada de decisões ocorra sempre fundamentada em preceitos técnicos 
e segundo as melhores práticas da indústria. 

A ANM também representa uma nova etapa na relação entre os agentes 
econômicos e o poder público, ainda de acordo com o MME, pois além de proporcionar 
mais agilidade e mais eficácia nas decisões que orientam o mercado de mineração, deve 
reduzir riscos e incertezas, recuperando a credibilidade e atratividade da indústria 
mineral brasileira para os investidores privados. 



A ANM deve publicar, no prazo de até 60 dias, contado da data de entrada 
vigor do Decreto, o regimento interno e a relação nominal dos titulares dos cargos 
comissionados e técnicos. A Agência terá uma diretoria colegiada composta por um 
diretor-geral e quatro diretores. 

O regimento interno, editado pelo novo colegiado, também deve detalhar 
as unidades administrativas integrantes da estrutura regimental da ANM, suas 
competências e as atribuições de seus dirigentes, assim como o número de cargos vagos, 
suas denominações e seus níveis. 
 

Fonte: Conexão Mineral 

Data: 27/04/2018 

 

 

PERUVIAN PRESIDENT ADVOCATES FOR SUSTAINABLE MINING 
 

Peru’s new President, Martín Vizcarra, said Saturday that he was in favour 
of promoting mining development in his country as long as it is done in an 
environmentally responsible way. 

During a visit to the southeastern region of Puno that has been severely 
affected by illegal mining operations, Vizcarra said that he is “pro-development” and 
that all projects that involve bringing progress to the region where they take place will 
receive his approval. 

The President explained that, in his view, development means that mining 
operations help improve communities’ well-being and quality of life while, at the same 
time, taking good care of the environment. 

“This type of mining should not affect agriculture, biodiversity or water 
sources,” he told local media covering his trip to the region where Lake Titicaca, the 
largest in South America, is located. 

Martín Vizcarra also said that his government will fight against what he 
dubbed “bad mining,” the one that damages the environment and does not benefit the 
towns and cities that surround the operation. He acknowledged that Puno attracts those 
kinds of harmful activities. 

The Chief of the Peruvian State added that his Ministry of Energy and Mines 
is creating a series of strategies to fight “bad mining” so that it is possible to put a halt 
on the ongoing problem of pollution of rivers and other watercourses. 
 

Fonte: Mining 

Autor: Valentina Ruiz Leotaud 

Data: 29/04/2018 

 

 

 

 

 



 

JUSTIÇA FEDERAL MANTÉM SUSPENSÃO PARCIAL DE ATIVIDADES DA 

HYDRO ALUNORTE 
 

Descumprimento das medidas acarretará a incidência de multa diária no valor de R$ 1 
milhão 

 

A Justiça Federal determinou na segunda-feira (30/04) a suspensão parcial 
das atividades industriais da Hydro Alunorte, do grupo norueguês Norsk Hydro, em 
Barcarena, na Região Metropolitana de Belém (PA), mantendo assim decisão anterior 
da justiça estadual. 

Em fevereiro, o Tribunal de Justiça do Pará já havia determinado que a 
refinaria de alumina da norueguesa reduzisse em 50% sua produção. Já no início de abril, 
a força-tarefa criada para apurar denúncias de contaminação de rios de Barcarena pela 
Hydro Alunorte moveu ação na Justiça Federal contra a empresa, pedindo a garantia da 
manutenção da suspensão parcial das atividades da companhia. 

Na decisão liminar, o juiz federal Arthur Pinheiro Chaves, da 9ª Vara, 
determinou "redução da produção da planta industrial da empresa a um patamar 
equivalente a 50% da produção média mensal dos últimos 12 meses ou ao menor nível 
de produção mensal verificado nos últimos 10 anos, o que for menor dentre os dois 
resultados". 

Pela decisão da Justiça Federal, a mineradora também está proibida de usar 
o depósito de resíduos sólidos 2 (DRS2), enquanto não for emitida pelo órgão 
competente a licença de operação e demonstrada a sua capacidade operacional 
eficiente e a segurança de sua estrutura. 

O descumprimento das medidas acarretará a incidência de multa diária no 
valor de R$ 1 milhão à Hydro Alunorte. 

A liminar foi concedida após apreciação da medida cautelar proposta pelo 
Ministério Público Federal (MPF) e pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), 
para minimizar os impactos decorrentes do lançamento de efluentes não tratados no 
meio ambiente da região de Barcarena. 

Vistoria técnica feita em 18 de fevereiro apontou diversas irregularidades na 
empresa e dano ambiental, após rejeitos de beneficiamento de bauxita da empresa 
terem vazado. Inicialmente, o MPPA disse que entre as irregularidades, havia a 
existência de tubulação irregular de afluentes de dentro da área da empresa, 
diretamente no meio ambiente. 
 

Fonte: Época Negócios 
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MPF RECOMENDA QUE IBAMA ANALISE PEDIDOS DE 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES MINERAIS NO AM QUE IMPACTEM 

ÁREAS PROTEGIDAS 
 

Atividades de mineração em unidades de conservação, terras indígenas ou mais de um 
Estado só podem ser licenciadas pelo órgão ambiental federal 

 
O Ministério Público Federal (MPF) recomendou ao Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) que analise os pedidos de 
licenciamento ambiental de atividades minerais no Amazonas que possam impactar, 
direta ou indiretamente, unidades de conservação federais, terras indígenas ou mais de 
um Estado, além dos demais empreendimentos previstos na Lei Complementar nº 
140/2011. 

A competência do Ibama para o licenciamento nestes casos está prevista na 
legislação e não pode ser transferida ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas 
(Ipaam), que é órgão estadual ambiental. Na recomendação, o MPF destaca que os 
recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União e as jazidas, em lavra ou 
não, e demais recursos minerais constituem propriedade distinta da do solo, para efeito 
de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, conforme prevê a Constituição 
Federal. 

A recomendação foi expedida pelo MPF no curso de um inquérito civil 
público instaurado pelo órgão para apurar a efetiva condução, pelo Ibama, de 
licenciamentos ambientais de empreendimentos de lavra mineral no Amazonas com 
impactos diretos ou indiretos sobre unidades de conservação federais, terras indígenas 
ou outras hipóteses previstas na legislação ambiental que atraem a competência do 
órgão federal. 
 

Autorização para exploração  

 Qualquer exploração mineral deve ser precedida de autorização da União, 
por meio da Agência Nacional de Mineração (antigo DNPM) e de outros órgãos, quando 
exigido especificamente por lei. A Lei nº 7.805/89, que regulamenta o regime de 
permissão de lavra garimpeira, prevê ainda que a atividade de exploração depende do 
prévio licenciamento ambiental concedido pelo órgão ambiental competente. 

Quando o empreendimento tiver potencial para afetar, sob aspecto 
ambiental ou socioambiental, comunidades e terras indígenas, é obrigatória a 
participação da Fundação Nacional do Índio (Funai), que deve elaborar Plano Básico 
Ambiental e de Estudo de Componente Indígena. 

No caso de unidades de conservação de uso sustentável, o licenciamento 
para atividade minerária deve, obrigatoriamente, contar com a manifestação do 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o exercício da 
atividade só pode ocorrer de maneira legal se for compatível com o Plano de Manejo da 



Unidade de Conservação, instrumento que ainda não foi elaborado em várias das áreas 
protegidas federais. 

A exploração de garimpo ilegal, segundo o MPF, pode estar associada a 
diversos crimes, como tortura, lavagem ou ocultação de bens, crime contra a ordem 
tributária, usurpação de bens da União, extração mineral ilegal, redução a condição 
análoga à de escravo, envenenamento de água potável, entre outros crimes ambientais 
previstos na Lei nº 9.605/98. 
 

Ações judiciais e investigações administrativas  

Há, pelo menos, três ações civis públicas em tramitação na Justiça Federal, 
ajuizadas pelo MPF, para impedir a exploração minerária ilegal em diversas áreas de 
garimpo no Amazonas, entre eles o Garimpo do Juma, onde se verificou o exercício de 
pressão política, por agentes públicos estatais, para viabilizar um licenciamento 
ambiental irregular; o Garimpo Rosa de Maio, em Maués, cujas áreas degradadas nos 
últimos 50 anos ultrapassam mil hectares, tendo ocorrido a poluição da água, do solo, 
visual e do ar; e garimpos no rio Madeira, no qual existem unidades de conservação 
federal afetadas (o que justificou a intervenção do ICMBio nos autos), inúmeras terras 
indígenas e a repercussão em rio interestadual, em que a Justiça Federal já atendeu ao 
pedido de suspensão de licenças de operação emitidas de forma ilegal por parte do 
Ipaam para a exploração de ouro na região. 

O MPF também ajuizou ação civil pública contra a Agência Nacional de 
Mineração (ANM), antigo DNPM, e o Ipaam, para suspender concessões e renovações 
de títulos para exploração minerária em unidades de conservação de proteção integral, 
em qualquer caso, ou em áreas de uso sustentável em todo o Brasil, quando não houver 
plano de manejo aprovado que permita a atividade na localidade. 

No órgão, ainda tramitam inquérito civis para apurar a legalidade da 
exploração mineral em diversas regiões do Amazonas e para apurar, monitorar e buscar 
a regularização da cadeia produtiva e de comercialização do ouro, com a verificação da 
origem e destinação dos recursos advindos das atividades de mineração/garimpo de 
ouro (Projeto Ouro Limpo). 

Segundo o procurador da República Leonardo de Faria Galiano, 
representante da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, a temática dos 
garimpos ilegais e cadeia de comercialização de ouro merece atenção especial dos 
órgãos estatais com atuação ambiental, ao lado da questão do desmatamento e do 
tráfico de animais. “Trata-se de temáticas complexas e altamente rentáveis para o crime 
organizado ambiental, inclusive utilizando os vultosos recursos naturais da Amazônia 
brasileira como instrumento para a lavagem de ativos financeiros vinculados a outros 
crimes, como tráfico de drogas, de armas e corrupção. Por estarem também 
relacionadas a uma relevante repercussão social, medidas de cunho promocional e 
preventivo são muito necessárias, como o Projeto Ouro Limpo e o Projeto Replantar, 
voltado à recuperação socioambiental de áreas degradadas. Somente com o 
investimento de esforços estruturais será possível uma atuação resolutiva do MPF na 
matéria", ressaltou. 
 

Fonte: Ministério Público Federal 
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NOVA POLÍTICA DE INCENTIVOS FISCAIS DO AM ESTIMULA 

EXPLORAÇÃO DE RIQUEZAS MINERAIS 
 

Proposta do governo é expandir a cadeia produtiva mineral e atrair indústrias que 
utilizam matérias-primas ainda inexploradas no solo amazonense 
 
O projeto de lei que altera a política de incentivos fiscais do Estado do 

Amazonas deve chegar à Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM) em maio. A 
principal novidade será a abertura do mercado interno para a exploração das riquezas 
minerais do Amazonas. Hoje esses bens estão segregados ao aproveitamento de 
petróleo, gás natural e seus derivados, mas a proposta do governo estadual é expandir 
a cadeia produtiva mineral e atrair indústrias como as petroquímicas, farmacêuticas, 
porcelanatos, fertilizantes, adubos e outras que utilizam matérias-primas que ainda se 
encontram inexploradas no solo amazonense. As informações são do secretário-
executivo da Sefaz, Ricardo Castro. 

A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) observa que a 
estratégia deverá fomentar a economia do interior com a nova matriz econômica. Para 
a ALE-AM, a medida será responsável por maior arrecadação e criação de postos de 
trabalho. Os especialistas falam de bilhões de reais em pelo menos 30 anos de 
exploração da jazida de potássio-silvinita, por exemplo, que se estende do município de 
Autazes até Parintins em uma área de 400 quilômetros de extensão. 

Para formatar essa nova lei de incentivos, o governador Amazonino Mendes 
(PDT) formou um grupo de trabalho integrado por auditores fiscais da Secretaria da 
Fazenda (Sefaz) sob a coordenação do titular da pasta, Alfredo Paes. O próprio chefe do 
Executivo preside essa comissão que analisa as diretrizes para a atração de novas 
indústrias que explorem e beneficiem as riquezas naturais do Estado. “O governo tem 
pressa e nós trabalhamos com um prazo apertado para apresentar a medida à Casa 
Legislativa, ainda em maio, para a abertura de debate sobre o tema”, complementa o 
secretário-executivo. 

O deputado estadual Sinésio Campos (PT) faz a defesa da exploração mineral 
por indústrias incentivadas na Zona Franca e acredita que abrir mão desses recursos 
promove a evasão de receitas ao favorecer o contrabando dessas riquezas. O 
parlamentar vai além da exploração da silvinita e lista uma série de outros minerais com 
potencial de exploração no Estado. 

“Como a instalação de indústrias petroquímicas, de fertilizantes, papel, 
tinta, farmacêutica e saber aproveitar o caulim, do Rio Preto da Eva, e a argila, de 
Iranduba, que são matérias-primas para a indústria de cerâmica e porcelanato”, 
detalhou Sinésio Campos. 
 

Silvinita 

A nova lei em fase de formatação pode tirar do papel uma das grandes 
apostas do Amazonas no setor mineral, a silvinita, que pode se tornar um produto de 



exportação. O minério é responsável por 96% das importações brasileiras de 
fertilizantes e também pode contribuir com as indústrias de medicamentos.  

Outro minério com jazida a ser explorada, o nióbio, tem depósitos em São 
Gabriel da Cachoeira com reais possibilidades de produção de aços de alta resistência 
usados na fabricação de automóveis e de tubulações de gás. 
 

Riquezas minerais no interior 

 Nióbio - indústria de aços de alta resistência usados na fabricação de automóveis (São 

Gabriel da Cachoeira). 

 Brita, Seixo, Areia - construção civil, telefones celulares, computadores e tablets.  

 Cassiterita - soldas dos carros e reveste enlatados de conservas (Presidente Figueiredo 

e Japurá). 

 Argila - indústria cerâmica, telhas e tijolos (Iranduba). 

 Caulim – tintas, papel, cerâmica, pneus e indústria farmacêutica (Rio Preto da Eva). 

 Potássio -  fertilizantes e indústria farmacêutica (Autazes, Nova Olinda e Parintins). 

 Calcário -  cimento, insumos para a agricultura (Apuí, São Sebastião do Uatumã e 

Urucará). 

 Ouro -  fabricação de jóias (Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã). 

 

Estado exercerá controle ambiental 

Sobre a possibilidade de resistência por parte de ambientalistas aos 
incentivos do Estado à mineração, o secretário-executivo Ricardo Castro não vê risco de 
embates. Ele argumenta que o Executivo Estadual conta com um sistema de controle 
ambiental efetivo, por meio dos órgãos que detêm a competência de cuidar da matéria, 
como o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). 

“As empresas só poderão obter autorização para explorar, dentro da política 
de incentivos fiscais do governo do Estado, caso estejam devidamente aprovadas e 
habilitadas com suas autorizações e licenças”, enfatiza. 

Se houver alguma dificuldade, alerta o secretário, sobre determinado 
processo de aperfeiçoamento das licenças ambientais, o assunto deverá ser tratado pelo 
próprio órgão ambiental competente. 

O deputado estadual Luiz Castro (Rede) também é a favor da desoneração 
de impostos para incentivar a exploração mineral, mas adverte para a criterização na 
hora de se conceder incentivos fiscais. “Não concordo com a exploração predatória e 
espero que sejam restringidos os impactos”, esclarece o parlamentar. 
 

Análise por Marcos Oliveira, Chefe do Departamento de Relações Institucionais da CPRM 

Nenhum país do mundo cresceu e se desenvolveu sem utilizar os recursos 
minerais que tinham em seu território. Nesse contexto, o Amazonas tem um grande 
território, coberto por uma geodiversidade com diferentes bens minerais. Tudo isso é 
atrativo para quem quer explorar, descobrir e produzir esse tipo de bem. No caso dos 
minerais que tem um potencial muito grande, com maior viabilidade econômica, 
quando se tem incentivos fiscais você atrai de maneira permanente esse investidor para 
que ele possa produzir aqui. Principalmente no caso do potássio, que é uma jazida 
grande, descoberta na década de 1980 (silvinita), que começa no município de Autazes, 
passa por Nova Olinda e se estende até Parintins. É preciso criar toda uma infraestrutura 
para que se produza de maneira econômica por se tratar de um alto custo para a 



exploração do minério que está a 840 metros de profundidade. Nesse sentido, qualquer 
incentivo que o governo possa oferecer vai dar um ganho comparativo para quem 
produz o potássio em outros países. 
 

Nelson Azevedo, vice-presidente da Fieam 

Esta proposta já havia sido prometida para a classe empresarial e deveria ser 
objeto de debate para que houvesse consenso e fosse analisado do ponto de vista 
técnico, prático e econômico. Com relação à regulamentação de implantação de 
incentivos fiscais para empresas exploradoras de minerais, é uma boa iniciativa por 
entendermos que a ZFM vive muito em função do próprio Polo Industrial de Manaus, 
nossa única fonte de riqueza. Temos que criar novas matrizes econômicas para 
complementar o modelo e usufruir de nossos recursos naturais da região, além de levar 
os efeitos do desenvolvimento para o interior do Estado, pois a economia está 
polarizada em Manaus. 
 

Fonte: A Critica 

Autora: Náis Campos 

Data: 29/04/2018 

 

 

REPRESENTANTES DA CADEIA PRODUTIVA DO ALUMÍNIO ENVIAM 

CARTA AOS LÍDERES DO G20 
 

Carta aberta solicita urgência na criação de Fórum de Excesso Global de Capacidade de 
Alumínio 

 

A Associação Brasileira do Alumínio (ABAL) e demais entidades que 
representam a cadeia produtiva do metal nos EUA, União Europeia, Japão, Canadá e 
México elaboraram uma carta aberta solicitando que os líderes do G20 coloquem como 
prioridade a criação de um Fórum de Excesso Global de Capacidade de Alumínio, 
originado principalmente pela China. A carta traz ainda dados de mercado, que 
comprovam esta urgência, nos gráficos anexos ao texto. 

O objetivo é sensibilizar os participantes do G20, cujo encontro ocorrerá em 
novembro, em Buenos Aires, para começar a discutir, de forma multilateral, o excesso 
de oferta do alumínio no mundo. 

De acordo com o Milton Rego, presidente-executivo da ABAL, “é muito 
importante que a questão do excesso de capacidade de alumínio no mundo seja tratada 
de forma abrangente, multilateral e não de país a país como temos visto. A criação de 
um Fórum Internacional para tratar da questão poderá ser o início de um enfoque mais 
sustentável para o nosso setor”. 
Veja aqui a carta na íntegra traduzida para o português. 

Fonte: ABAL – Associação Brasileira do Alumínio 

Data: 12/04/2018 

 

https://drive.google.com/file/d/1eMTi149L0R1Ht6GrrldwJ0Z1m_OfYile/view


 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES LANÇA ESTUDO PARA MELHORAR O 

ESCOAMENTO DE MINÉRIO DE FERRO 
 

O minério de ferro é o segundo produto mais importante nas exportações 
brasileiras. Vem atrás apenas dos produtos da cadeia de soja em valores de receita de 
exportação. Sua relevância estratégica para a economia do país faz parte de um 
conjunto de commodities que exigem atenção especial do governo federal. Com estudos 
técnicos feitos para diagnosticar e melhorar o fluxo de cargas no país a publicação 
mapeou toda a cadeia produtiva e escoamento do complexo de minério de ferro 
(pelotas e ferro gusa), tanto para exportação como para consumo interno; além de 
avaliar a infraestrutura desses corredores e as necessidades de intervenção para os 
trechos viários identificados. 

O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e o Sindicato Nacional da 
Indústria da Extração do Ferro e de Metais Básicos (SINFERBASE) contribuiu com o 
fornecimento de informações sobre os principais produtores de minério de ferro e suas 
rotas de escoamento de produção para mercado interno e exportações. 
Clique aqui para acessar a publicação. 

 

Fonte: IBRAM 

Data: 02/04/2018 

 

APOIO À AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO 
 

Em um país de poucas unanimidades, há uma que merece destaque: o modelo de 
agências reguladoras fracassou no Brasil 

 
Fica, então, a pergunta: Apesar de nossa torcida para que a Agência Nacional 

de Mineração – ANM - funcione com eficiência e cumpra seu relevante papel para o 
desenvolvimento da mineração nacional, o que fazer para mantê-la longe dos defeitos 
de suas irmãs, que fracassaram solenemente? 

Más notícias de fracasso das agências já em funcionamento chegam todos 
os dias. Não sobra uma; não há exceção. Como as agências reguladoras não conseguem 
regular e fiscalizar seus setores adequadamente, os prejudicados inundam o Judiciário 
com ações. Dos Tribunais de Contas não se pode esperar nada.  

As agências reclamam de orçamentos insuficientes e ingerências de toda 
ordem. A sociedade reclama da ineficiência das agências. As empresas reclamam que, 
no modelo de política com viés socialista e intervencionista na economia, há excesso de 
regulamentação.  

A suposta independência das agências reguladoras não existe no Brasil. 
Alguns se queixam da cooptação das agências pelas oligarquias empresariais. Alguns 
reclamam da cooptação ideológica que ainda existe nas agências nacionais. Outros se 

http://transportes.gov.br/images/2018/documentos/Relatorio_Corredores_Logisticos_Minerio_V1.0.pdf


queixam da cooptação das agências pela oligarquia política, que tem no baixo-clero sua 
melhor representação. Então, o que fazer para livrar a ANM dessa sina? Como 
poderemos ajudar, valorizar a Agência e seus servidores?  

Há muito o que desenvolver na mineração brasileira. O potencial da 
mineração para contribuir com o progresso econômico e social do Brasil é enorme. Sem 
a percepção que regular não é criar excesso de intervenção e que a busca da eficiência 
faz parte da natureza das agências, o modelo de agências reguladoras não faz sentido. 
Só nos resta apoiar a ANM e torcer para que não padeça dos mesmos defeitos de suas 
irmãs mais velhas. 
 

Fonte: In The Mine 

Autor: William Freire 

Data: Ano XIII/2018 – nº 72 

 

 

VALE REORGANIZA ÁREA DE METAIS DE OLHO NA DEMANDA DO 

CARRO ELÉTRICO 
 

A área de metais da Vale está passando por uma reorganização em sua 
estrutura, incluindo processos e pessoas. O objetivo é preparar-se para um cenário de 
maior demanda por níquel de alta qualidade no futuro, o que se vincula ao 
desenvolvimento dos carros elétricos. A Vale tem qualidade no níquel, especialmente 
em Sudbury, no Canadá, comparável ao minério de ferro de Carajás, no Pará. Mas o 
problema hoje é que a mineradora vende parte de seu níquel de alta qualidade para o 
mercado de aço inox, sem receber "prêmios" sobre os preços de referência da London 
Metal Exchange (LME).  

Essa situação é resultante da realidade de mercado. Hoje mais de dois terços 
da demanda de níquel no mundo vem da indústria de aço inox, segmento que não 
precisa necessariamente de materias de alta qualidade e elevado grau de pureza. Mas 
tendo a maior parcela de seu portfólio em produtos premium, a Vale termina vendendo 
parte de sua produção de níquel de alta qualidade para produção de aço inox, sem ser 
adequadamente remunerada. Apesar das dificuldades, o presidente da Vale, Fabio 
Schvartsman, diz ver "excelentes" perspectivas para o negócio de metais básicos. O 
otimismo passa por fornecer níquel para baterias de carros elétricos. 

"O trabalho que estamos fazendo é a integração da área de metais à Vale", 
disse Schvartsman ao Valor. Ele afirmou que a área de metais era "independente" da 
Vale e, por consequência, o poder de gestão da empresa sobre esse negócio era 
reduzido. "Estamos nos aproximando dessa operação", afirmou. Dentro dessa estratégia 
não faz sentido, diz Schvartsman, atrair sócios para o negócio de metais, movimento 
que a Vale já tentou fazer em anos recentes. O que a empresa continua a perseguir é 
vender uma parte da Vale Nova Caledônia (VNC), produtora de níquel na Oceania, um 
processo que deve ter um desfecho até o fim do ano. A VNC é uma operação complexa, 
que gerou perdas para a Vale no passado recente e agora a companhia terá que definir 
sobre a continuidade dessa operação. 



Eduardo Bartolomeo, diretor-executivo de metais da Vale, disse que a 
empresa tem o melhor produto da indústria de níquel. "Precisamos preparar o 'cavalo' 
para ganhar a corrida quando o mercado vier para nós de forma positiva, o que 
imaginamos vá acontecer", disse Bartolomeo, ontem, em teleconferência com analistas. 
Ele assumiu a operação de metais da Vale, no Canadá, há quatro meses e já tem o 
diagnóstico da operação. 

No primeiro trimestre, o negócio de metais representou 16% do lucro antes 
de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Vale e a meta é fazer o 
segmento elevar esse índice para 30% em dois anos. Em termos nominais, a área de 
metais foi responsável por um Ebitda de US$ 644 milhões de janeiro a março, acima dos 
US$ 442 milhões do mesmo período do ano passado. No total, a Vale vendeu 58 mil 
toneladas de níquel no primeiro trimestre de 2018, abaixo das 72 mil toneladas do 
mesmo período de 2017. A queda foi motivada pela "otimização" da produção, acúmulo 
de estoques e parada para manutenção de algumas minas.  

Bartolomeo disse que a Vale não está satisfeita com os preços atuais do 
níquel. No primeiro trimestre, os preços da commodity na LME, em Londres, ficaram, 
em média, em US$ 13,2 mil por tonelada, acima dos US$ 11,5 mil por tonelada do quarto 
trimestre de 2017. "Nossa estratégia é gerenciar fornecimento e acompanhar curvas de 
preço, capturando prêmios para nosso produto, que é especial." 
 

Fonte: Vale 

Autores: Francisco Góes e Rafael Rosas  
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PRODUÇÃO DE COBRE DA AVANCO CAI QUASE 9% NO TRIMESTRE 
 

A Avanco Resources registrou uma produção de cobre em concentrado de 3.016 
toneladas, no primeiro trimestre deste ano, 8,9% menor do que a produção registrada 

no trimestre anterior, que foi de 3.309, mostra o relatório trimestral divulgado hoje 
(30). A única mina dessa mineradora australiana fica em Curionópolis, no Pará 

 

A produção de ouro em concentrado caiu de 2.470 onças, no quarto 
trimestre de 2017, para 2.390 no primeiro trimestre deste ano. Contudo, o custo 
operacional teve bom desempenho, recuando de US$ 2,05 para US$ 1,70 por libra. 

"A produção de cobre e ouro no primeiro trimestre foi menor do que no 
trimestre anterior devido a impedimentos à mineração na cava, que agora foram 
resolvidos", disse a companhia, em nota. Com alterações no plano de mina, os teores 
minerados foram mais baixos e a área oeste da cava precisou ser desenvolvida. 

Segundo a empresa, os custos de produção se beneficiaram do contrato de 
eletricidade de "mercado livre", que foram parcialmente compensados pelos custos 
mais altos de mineração associados à produção de cobre mais baixa. A energia elétrica 
é responsável por aproximadamente 26% do custo de processamento, então a empresa 
migrou para um fornecedor de eletricidade no "mercado livre" com economias previstas 



de até 25% no fornecimento. "Além disso, houve aumento do consumo de diesel 
atribuído à maior distância de transporte", diz o relatório. 

Os custos globais unitários (AISC, na sigla em inglês) no trimestre foram mais 
altos, diz a empresa, devido ao volume menor de cobre vendido, créditos de ouro mais 
baixos e despesas atribuíveis às obras de construção de barragens de rejeitos. "Para 
compensar a flutuação do real, a Avanco optou por estabelecer uma estrutura de 
garantia, na qual o real não pode ser superior a R$ 3,20 para US$ 1 nem inferior a R$ 
3,52 para US$ 1 em maio e junho de 2018", afirma. 

O fluxo de caixa livre das operações foi de US$ 5,72 milhões, com isso a 
mineradora tinha US$ 26,3 milhões em caixa no fim de março. 

"O trimestre terminou em forte recuperação depois das dificuldades com 
detonações experimentadas no final de 2017. As metas planejadas de produção e 
desenvolvimento foram alcançadas, os empecilhos à mineração na cava, relatados no 
trimestre anterior, foram superados e o desenvolvimento da cava realinhado com o 
plano de lavra, visto que o segundo andar da cava foi estabelecido no nível um", afirma 
o relatório. 

Com isso, a mineradora conta agora com o equivalente a um mês de material 
para alimentar o moinho. "Esses estoques de ROM [minério bruto] criam um buffer de 
produção, mitigando os riscos de curto prazo para a produção, ao mesmo tempo em 
que facilitam a flexibilidade no planejamento da mina", diz. 

De acordo com o relatório, o desempenho da planta alcançou as previsões 
na maioria das métricas durante o trimestre. O teor de alimentação de cobre atingiu a 
meta, enquanto que a tonelagem moída, a taxa de recuperação na planta e a produção 
de cobre metálico excederam as metas. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 30/04/2018 

 

 

BONS ARGUMENTOS PARA PROGRAMAS DE EXPLORAÇÃO 
 

Excelente notícia para o mining business brasileiro: é um sinal de retomada 
de investimentos em programas de exploração. 

Alocar investimentos em pesquisa mineral requer argumentos robustos que 
possibilitem embasar tomadas de decisão para enfrentar projeções de risco. 

O interesse por Cobalto tem relação com o boom de commodities utilizados 
como insumo na fabricação de baterias para armazenamento de energia (Níquel, Cobre, 
Lítio, Zinco, entre outros), aquecido por projeções de demanda na fabricação de veículos 
elétricos (com olho ao que ocorre no mercado chinês). O preço do cobalto tem 
aumentado significativamente nos últimos 12 meses (Infomine.com). 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Esses são bons argumentos para atrair investimentos em terrenos 
geológicos com chance de hospedar depósitos minerais de interesse comercial. 

Depósitos de Níquel Laterítico, a exemplo do Prospecto Itapitanga 
(Centaurus, São Félix do Xingu), se desenvolvem sobre unidades ultramáficas (Dunitos 
& Peridotitos) por processos de intemperismo. É um exemplo de mineralização 
supergênica onde o colapso da estrutura cristalina dos minerais que contem Níquel e 
Cobalto (geralmente em Olivinas) libera íons que são solubilizados na zona de oxidação 
(solo/saprolito) na superfície. A mobilidade geoquímica desses íons liberados em 
solução retira metais como K, Na e mantém Ni, Co (metais com baixa mobilidade 
geoquímica). Resultado: Há um enriquecimento de Ni, Co pela saída dos outros 
elementos. 

A distribuição desses metais em superfície (horizontal e vertical) depende de 
processo geomorfológicos que condicionam o desenvolvimento do perfil de laterização. 

De maneira simplificada, um perfil de laterização (completo) desenvolvido 
sobre depósitos de níquel laterítico pode ser resumido da seguinte forma (do topo para 
a base): 

 Cobertura de canga estéril (ou solos pisolíticos); 

 Laterita ferruginosa (altos teores de Ferro, baixos teores de Magnésio com Cobalto); 

 Há situações onde podem ser individualizados horizontes ricos em sílica, bastante 

poroso; 

 Zona de transição Zona Ferruginosa/Saprolito (conteúdos de Níquel, Ferro e Magnésio 

oscilam entre Laterita Ferruginosa e Saprolito). 

 Saprolito (teores de Ferro mais baixos e teores de magnésio mais altos). 

 Zona de transição Saprolito/Rocha Fresca 

Parâmetros geoquímicos que definem minérios de Níquel Lateríticos são 
Níquel (cutoff) Ferro (Fe2O3), Magnésio (MgO) e Sílica (SiO2). 

Conhecer esses parâmetros é fundamental porque permite prever o tipo de 
rota para processamento industrial adequado às características químicas do minério: 

Minérios de Níquel Laterítico com altos teores de Ferro e baixos teores de 
Magnésio não atendem às condições para processamento pirometalúrgico, sendo a via 
úmida mais adequada (neste caso, características de porosidade do minério é outro 
parâmetro a ser controlado): 

Minérios de Níquel Laterítico ricos em Ferro e pobres em Magnésio são 
adequados para processamento via úmida (lixiviação amoniacal ou ácida), produzindo 
Ni, Co e Cu metálicos. 



Minérios de Níquel Laterítico com baixo conteúdo em Ferro e alto Magnésio 
são adequados para processamento pirometalurgico (fornos rotativos RKEF), 
produzindo a liga Fe-Ni. 

Então se o foco é rastrear concentrações econômicas de Cobalto, deve-se 
prestar atenção à porção superior do perfil de laterização (zonas enriquecidas em Ferro 
com pouco Magnésio), onde o Níquel se apresenta em concentrações baixas (1,0%), com 
Cobalto em concentrações atrativas (entre 0,10 e 0,20 %). 

Torcemos pelo sucesso desse novo empreendimento. (Não deixar de dar 
uma olhada na porção inferior do perfil de laterização porque Saprolitos podem 
entregar alguma surpresa) 
 

Fonte: Minérios e Minerales  

Autor: Vitor Mirim 

Data: Ano XL – nº 393 – Fevereiro/Março 

 

 

 

ANGLO CONTRATA 'EXPERTS' PARA VARRER DUTOS 
 

A mineradora Anglo American prevê assinar hoje a contratação de duas 
empresas internacionais especializadas que terão como missão fazer uma varredura em 
todo o mineroduto do sistema Minas-Rio. O objetivo é detectar se há sinais de 
fragilidades na estrutura - como trincas e corrosão - da tubulação, que, por duas vezes, 
se rompeu em março, em dois pontos próximos um ao outro. 

Os dois vazamentos não fizeram vítimas e os impactos ambientais foram 
limitados. O que vazou numa área rural do município de Santo Antônio do Grama (MG) 
foi minério triturado e água. 

Mas a multinacional se viu na posição de antecipar em um ano um "check 
up" em todo o mineroduto, que tem 545 km de extensão e que liga a mina da Anglo no 
interior de Minas ao litoral do Rio de Janeiro, de onde é exportado. 

No início da semana, a companhia anunciou que a produção de minério de 
ferro do Minas-Rio só será retomada no quarto trimestre. Anunciou também que devido 
à paralisação os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) 
ficará este ano entre US$ 300 milhões a US$ 400 milhões menor do que o esperado. 

Esse valor abrange desde os custos de reparação, limpeza de do rio afetado, 
ressarcimento de partes afetadas e conserto das tubulações até perda de receita com 
paralisação das operações, disse ao Valor Ruben Fernandes, presidente da companhia 
no Brasil. 

Pelo cronograma da direção da mineradora no Brasil, os trabalhos de 
rastreamento dos tubos -conhecido pela sigla PIG, de Protection Inspection Gauge - 
serão realizados de maio a julho pelas duas empresas especializadas, cujos nomes ainda 
não foram revelados. O equipamento a ser usado por elas fará uma espécie de ultrassom 
na imensa rede de tubos da mineradora. Entre agosto e setembro, seriam feitos os 
reparos e obras que venham a ser necessárias. "Em outubro, se tudo sair como o 



previsto, esperamos ter condições de começar a retomar as atividades no Minas-Rio, 
disse Fernandes. 

Algumas perguntas continuam sem resposta. Uma delas, o que causou os 
rompimentos. A resposta preliminar da empresa é que uma trinca se abriu na solda 
longitudinal do tubo. Foi o que parece ter ocorrido nos vazamentos de 12 e 29 de março. 
Técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) estão incumbidos de fazer um diagnóstico. 

Há outras duas perguntas que até agora a Anglo American prefere não 
responder, antes de ter o resultado final do trabalho de inspeção. Quem fabricou os 
tubos que estouraram? E quantos quilômetros do mineroduto foram feitos com os tubos 
desse fornecedor? 

De acordo com o sindicato Metabase, que reúne trabalhadores da Anglo, e 
de acordo com uma fonte da empresa, os países de origem dos fabricantes são 
Argentina, Estados Unidos, Japão e China.  

A paralisação da empresa levará não só ao encolhimento do lucro, mas 
também a um lay-off que deverá atingir cerca de mil dos 2,5 mil trabalhadores do Minas-
Rio. Outro reflexo deve aparecer nos municípios que recebem royalties da Anglo pela 
exploração de minério de ferro em seu subsolo.  

A mina fica em Conceição do Mato Dentro e em Alvorada de Minas. "A 
previsão é que gente vá deixar de arrecadar a taxa CFEM [o chamado royalty da 
mineração] durante cinco meses. Isso significa que vamos deixar de arrecadar em torno 
de R$ 20 milhões", disse o prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando de 
Oliveira.  

Com um orçamento municipal previsto para este ano de cerca de R$ 120 
milhões, a queda na arrecadação vai obrigar ao adiamento do início de algumas obras, 
afirmou. Fernandes informou que, para compensar as perdas de arrecadação, a Anglo 
vai antecipar alguns investimentos previstos para o município, como o de um hospital e 
o de um aterro sanitário.  

No momento, disse que tem 380 pessoas atuando na limpeza do rio afetado 
pelos dos dois rompimentos, num trajeto de 11 km. Cerca de 80% do material 
derramado já foi retirado, afirmou. 

Segundo o executivo, as obras da chamada fase 3 do Minas-Rio não serão 
afetadas pela suspensão da produção de minério. Com elas, a partir de 2020, atingirá 
capacidade de 26,5 milhões de toneladas ao ano. O município prevê arrecadar R$ 1,5 
milhão mensal com ISS.  
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MIREM-SE NO EXEMPLO 
 

 Houve uma época em que os estados  se não todos, pelo menos os mais 
importantes produtores  tinham uma participação especial na política mineral do País. 



Vários deles criaram estruturas próprias (secretarias, autarquias ou mesmo empresas) 
para o desenvolvimento de ações voltadas principalmente ao apoio e fomento à 
mineração, que estavam reunidas em uma entidade de nível nacional, a Abemin 
(Associação das Entidades Estaduais de Mineração), que foi bastante ativa em certos 
momentos.  

Algumas dessas entidades estaduais deram importante contribuição à 
melhoria do conhecimento do potencial geológico de seus territórios, o que, inclusive, 
contribuiu para o surgimento de alguns empreendimentos que até hoje estão operando.  

É claro que ocorreram equívocos n esse processo, porque houve um 
momento em que empresas estaduais passaram, elas mesmas, a realizar a lavra em 
depósitos por elas descobertos, ao invés de colocá-los à disposição do mercado, sendo 
remuneradas através do recebimento de royalties, como ocorre atualmente em alguns 
casos isolados.  Estes royalties, aliás, têm contribuído para que alguns estados tenham 
recursos suplementares àqueles que são proporcionados pela CFEM (que agora terá a 
parcela destinada aos estados reduzida) e possam executar suas políticas de apoio ao 
setor.  

Conforme o tempo foi passando, as estruturas estaduais foram sendo 
desmontadas e várias entidades ou empresas foram desativadas, assim como a Abemin, 
que deixou de ter representatividade. E a política coordenada de atuação dos estados 
na área mineral praticamente deixou de existir.  Atualmente há um fórum de secretários 
de mineração, que se reúne esporadicamente e que tem atuado apenas em momentos 
pontuais.  

O fato, hoje, é que os estados  com algumas louváveis exceções  não 
desenvolvem ações muito efetivas de apoio e fomento à atividade de mineração.  Não 
sabemos se porque os recursos auferidos através da participação na CFEM são pouco 
atrativos ou porque os estados não percebem o e feito indutor que a mineração 
proporciona do ponto de vista social e econômico.  

 Mas há estados que já perceberam que a mineração pode ser um fator 
importante de desenvolvimento em seus territórios e têm procurado atuar no sentido 
de atrair investimentos para empreendimentos de mineração. E essa atuação tem se 
pautado não na concessão de incentivos financeiros, mas na melhoria do conhecimento 
geológico, na agilização dos procedimentos de licenciamento ambiental, no apoio 
tecnológico e no desenvolvimento de infraestrutura para viabilizar o escoamento dos 
produtos da mineração.  

Um desses casos é o estado de Goiás, que destacamos nesta edição. Mesmo 
já sendo um dos mais importantes produtores de minérios do País, o estado acredita 
que tem potencial para que sua produção seja expressivamente ampliada nos próximos 
anos. Seria desejável que outros estados seguissem o exemplo e colocassem a 
mineração entre os setores econômicos prioritários no seu processo de 
desenvolvimento econômico e social. 
 

Fonte: Brasil Mineral 
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MINERADORA MOSTRA RESULTADO SÓLIDO NO 1º TRI 
 

A Vale apresentou um resultado sólido no primeiro trimestre do ano, mesmo 
com a queda significativa dos preços médios realizados do minério de ferro na 
comparação com o ano passado. Entre janeiro e março, a companhia teve lucro líquido 
de R$ 5,1 bilhões, 34,6% a menos que em igual período de 2017, enquanto o lucro antes 
de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) recuou 5,18% 
na mesma comparação, para R$ 12,8 bilhões. 

Apesar da queda do lucro e do Ebitda, a mineradora apresentou forte receita 
operacional líquida, com R$ 27,9 bilhões entre janeiro e março, 4,49% acima dos três 
primeiros meses de 2017. Além disso, o lucro do primeiro trimestre ficou 101% acima 
do quarto trimestre do ano passado, mesmo com os efeitos sazonais negativos que 
costumam afetar a produção de minério de ferro, principal produto da companhia, no 
começo do ano. 

O diretor-executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale, 
Luciano Siani Pires, afirmou, em vídeo divulgado ontem, que a geração de caixa da 
mineradora no primeiro trimestre foi muito semelhante ao observado no quarto 
trimestre de 2017 - pouco usual, devido à sazonalidade dos dois períodos.  

Historicamente, os primeiros meses do ano são de menor ritmo de 
produção, devido a regime de chuvas no Norte do país, onde a empresa concentra maior 
parte de sua extração de minério de ferro. No entanto, o executivo comentou que, 
mesmo com perspectiva de menor produção no começo do ano, o ritmo de vendas foi 
bom, o que afetou favoravelmente a geração de caixa no primeiro trimestre deste ano. 

"Este resultado foi conseguido graças à flexibilidade de nossa cadeia de 
suprimentos de minério de ferro. Batemos recorde de vendas, apesar da produção 
menor. Um recorde de vendas para um primeiro trimestre", afirmou.  

No dia 16 deste mês, a Vale já havia anunciado que as vendas de 84,3 
milhões de toneladas de minério de ferro e pelotas foram recorde para um primeiro 
trimestre, o que aconteceu a despeito da queda de 4,9% na produção de minério de 
ferro no período. Essas vendas, somadas ao bom resultado operacional do primeiro 
trimestre, mostram o acerto da estratégia da companhia de segurar as vendas no quarto 
trimestre à espera de condições melhores de preços. 

Essas condições se mostraram melhores entre janeiro e março, quando a 
companhia conseguiu um prêmio médio por qualidade de minério de US$ 5,2 por 
tonelada, levando o preço médio dos finos de minério de ferro realizado no primeiro 
trimestre a US$ 66,41 por tonelada, uma alta de 5,24% frente ao quarto trimestre de 
2017. Mas esse preço ainda ficou 12,36% abaixo dos US$ 75,78 por tonelada dos três 
primeiros meses de 2017. Aí entra o forte volume de vendas, que conseguiu equilibrar 
o resultado da companhia frente ao primeiro trimestre do ano passado, mesmo com a 
forte queda no valor do principal produto da empresa. 

Outro fator relevante para a companhia foi a redução do endividamento. A 
dívida líquida atingiu US$ 14,901 bilhões ao fim de março, queda de 17,8% frente aos 
US$ 18,143 bilhões do fim do quarto trimestre do ano passado. Na comparação com os 
US$ 22,777 bilhões do primeiro trimestre de 2017, a dívida líquida recuou 34,5%.  



Segundo a Vale, a redução da dívida foi viabilizada pela forte geração de 
caixa e recebimentos de caixa da ordem de US$ 3,7 bilhões relativos à conclusão da 
venda de fertilizantes para a Mosaic e do Project Finance do Corredor de Nacala no 
primeiro trimestre, reforçando o objetivo de alcançar US$ 10 bilhões de dívida líquida 
"no curto prazo". "A significativa redução do endividamento foi obtida mesmo com o 
pagamento de remuneração ao acionista de US$ 1,4 bilhão em 15 de março de 2018", 
frisou a mineradora, que informou ainda que a alavancagem, medida pela relação da 
dívida líquida sobre o Ebitda ajustado, caiu de 1,2 vezes no quarto trimestre para 1 vez 
ao fim de março. No primeiro trimestre do ano passado, essa relação era de 1,6 vezes. 
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