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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 

 

 

MINAS E ENERGIA APROVA PROGRAMA DE APOIO À MINERAÇÃO DE PEQUENO 

PORTE 
 
A Comissão de Minas e Energia aprovou o Projeto de Lei 2195/15, do deputado 

Dr. Jorge Silva (SD-ES), que cria o Programa Nacional para o Fortalecimento da Mineração 
de Pequeno Porte (Pronamp) e um fundo de apoio a essa atividade. O objetivo é garantir 
recursos para estimular o desenvolvimento da mineração com mais inclusão social.  

Poderão participar do Pronamp os mineradores individuais, que desenvolvam 
seu trabalho como pessoas físicas, ou pequenas empresas de caráter familiar. 

O relator do projeto, deputado Carlos Andrade (PHS-RR), lembrou que, em 
termos de volume e capital, as atividades da mineração no Brasil são dominadas por 
grandes empresas. Porém, segundo ele, quando se trata do número de empresas e de 
descobertas, os pequenos mineradores são uma expressiva maioria. 

“Entretanto, para esses pequenos mineradores, que não têm acesso a grandes 
fontes de financiamento, é extremamente difícil desenvolver seu trabalho. Muitas vezes 
eles desistem desse ramo, transferindo seus direitos minerários para empresas de maior 
porte, o que torna o setor cada vez mais concentrado, relegando boa parte da mão-de-obra 
a atividades econômicas de pouca segurança e futuro incerto”, explicou Carlos Andrade. 

Por isso, na avaliação dele, é de grande importância a proposta de criar um 
programa governamental e um fundo de apoio aos pequenos mineradores. “A iniciativa 
propicia o aumento da mão de obra empregada e a geração de renda para boa parte de 
nossa população”, salientou o relator. 
 

Emendas 

A proposta já havia sido aprovada pela Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Andrade acatou a emenda da comissão anterior 



que eleva, de R$ 400 para R$ 720 mil, o teto dos rendimentos brutos anuais das empresas 
a serem cadastradas no Pronamp. 

“Essa modificação é possível porque não retira os postulantes da faixa em que 
podem ser classificados como pequenas empresas, ao passo em que permite a participação 
de um maior número de pequenos mineradores no programa de fomento à mineração”, 
justificou Carlos Andrade. 

Ele rejeitou, porém, emendas da Comissão de Desenvolvimento Econômico que 
detalhavam a forma de atendimento dos garimpeiros individuais no Pronamp. Ele 
considerou que as questões relativas a esses profissionais já estão contempladas em leis de 
1989 e de 2008. 

Além disso, o relator incluiu emenda para ajustar o projeto a mudanças 
estabelecidas pela Lei 13.540/17, de dezembro do ano passado, que redistribuiu os valores 
da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem). 
 

Tramitação 

O projeto ainda será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de 
Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
 

Fonte: Câmara dos Deputados 
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MINERADORA NEXA PREVÊ INICIAR OBRAS PARA PROJETO EM MATO GROSSO 

EM OUTUBRO, DIZ CEO 
 

A mineradora brasileira Nexa Resources prevê ser possível iniciar em outubro 
as obras de instalação de seu projeto Aripuanã, em Mato Grosso, de extração e 
beneficiamento de concentrados de zinco, cobre e chumbo, afirmou à Reuters nesta quarta-
feira o diretor-presidente, Tito Martins. 

Na semana passada, a empresa obteve a licença prévia do projeto, que prevê 
investimentos totais de 354 milhões de dólares para iniciar a produção em 2020. Segundo 
ele, a expectativa é obter a licença de instalação entre agosto e setembro. 

A conquista da licença prévia, dentro da data prevista, foi considerada uma boa 
notícia, principalmente após escândalos recentes no Brasil envolvendo a indústria de 
mineração, como o caso de despejo ilegal de efluentes da empresa Hydro Alunorte, no Pará, 
destacou o executivo. 

“É um projeto que tem uma característica... de sustentabilidade forte, isso é 
positivo para conseguir as autorizações e andar mais rápido com o processo”, disse Martins, 
em uma entrevista por telefone, ressaltando que o projeto contará com depósito de rejeito 
a seco. 



Do total de investimentos para o projeto, Martins disse que neste ano deve ser 
empenhada apenas uma pequena parcela, de 25 milhões a 30 milhões de dólares. 
Investimentos maiores são planejados para 2019 e 2020. 

A vida útil do projeto é estimada em 24 anos, além de produção média anual 51 
mil toneladas de zinco, 20 mil toneladas de chumbo e 4 mil toneladas de cobre, segundo 
informações da empresa. Nas fases de execução da obra e durante a operação serão criados 
1.600 postos de trabalho. 

A mineradora, listada nas bolsas de Nova York e Toronto, publicou seus 
resultados na última segunda-feira. 

O Ebitda ajustado somou 191 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2018, 
alta de 33 por cento ante o mesmo período do ano passado. Já a receita no período somou 
676 milhões de dólares, alta de 23 por cento na mesma comparação. 

Os resultados, segundo Martins, foram beneficiados pelo maior volume de 
vendas de metais e pelos consistentes preços de metais básicos, com preços médios de 
zinco superiores a 3.400 dólares por tonelada no primeiro semestre. 
 
Crescimento na Ásia 

A Nexa planeja elevar a participação da Ásia nos resultados da empresa. 
Para isso, Martins explicou que a empresa contratou um profissional na região, 

que deverá ficar sediado em Xangai, em busca de melhor captar os movimentos da Ásia, 
mercado crucial para a indústria de extração mineral, além de ter como objetivo melhores 
resultados na área de mineração. 

“Claramente os efeitos do mercado mundial hoje na área de mineração são 
provocados por coisas que acontecem na Ásia... então a gente quer ter essa inteligência, 
quer ter presença física para capturar o que está acontecendo e entender melhor”, afirmou 
o executivo. 

No Brasil, Martins disse estar acompanhando de perto as mudanças regulatórias 
em curso pelo governo federal no setor de mineração. Nesta quarta-feira, o governo 
informou que encaminhou ao Senado os nomes indicados para a diretoria da recém-criada 
Agência Nacional de Mineração (ANM). 

“Todas as pessoas indicadas são do meio, conhecem a mineração... o que é 
muito positivo, a gente está vendo isso com muitos bons olhos, foi uma indicação bastante 
técnica e a gente está contando que a agência mineral vai poder ajudar a incentivar os 
negócios no Brasil”, disse Martins. 
 

Fonte: Reuters 

Autora: Marta Nogueira 

Data: 02/05/2018 

 

 

 

 

 



 

É PRECISO SER PROATIVO E TRANSPARENTE  
 

Cada vez mais, o setor mineral terá que adotar uma postura transparente e 
proativa nas relações com a sociedade. Em primeiro lugar, porque a resistência aos 
empreendimentos de mineração tem aumentado, por diversos fatores. Em segundo, 
porque a velocidade com que as informações  verdadeiras e falsas  são disseminadas se 
ampliou de tal maneira que hoje qualquer fato que aconteça nos lugares mais remotos 
chega rapidamente, em questão de minutos e às vezes até segundos, ao conhecimento de 
milhões de pessoas. E, como diz o ditado, é melhor que algum fato sobre você chegue ao 
conhecimento dos outros via você mesmo do que através dos outros. Porque a informação 
que é disseminada através de um terceiro pode chegar enviesada.  

A postura adotada pela direção da Anglo American, uma das empresas 
escolhidas pelo Conselho Consultivo e pelos leitores de Brasil Mineral como Empresa do 
Ano do Setor Mineral, por seu desempenho em 2017, que foi considerado muito bom, 
ilustra bem a situação acima, em nossa opinião. Pouco tempo depois da ocorrência de um 
incidente  o vazamento de minério do mineroduto que leva o material da mina até o porto 
de embarque  a direção da empresa deu uma declaração, por meio das redes sociais, 
assumindo a responsabilidade pelo ocorrido, pedindo desculpas à população e informando 
as providências que estavam sendo adotadas para minimizar os impactos causados e 
atender a população que estava sendo prejudicada. Certamente essa postura amenizou os 
efeitos negativos causados sobre a imagem da empresa e do próprio setor.  

Infelizmente, um segundo incidente ocorrido no mesmo mineroduto, apenas 
alguns dias após o primeiro, influiu negativamente sobre a imagem da empresa e do próprio 
setor, reforçando a ideia de que ambos agem de forma negligente com relação à segurança 
das pessoas e o meio ambiente, um sentimento que ficou arraigado na população desde o 
rompimento da barragem do Fundão e que se reforça cada vez que sai alguma notícia na 
imprensa sobre morte de mineiros em algum lugar do mundo.  

Felizmente, um número cada vez maior de empresas de mineração está se 
dando conta de que a postura proativa e transparente passa a ser essencial para se 
continuar minerando. E isto tem acontecido não só com as grandes corporações, que por 
seu tamanho têm maior visibilidade, mas também com empresas de médio e até de 
pequeno porte. É por esta razão que este é um dos critérios mais importantes para escolha 
das Empresas do Ano do Setor Mineral. E, por ser uma votação aberta, onde a única 
exigência é que o votante se identifique através do seu email, as empresas que são 
premiadas realmente obtiveram o reconhecimento dos leitores no sentido de que sua 
atuação tem sido correta. O bom de ser uma votação aberta através da internet é que o 
universo de votantes extrapola aquele formado exclusivamente pelos que estão 
diretamente ligados ao setor mineral, o que significa que o reconhecimento dessas 
empresas não se dá exclusivamente junto aos seus pares, embora ser reconhecido dentro 
do próprio setor já seja um mérito.  



É claro que para escolha das Empresas do Ano do Setor Mineral também pesam 
outros fatores, como as boas práticas de mineração, iniciativas inovadoras, política de 
recursos humanos, dentre outros. Mas especialmente na atual conjuntura, em que a 
mineração como um todo não goza de uma boa imagem junto a uma parte da sociedade, o 
reconhecimento pela forma como as empresas agem e se comunicam com a sociedade é 
de uma importância ímpar. 
 

Fonte: Brasil Mineral 

Autor: Francisco Alves 

Data: Edição Abril 2018 nº 380 – Ano XXXV 

 

 

VALE STEELS ITSELF FOR MAJOR OPPORTUNITIES 
 

CEO says China's ongoing efforts to reduce pollution and improve productivity are 
expected to boost demand for high-quality iron ore 

 
China's efforts to reduce pollution and improve productivity are expected to 

boost demand for high-quality iron ore, and that represents an opportunity for suppliers 
that offer top quality ore, said Fabio Schvartsman, CEO of Brazilian mining conglomerate 
Vale SA. 

"We have just finalized the largest investment in our history, the S11D project, 
which enables us to continuously supply high-quality iron ores to the market, and this is a 
happy matching between what China is demanding and what Vale is able to supply," 
Schvartsman said. 

Vale is well prepared to continuously supply China with high-quality iron ores, 
which will enable higher productivity for Chinese steel mills, less usage of coke and less 
emission during the steel making process, he said. 

The company, eyeing China's fast developing new energy vehicle industry, will 
also continuously diversify its business apart from iron ore, and further expand into the 
business of base metals, especially nickel, copper and cobalt, for growth in the long term. 

The company celebrates its 45th year of partnership with China in 2018. In an 
exclusive interview with China Daily, Schvartsman talked about his understanding of the 
Chinese mining market and the opportunities he sees in China's ongoing supply-side 
structural reform. 
 

How do you describe Vale's business in China in recent years? What's your forecast for Vale's 

prospects in the country in the next five to 10 years? 

The growth of Vale is totally connected to the development of China, 
particularly since the country started reform and opening-up 40 years ago. It is a fact that 
China is developing and we are partnering with this great country that has helped us create 
this fantastic company. 



We continue to hold a positive outlook for the Chinese economy in the future. 
We believe that Chinese demand for high grade "green" ore will rise further, while China 
also possesses many golden opportunities for Vale considering the Belt and Road Initiative, 
the regional integration projects of the Pearl River Delta, Yangtze River Delta and Beijing-
Tianjin-Hebei area, as well as the ongoing urbanization. We are fully convinced that the best 
years of the Vale-China partnership are yet to come. 
 

China's continued efforts to reduce pollution are expected to boost demand for high-quality iron 

ore. How will that affect Vale's business in the country and worldwide? 

With the purpose of improving productivity and reducing pollution, the Chinese 
steel industry's demand has changed from non-differentiate iron ores to high-quality iron 
ores. This represents an opportunity for Vale. 

China's efforts to reduce pollution also drive the growth of new energy vehicles, 
the production and sales of which are expected to reach 15 million units in 2030. This will 
positively affect our base metal business since the majority of our nickel products are very 
well suited to electric vehicles. 

We also produce cobalt and copper, which are also critical elements for the 
electric vehicle and battery production process. 
 

What are the major challenges of your company's operation in China? Does the long-distance 

transportation of the iron ore pose a cost disadvantage? 

Vale faces the challenge of geographic distance from China. In order to address 
this challenge, the company has come up with the Valemax vessels, which are also known 
as very large ore carriers, to ship our high-quality iron ore from Brazil to China in a most 
efficient and green way. 

Thirty second-generation 400,000-DWT Valemax vessels are currently under 
construction in China to serve the seaborne iron ore trade. They could further reduce 
carbon dioxide by nearly 20 percent compared to their first generation, which have already 
been in operation, and effectively reduced carbon dioxide by 41 percent compared to the 
conventional 180,000-DWT Capesize vessels. 

Valemax vessels are designed in China; most of them are constructed and 
financed in China as well. Thanks to the close cooperation with our Chinese partners in 
various areas, Vale has been as competitive as our Australian peers, despite the 
geographical distance. 
 

What are the reasons for Vale's 38 percent increase in net profit last year? What are your 

predictions for the iron industry in the next few years? 

Our 2017 performance shows remarkable cash generation and substantial net 
debt reduction as a result of improvements in price realization, strict discipline in capital 
allocation and slightly improved results from nickel and coal assets. 

2017 was a turning point for Vale. We started ambitious changes in efficiency, 
cost management and corporate governance. We laid the foundations for diversifying cash 
generation by improving the asset base we have today to reduce our dependency on iron 
ore. We aim to transform Vale into a predictable company. 



 

What business opportunities do you see from China's Belt and Road Initiative? 

The Belt and Road Initiative represents a clever way of using the installed 
capacity of steel in China and represents sustainable demand for Vale's products, including 

iron ore and base metals as infrastructure and energy projects play the biggest role－
thereby securing not only direct steel consumption but also indirect need of machinery, rail 
and manufactured goods. We will embrace the opportunities it brings to us. 
 

What role has Vale played in China's reform and opening-up and how has Vale benefited from 

it? 

As a long-term partner of China, Vale is very proud to have witnessed China's reform and 

opening-up as both beneficiary and contributor over the past four decades. 

Since our first shipment of iron ore was sent to China in 1973, Vale has supplied 
a total of two billion metric tons of high-quality iron ore to China. 

At the same time, Vale has directly and indirectly procured a total of $10 billion 
of Chinese goods and services for our key projects and business in Brazil and other countries 
and regions over the past decade. 
 

How will Vale keep its edge and maintain its advantage against competitors? 

Vale is blessed with the world's highest-quality iron ore. We have also started blending our ores in 

Chinese ports, which could not only meet our clients' demands for quality, but also benefit our 

clients with various advantages such as just-in-time supply, flexible lot sizes and multiple points of 

sales, thus reducing their safety stocks. 

 

Fonte: China Daily 

Autor: Zheng Xin 
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OPERAÇÃO APREENDE OURO, EMBARCAÇÕES E ATÉ MERCÚRIO EM GARIMPOS 

NA TERRA INDÍGENA YANOMAMI, EM RR 
 

Apreensões ocorreram em garimpos às margens dos rios Uraricoera e Mucajaí. Ação 
causou prejuízo de mais de meio milhão ao garimpo, segundo o Exército 

 

Ouro, embarcações, freezers, televisores e até mercúrio foram apreendidos em 
garimpos ilegais na Terra Indígena Yanomami (TIY), a maior reserva indígena do Brasil, em 
Roraima, durante a operação Curarentiga XI, informou o Exército nesta quarta-feira (2). 

A operação, feita com apoio da Fundação Nacional do Índios (Funai) e as polícias 
Civil e Militar, ocorreu entre os dias 21 e 27 de abril nas margens dos rios Uraricoera e 
Mucajaí, ambos na TIY, na região Norte do estado. 



Na região foram apreendidos e destruídos diversos equipamentos e materiais 
utilizados pelos garimpeiros totalizando um prejuízo de R$ 597.199,00. Não houve prisões 
porque ninguém foi pego em flagrante com armas de fogo e nem praticando a garimpagem 
ilegal. 

Foram apreendidas 13 embarcações, 2,5 mil litros de gasolina, 2,5 mil litros de 
diesel, 20 geradores 8 motobombas, 25 mangueiras para draga, 2 dragas, 30 botijas de gás, 
12,8 gramas de ouro, 24 roupas de mergulho, 7 compressores, 3 motores de polpa, 20 
motores, 902 bebidas alcoólicas, 8 fogões, R$ 750 em dinheiro, 3 pendrives, 20 cartuchos 
calibre 20, 3 TVs, 1 antena parabólica 2 freezers e 23 recipientes com mercúrio. 

Na ação, o exército também interditou pistas de pouso clandestinas e balsas, e 
auxiliou a Polícia Civil no cumprimento de mandados de prisão e de notificação de 150 
garimpeiros. 

O general Gustavo Dutra, comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, 
avaliou a operação como significativa no combate à garimpagem ilegal na reserva indígena. 

"Cada vez mais o garimpo vem crescendo. Isso é uma realidade, mas nós 
estamos intensificando cada vez mais o combate e vamos continuar combatendo e fazendo 
o bloqueio do apoio logístico deles", disse o general Gustavo Dutra ao G1. 

Na região do Uraricoera, onde há grandes áreas de exploração de ouro, um 
estudo da Fiocruz comprovou que o garimpo está contaminando os índios da região com 
mercúrio. Em toda a TIY, que abrange os estados de Roraima e Amazonas, há mais de 26 
mil indígenas. 

Segundo a 1ª Brigada de Infantaria de Selva, a Operação Curaretinga também 
teve uma vertente social, de apoio humanitário e se estendeu pelas comunidades 
adjacentes aos Pelotões Especiais de Fronteira do Exército. 

Foram realizados cerca de 500 atendimentos médicos e odontológicos, além 
distribuição de 600 medicamentos e a realização de 100 exames laboratoriais. 
 

Fonte: G1 

Autor: Alan Chaves 

Data: 02/05/2018 

 

 

ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES DE MINERAÇÃO SALTA 53% EM ABRIL 
 

O Brasil arrecadou R$ 217,7 milhões com a Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais (CFEM) no mês de abril deste ano, crescimento de 53,2% em 

comparação com o mesmo mês de 2017, quando o valor chegou a R$ 142 milhões. Em 
2018, todos os meses têm apresentado crescimento na arrecadação na comparação anual, 

devido às mudanças no cálculo e na alíquota dos royalties da mineração 
 

Além do crescimento na base de comparação anual, o mês de abril também teve 
um crescimento, mais modesto, na comparação mensal com março, de 4,3%. O mês só 



perde em arrecadação para fevereiro, quando o recolhimento de R$ 220,1 milhões na CFEM 
representou o maior valor em 25 meses. 

Minas Gerais segue como o Estado que mais arrecada com os royalties da 
mineração no país, R$ 100,9 milhões em abril. O valor representa um crescimento de 23,7% 
em comparação com o mesmo mês do ano passado, em que o recolhimento foi de R$ 81,6 
milhões, e de 2,8% na comparação com março, quando o valor arrecadado foi de R$ 98,2 
milhões. 

O Estado do Pará também continua como o segundo principal arrecadador da 
CFEM no Brasil, com R$ 80 milhões recolhidos em abril. O valor é mais que o dobro do 
recolhido em abril de 2017, R$ 39 milhões. Na comparação mensal, em que a arrecadação 
foi de R$ 84,3 milhões, houve retração de 5%. 

Goiás, com R$ 7,6 milhões; São Paulo, com R$ 4,2 milhões; e Bahia, com R$ 3,7 
milhões completam os cinco Estados que mais arrecadaram com a CFEM no quarto mês do 
ano. 

De acordo com dados da Agência Nacional de Mineração (ANM), o minério de 
ferro é a commodity que mais gera receita com os royalties do setor, com R$ 146,4 milhões 
em abril, crescimento de 27,5% em comparação com o mesmo mês do ano passado, quando 
a arrecadação foi de R$ 114,8 milhões. 

Assim como no mês passado, o cobre fica em segundo lugar na arrecadação de 
CFEM, com R$ 14 milhões, crescimento de 28,4% ante abril de 2017, quando o recolhimento 
com o minério foi de R$ 10,9 milhões. 

O ouro, por sua vez, também mantém a posição de meses anteriores e fica na 
terceira posição, com uma representando uma arrecadação de R$ R$ 12,2 milhões. O 
montante é mais que o dobro dos R$ 5,6 milhões recolhidos em abril do ano passado. 
 

Taxa Anual por Hectare 

Até março deste ano já foram pagos R$ 41,2 milhões da Taxa Anual por Hectare 
(TAH), cerca de 85,1% do total previsto para o ano, que é de R$ 48,3 milhões. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 07/05/2018 

 

 

COBRE DEVE TER MESMO PESO DO ZINCO NA NEXA EM 10 ANOS 
 

Atualmente, grande produtora de zinco, a Nexa Resources quer aumentar a 
importância do cobre dentro de sua operação. Em entrevista ao Valor, Tito Martins, 
presidente da companhia, disse que no longo prazo, em um período de dez anos, por 
exemplo, é possível que os dois metais tenham a mesma relevância na geração de caixa. 

Hoje, o zinco atende por cerca de 65% da geração de caixa da companhia, ex- 
Votorantim Metais. De 25% a 30% está com o cobre. No futuro, em aproximadamente dez 
anos, a proporção deve se igualar, contou o executivo. Por isso, se aparecer um grande 



projeto para se adquirir ou tocar com um sócio, especialmente em cobre, a empresa vai 
avaliar atentamente. 

"Nós sempre olhamos, mas não tem nada relevante hoje", disse Martins. "Se 
aparecer algo interessante e comparável com o que temos na casa hoje, em termos de 
retorno, podemos passar na frente em nosso 'pipeline' [uma espécie de fila] de projetos." 

O presidente da Nexa explicou que a demanda interna para seus clientes no 
Brasil parece, de fato, melhorar com a evolução da economia. Não só grandes siderúrgicas, 
que usam seu zinco para galvanizar o aço vendido principalmente a montadoras, mas 
também pequenas metalúrgicas estão se beneficiando do momento, afirmou. 

"Nossos principais clientes do Brasil souberam se comportar de forma bastante 
eficiente durante a crise, exportando. Por isso sentimos menos esse impacto", declarou 
Martins. "Agora, o mercado parece ter voltado um pouco até para as menores empresas. 
Esperamos crescimento de 1% a 2% na economia, mesmo com as incertezas quanto à 
eleição." 

De acordo com o executivo, a seção 232 dos Estados Unidos foi motivo de 
preocupação para a empresa, já que a siderurgia é o principal comprador de seu zinco. "Mas 
chegamos à conclusão de que muito provavelmente o consumo seria substituído, 
somente", disse. "Seja EUA, Brasil ou Europa, precisariam do nosso produto." 

Na entrevista, Martins também revelou que o mercado internacional de zinco 
tem falta do metal hoje. O déficit, diz, pode se sustentar até o ano que vem, na visão dos 
analistas, o que mostra tendência de "no mínimo" estabilidade nos preços. Para a cotação 
do cobre, acrescentou, também há uma perspectiva semelhante.  

A Nexa, que acabou de conquistar a licença prévia para o projeto de Aripuanã 
(MT), quer cada vez mais utilizar alternativas secas para o depósito de rejeitos da 
mineração. Nesse caso, decidiu por fazer o empilhamento a seco. "Essa é a tendência, cada 
vez maior, por segurança e economia de água", declarou Martins. 

Ontem, a empresa informou que teve lucro líquido de US$ 55,1 milhões no 
primeiro trimestre - maior 12,2% - em base anual de comparação. A receita líquida subiu 
23,1%, a US$ 676,2 milhões. 
 

Fonte: Valor 

Autor: Renato Rostás 
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RECURSOS PARA PROJETOS DE MINERAÇÃO SUPERAM R$ 1 BILHÕES 
 

Iniciativas para a exploração de minerais nos municípios de São José do Norte, 
Caçapava do Sul e Lavras do Sul acarretarão um investimento somado superior ao patamar 
de R$ 1 bilhão, caso saiam do papel. Apesar de estarem hoje em estágios avançados e com 
seus processos de licenciamentos já protocolados, esses empreendimentos precisarão 



superar o receio do impacto ambiental gerado pela atividade de extração para serem 
concretizados.  

Os três projetos são conhecidos pelos nomes de Retiro (em São José do Norte, 
da empresa Rio Grande Mineração), Caçapava do Sul (no município de mesmo nome, da 
joint venture formada entre a Mineração Iamgold Brasil e a Nexa Resources - antiga 
Votorantim Metais) e Fosfato Três Estradas (em Lavras do Sul, da Águia Fertilizantes). A 
primeira proposta prevê a exploração dos minerais ilmenita e rutilo (substância titânio) e 
zircão (substância zircônio). Já a segunda lida com chumbo, zinco e cobre, além de uma 
pequena quantidade de prata. E a terceira é focada na extração de minério de fosfato para 
a produção de matéria-prima para a indústria de fertilizantes.  

Os empreendimentos foram citados durante a apresentação de novos estudos 
realizados pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) que identificam potencialidades 
minerais em uma área de mais de 212,5 mil quilômetros quadrados do Estado. Esses 
trabalhos foram divulgados ontem no Auditório do Sindicato dos Engenheiros do Rio 
Grande do Sul, em Porto Alegre. O diretor de Geologia e Recursos Minerais do Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM), Jose Leonardo Silva Andriotti, destaca que o Rio Grande do Sul 
tem potencial para explorar diversos outros minerais, além do carvão (atividade em que o 
Estado possui tradição). 

O professor da Unisinos e geólogo Wilson Wildner comenta que, entre outras 
oportunidades, identifica-se a possibilidade da ocorrência de depósitos de níquel e cobre, 
por exemplo. Esse potencial é verificado em toda a metade Norte do território gaúcho. No 
caso do aproveitamento comercial do níquel, Wildner ressalta que diversas ligas metálicas 
especiais utilizam esse elemento. O geólogo do CPRM Jorge Henrique Laux acrescenta que 
também são desenvolvidas no Estado pesquisas relativas à presença de ouro. Para Laux, o 
maior entrave para expandir a extração mineral no Estado é a questão ambiental.  

Uma novidade que pode contribuir para superar alguns obstáculos é a 
finalização do plano estadual de mineração. O diretor de Inovação e Fontes Alternativas da 
Secretaria de Minas e Energia, Carlos Augusto Almeida, informa que esse planejamento 
deve ser concluído até agosto. O trabalho encontra-se em fase final de levantamento de 
informações. "A ideia dessa ação é trazer o investidor, mostrar a capacidade que o Rio 
Grande do Sul tem dentro das quase cem substâncias minerais disponíveis", argumenta. 
Além do plano indicar os recursos que se encontram no Estado, aponta os locais em que a 
mineração é possível e a documentação necessária para realizar essa prática. A iniciativa é 
dividida em subcomitês ligados a segmentos como o da construção civil, insumos agrícolas, 
cerâmica, rochas ornamentais, água mineral, entre outros.  

Para o segundo semestre estão previstas movimentações no segmento 
carbonífero, sendo ofertadas pelo CPRM à iniciativa privada, entre outras áreas, reservas 
de carvão em Candiota. Para 2019, deverão ser disponibilizadas mais jazidas entre Butiá e 
Cachoeira do Sul. Andriotti lembra que até 1994 o CPRM era uma empresa de economia 
mista e possuía direitos minerários. Porém, a instituição tornou-se companhia pública e o 
objetivo agora é repassar direitos minerários de algumas áreas para a inciativa privada via 
leilões ou editais de licitação pública. 
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ROCHAS PODEM AJUDAR NA LUTA CONTRA O AQUECIMENTO GLOBAL 
 

Geólogo da Universidade Columbia passou mais de 20 anos estudando rochas de Omã 
 

Neste canto da Península Arábica, os picos escarpados são mais do que um 
simples cenário. Algumas dessas rochas trabalham duro, reagindo naturalmente com o 
dióxido de carbono da atmosfera e transformando o elemento em pedra. 

Veias de minerais de carbonato branco correm através de lajes de rocha escura, 
como a gordura que margeia um bife. Cientistas afirmam que, se fosse possível dominar 
este fenômeno natural, chamado de mineralização de carbono, acelerando-o e aplicando-
o com baixo custo e em larga escala, isso poderia ajudar a combater as mudanças climáticas. 
As rochas poderiam remover da atmosfera bilhões de toneladas do dióxido de carbono - 
que concentra calor - emitidas pela humanidade desde o início da Era Industrial. 



Esse processo garantiria que o gás ficasse fora da atmosfera definitivamente. 
“Minerais carbonatados sólidos não circulam pelo ar”, afirmou Peter B. Kelemen, geólogo 
do Observatório Geológico Lamont-Doherty, da Universidade Columbia, em Nova York, que 
tem estudado essas rochas. 

A captura e o armazenamento do dióxido de carbono têm atraído um crescente 
interesse. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas afirma que a aplicação 
desse tipo de tecnologia é essencial para combater o aquecimento global. Mas há 
atualmente menos de 20 projetos em larga escala desse tipo em operação ao redor do 
mundo - e eles evitam emissões de CO2 em processos industriais. O que Kelemen e outros 
têm em mente é retirar da atmosfera o dióxido de carbono que já foi emitido, com a 
intenção de estabilizar ou reverter a crescente concentração de CO2 no ar. 

Muitos pesquisadores descartam a possibilidade de capturar o elemento 
diretamente na atmosfera, pois consideram isso impraticável. 

Mas, na Islândia, uma empresa de energia está injetando pequenas quantidades 
de dióxido de carbono em rochas vulcânicas, mineralizando o elemento. Pesquisadores 
holandeses sugeriram que rochas esmagadas poderiam ser espalhadas ao longo de costas 
marítimas para capturar CO2. E cientistas no Canadá e na África do Sul estão estudando 
maneiras de utilizar dejetos de mineração para essa mesma função. “Não há dúvida que 
teremos de remover dióxido de carbono da atmosfera”, afirmou Roger Aines, que 
desenvolve tecnologias de manejo de carbono no Laboratório Nacional Lawrence 
Livermore, na Califórnia. 

Há poucos lugares no mundo mais adequados para esse estudo do que Omã. As 
formações rochosas por aqui são constituídas grandemente de uma rocha chamada 
peridotito, que se forma normalmente quilômetros abaixo da superfície terrestre. 

Quando as rochas são expostas ao ar ou à água, afirmou Kelemen, elas 
funcionam como uma bateria gigante, com grande potencial químico. Ele disse que as 
rochas daqui são tão grandes que, se fosse possível utilizá-las plenamente, elas poderiam 
armazenar o equivalente a centenas de anos de emissões de CO2. 

Ele afirmou que, de maneira mais realista, Omã poderia armazenar anualmente 
pelo menos 1 bilhão de toneladas de CO2 (atualmente, as emissões mundiais de dióxido de 
carbono chegam a 40 bilhões de toneladas ao ano). Formações rochosas similares - e 
menores - ocorrem no Norte da Califórnia, em Papua-Nova Guiné e na Albânia.  

Kelemen veio a Omã pela primeira vez nos anos 90. Ele havia reparado nos veios 
de carbono, mas pensou que deveriam ter milhões de anos. Em 2007, porém, ele datou os 
compostos de carbono. Quase todos tinham menos de 50 mil anos, o que indicou que o 
processo de mineralização ocorria muito mais rapidamente do que se pensava. 

Desde então, ele tem estudado maneiras de dominar e reproduzir o processo. 
O desafio é realizá-lo muito mais rapidamente do que a natureza, em larga escala e sob um 
custo suficientemente baixo, para torná-lo acessível. 

Talvez a maneira mais simples de utilizar as rochas seria moê-las e espalhá-las, 
para expô-las ao ar, mas a operação necessária teria de ser feita em larga escala - e, além 
de ser caríssimo realizá-la, ela devastaria paisagens e produziria enormes emissões de CO2. 

Então, alguns pesquisadores se perguntam: por que não utilizamos rochas que 
já foram extraídas e esmigalhadas para outras funções? Essas rochas são encontradas em 



grandes quantidades em operações de mineração de todo o mundo - nos dejetos restantes 
dos processos de extração mineral. 

Gregory Dipple, pesquisador da Universidade da Colúmbia Britânica, está 
trabalhando com várias empresas mineradoras, estudando maneiras de tornar o processo 
natural mais eficiente. O objetivo seria capturar ao menos CO2 o suficiente para neutralizar 
as emissões de uma mina. 

Evelyn Mervine, que trabalha para a De Beers, a maior mineradora de 
diamantes do mundo, está estudando uma abordagem similar, e espera realizar testes no 
ano que vem. 

“De uma perspectiva científica, não consideramos que isso seria difícil ou 
custoso: nós podemos neutralizar nossas emissões de carbono”, afirmou ela. “E, na 
indústria mineradora, isso é extraordinário. ” 
 

Fonte: Estadão 

Autor: Henry Fountain (The New York Times) 

Data: 08/05/2018 

 

 

SENADO APROVA MP QUE CRIA FUNDO PARA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
 

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (8) a medida provisória que 
autoriza o Instituto Chico Mendes (ICMBio) a selecionar, sem licitação, um banco público 
para criar e gerir um fundo formado pelos recursos arrecadados com a compensação 
ambiental. O fundo financiará unidades federais de conservação, como parques nacionais, 
reservas biológicas e áreas de proteção ambiental (APAs). Aprovada na forma de um projeto 
de lei de conversão (PLV 5/2018), a matéria segue para a sanção da Presidência da 
República. 

Relator da MP 809/2017, o senador Jorge Viana (PT-AC) promoveu várias 
alterações. Uma delas é a permissão para que serviços, áreas ou instalações de unidades de 
conservação federais sejam concedidas para a exploração de atividades de visitação. Na 
execução dos recursos do fundo, o banco escolhido poderá realizar as ações escolhidas pelo 
órgão de forma direta ou indireta, inclusive por meio de parceria com banco oficial regional. 
O banco também ficará responsável pelas desapropriações de imóveis privados que estejam 
em unidades de conservação beneficiadas pelos recursos do fundo. 

De acordo com o governo, a mudança resolverá entraves jurídicos apresentados 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que entendeu não haver previsão legal para a 
execução indireta (pagamento em dinheiro) da compensação ambiental. A MP altera a lei 
de criação do ICMBio (Lei 11.516/2007) e também autoriza os órgãos executores do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) nos estados e municípios a 
contratarem banco oficial para gerenciar um fundo similar ao federal. 

Jorge Viana também destacou que, com a MP, a lacuna legal que impede o uso 
de um importante volume de recursos fica resolvida. Segundo o ICMBio, o fundo permitirá 



a utilização de cerca de R$ 1,2 bilhão atualmente represados. Desse total, cerca de R$ 800 
milhões seriam destinados à regularização fundiária das unidades de conservação. O 
restante deverá ser investido na implementação das unidades. 

— A participação da sociedade no usufruto das unidades vai ser a garantia da 
preservação dessas áreas. Não queremos mais unidades de conservação só no papel. As 
modificações que fiz foram no sentido de aperfeiçoar a medida provisória — declarou 
Viana. 

O senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) destacou o “trabalho equilibrado” do 
relator. Para o senador, o PLV incorpora pontos estratégicos e importantes avanços na 
Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). Cabe ao instituto executar as ações do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação, podendo propor, implantar, gerir, proteger, 
fiscalizar e monitorar as unidades instituídas pela União. 

O ICMBio ainda tem como missão fomentar e executar programas de pesquisa, 
proteção, preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder de polícia 
ambiental para a proteção das unidades de conservação federais. O nome do instituto é 
uma homenagem ao ativista Chico Mendes (1944-1988), que se destacou na defesa do meio 
ambiente e de projetos de preservação da floresta amazônica. Ele foi assassinado por dois 
fazendeiros em dezembro de 1988. 
 

Fonte: Senado Notícias 

Data: 08/05/2018 

 

 

EM OPERAÇÃO CONJUNTA, MPF E PF COMBATEM COMPRA DE OURO ILEGAL 

NO OESTE DO PARÁ 
 

Justiça Federal ordenou a suspensão das atividades da Ourominas em Santarém, buscas e 
apreensões e o bloqueio de bens dos envolvidos 

 

Operação conjunta da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal (MPF) 
deflagrada nesta quinta-feira (10) fez buscas e apreensões em sete locais em Itaituba e 
Santarém, no oeste do Pará. Os alvos são empresas e pessoas suspeitas de comprar e 
“esquentar”, por meio de fraudes, ouro extraído ilegalmente em centenas de garimpos 
clandestinos na bacia do Tapajós. A operação, batizada de Dilema de Midas, também 
suspendeu as atividades da Ourominas em Santarém. 

Em Itaituba, foram feitas buscas e apreensões de dados e documentos nas sedes 
das empresas Arnobre Comércio e Indústria de Jóias Ltda, C. Campos Neves e Cia Ltda e 
Jopa Metais Ltda. Relacionado a essas empresas, o empresário Giovani Armindo Marsala foi 
alvo de buscas em sua casa em Santarém. As empresas de Itaituba são postos de coleta de 
ouro vinculados à Carol DTVM que, como a Ourominas, é uma empresa nacional atuando 
no setor de compra e venda de ouro. Tanto em Itaituba quanto em Santarém, a 



movimentação de ouro entre garimpos clandestinos e postos com autorização legal para 
comercialização do minério é o foco das investigações. 

Em Santarém, os investigadores concluíram que, em dois anos, entre 2015 e 
2017, o posto de coleta de ouro da Ourominas comprou mais de R$ 72 milhões em ouro 
ilegal. Em 2015, 100% do ouro comprado pelo posto era de origem clandestina. A Justiça 
Federal ordenou o bloqueio de bens de Raimundo Nonato da Silva, da Ourominas e da RN 
da Silva Representações, principais investigados nesse caso. Todas as transações comerciais 
e bancárias foram feitas com utilização do CNPJ da Ourominas nacional. Entre os crimes 
investigados, há usurpação de bens da União, falsidade ideológica, receptação qualificada 
e organização criminosa. 

As investigações foram iniciadas após operações de combate a garimpos ilegais 
de ouro na zona de amortecimento da Terra Indígena Zo’é, uma região no entorno do 
território indígena onde são vedadas atividades de exploração madeireira ou garimpeira. 
As operações reuniram MPF, PF, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e Fundação 
Nacional do Índio (Funai). Os garimpeiros flagrados trabalhando nas áreas clandestinas 
revelaram em depoimentos à PF que vendiam o ouro extraído ilegalmente para a 
Ourominas em Santarém, que exigia apenas o CPF e o RG do vendedor, dispensando as 
exigências previstas em lei para atestar a origem do ouro. 

Os investigadores constataram que a prática de comprar ouro sem 
documentação de origem correspondeu a 100% do ouro comprado pela Ourominas, no 
escritório de Santarém, em 2015. Para fazer frente ao volume de negociações, de acordo 
com depoimentos obtidos, eram feitos saques diários de R$ 500 mil. 

A bacia do rio Tapajós está no topo do ranking de garimpo ilegal no Brasil. São 
centenas de garimpos ilegais, muitos dentro de áreas protegidas como Terras Indígenas e 
Unidades de Conservação. Nesses locais verificam-se condições de trabalho insalubres, 
exploração sexual, despejo de material tóxico (metais pesados) diretamente nos rios e 
igarapés, contaminando fauna, flora e comunidades humanas, com impactos sobre a 
organização social de povos indígenas e as condições ambientais. 

O combate aos garimpos ilegais, localizados em locais de dificílimo acesso, foi 
feito até hoje com operações pontuais das autoridades ambientais, desativando pontos 
clandestinos de operação que logo em seguida são reativados. Para a PF e o MPF, “a 
aquisição de ouro de origem clandestina fomenta a garimpagem ilegal na região do rio 
Tapajós, que há muito já sofre os efeitos de citada atividade predatória, sendo o mineral 
obtido o produto final de toda uma cadeira produtiva que, em grande parte, se desenvolve 
na clandestinidade”. As buscas e apreensões feitas hoje vão ajudar no aprofundamento das 
investigações, que podem lançar luz sobre o comércio de ouro na região oeste do Pará, 
onde o problema da garimpagem clandestina se tornou endêmico. 

 
Fonte: Ministério Público Federal 
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AMG INAUGURA PLANTA DE CONCENTRAÇÃO DE ESPODUMÊNIO, PRIMEIRA 

ETAPA DO PROJETO LÍTIO 
 

Capacidade da unidade é de 90 mil t/ano e sua duplicação já está programada 
 

A AMG Mineração - considerada a maior produtora certificada de concentrados 
minerais de tântalo no mundo - está apostando em uma produção anual de 90 mil toneladas 
de concentrado de Espodumênio para diversificar ainda mais o seu portfólio de produtos. 
O mineral apresenta em sua composição química o Lítio, que é de alta relevância para a 
indústria de baterias de celulares, notebooks, tablets etc. Esse metal também é altamente 
demandado na fabricação de automóveis elétricos, que substituirão num futuro próximo a 
frota de veículos movidos a combustíveis fósseis convencionais. Para essa empreitada, a 
empresa vai inaugurar oficialmente, no dia 15 de maio, terça-feira, as operações da Planta 
de Concentração de Espodumênio, primeira etapa do ambicioso Projeto Lítio da AMG no 
Brasil. 

Com suas pesquisas e investimentos iniciados em 2010, o projeto para 
concepção da planta visou o aproveitamento do mineral Espodumênio presente no rejeito 
da produção de concentrado de Tântalo. “Essa é nossa diretriz buscar alternativas viáveis 
para maximizar o nosso recurso mineral e, consequentemente, reduzir a geração de 
resíduos”, explica o presidente da AMG Mineração no Brasil, Fabiano Costa. Para a 
idealização do projeto, investimos de cerca de R$20 milhões em pesquisa e 
desenvolvimento de uma rota de processamento mineral inovadora e capaz de recuperar o 
mineral de Lítio do rejeito da produção do Tântalo. 

Segundo a mineradora, o fluxo do beneficiamento na planta foi revisado e 
validado por consultores de renome mundial e a engenharia do projeto foi concebida por 
uma empresa de alta reputação internacional no ramo, para reduzir os riscos inerentes à 
implantação. “A diversificação do nosso portfólio garantirá uma operação altamente 
eficiente sob a perspectiva de custo e produtividade, o que contribuirá de forma 
determinante na sustentabilidade do nosso negócio aqui no Brasil”, informa Costa. 

Ao longo dos últimos oito anos, a primeira fase do Projeto Lítio, que prevê um 
faturamento adicional de até R$ 350 milhões para a empresa, mobilizou cerca de 40 
empresas terceirizadas e mais de dois mil profissionais diretos e indiretos que atuaram nas 
fases de pesquisa e desenvolvimento, engenharia, construção e comissionamento. A 
implantação da unidade industrial também tem um compromisso econômico e social muito 
estratégico para o mercado da mineração e para a região de Nazareno. “Com a planta, 
novos postos de trabalho foram gerados, as comunidades do entorno da unidade industrial 
contarão com mais possiblidades de desenvolvimento e, além disto, os munícipios 
envolvidos e a União ampliarão a sua arrecadação”, acrescenta o executivo. 

Mas os planos da AMG Mineração em relação à produção do concentrado de 
Espodumênio não ficarão restritos à primeira fase do projeto. Diante da alta demanda pelo 



metal lítio no mundo, a empresa está desenvolvendo uma nova etapa que contempla a 
construção de uma segunda planta, que vai expandir a produção para 180 mil toneladas de 
concentrado a partir de 2020. Essa próxima etapa da empreitada inclui não apenas uma 
nova planta de concentração, mas também a expansão e a modernização de toda atual 
infraestrutura da empresa, o que vai elevar a capacidade produtiva de Tântalo. Além disso, 
a companhia está prevendo o desenvolvimento de uma planta química para produção de 
Carbonato e/ou Hidróxido de Lítio de forma a agregar valor ao seu produto, além de reduzir 
custos de logística. Para a duplicação da Planta de Espodumênio, a AMG Mineração estará 
investindo cerca de R$ 500 milhões e prevê um faturamento adicional de R$ 450 milhões. 
“Esse projeto, já em sua primeira fase, que é a implementação da primeira planta de 
concentração de espodumênio, coloca a empresa como a maior produtora de lítio do país. 
O mercado também ganhará com o nosso fortalecimento produtivo, já que o nosso objetivo 
é sermos uma empresa de lítio e tântalo que oferece produtos com custos mais 
competitivos”, afirma o presidente da AMG.  

Com operações no Brasil desde 1945, a AMG Mineração conta com a mina Volta 
Grande, localizada em Nazareno, e com uma unidade fabril em São João Del Rei, ambas em 
Minas Gerais.  Atualmente, produz 320 mil libras de concentrado de Tântalo, 200 toneladas 
de estanho em lingotes, 200.000 toneladas de feldspato ou CKS. 

Segundo a mineradora, todas as operações na planta são realizadas a partir de 
processos e procedimentos ambientalmente sustentáveis, como a recirculação da água e o 
reaproveitamento de resíduos. “Nos esmeramos em aplicar no nosso dia-a-dia, requisitos e 
valores que consideramos imprescindíveis para a prática da mineração na atualidade, como 
por exemplo, segurança, respeito mútuo, transparência, foco nos melhores resultados e 
inovação”, acrescenta o executivo. 
 

Fonte: Conexão Mineral 

Data: 11/05/2018 

 

PRESIDENTE DA ABPM DEFENDE REFORMAS NAS REGRAS DE LICENCIAMENTO 

NO SETOR DE MINERAÇÃO 
 

O presidente da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral (ABPM), 
Luis Azevedo, fará uma apresentação com o tema “A legislação mineral brasileira: próximos 
passos” no Simexmin 2018, que acontece neste mês em Ouro Preto (MG). De acordo com 
ele, o setor não precisa passar por uma reforma legislativa, mas é necessário rever as regras 
de licenciamentos. 

“O nosso Código de Mineração é bom, precisa sim de atualização [reformas 
pontuais] que podem ser trazidas com pequenas mudanças por projetos de lei específicos, 
mas a grande maioria das atualizações pode vir com a reforma do regulamento, e com 
normas e procedimentos na esfera da Agência Nacional de Mineração (ANM) ”, declara. 



Azevedo afirma que tivemos uma reforma fiscal no setor, com a alteração da 
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), uma reforma 
organizacional virá com a efetiva operação da ANM em substituição ao Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM), mas o fato de não termos aprovado a Medida 
Provisória 790, que altera o Código de Mineração, não prejudica em nada o setor. 

“A despeito do que se apregoa não vi um grande prejuízo. Todo argumento da 
MP 790 foi em cima de mantermos uma segurança jurídica. Como já me pronunciei diversas 
vezes, nunca me recordo de empresário dizer que deixou de investir por insegurança 
jurídica. Então acho que o país pode viver sem uma ‘reforma’, mas precisamos sim de 
mudanças pontuais”, diz. Para ele, discutir e aprovar a Lei Licenciamento Ambiental (PL 
3729/04) é sim imperioso e urgente, pois isto sim atrasa e represa investimentos. 

 
Sobre o Simexmin 2018 

O Simexmin 2018 acontece entre os dias 20 e 23 de maio em Ouro Preto (MG). 
Segundo Azevedo, a expectativa é que o público esteja satisfeito com o que foi feito e 
otimista com o que está por vir no setor minerário. 
 
Fonte: ABPM 
Data: 10/05/2018 
 

 
 

LARGO OBTÉM SEU MAIOR LUCRO TRIMESTRAL DESDE INAUGURAÇÃO 
 

"Estamos extremamente satisfeitos em relatar o maior lucro líquido registrado 
na história da companhia no primeiro trimestre de 2018. As operações na mina Maracás 
Menchen continuaram a gerar fluxos de caixa operacionais significativos e a empresa 
continua comprometida em apresentar um desempenho financeiro sólido para o restante 
do ano", disse Mark Smith, presidente e CEO da Largo, em nota. 

A produção total na mina em Maracás (BA) no primeiro trimestre de 2018 foi de 
2.214 toneladas de pentóxido de vanádio (V2O5), o que mostra um aumento de 7% sobre 
o primeiro trimestre de 2017, mas 13% menor do que no quarto trimestre de 2017. 

A produção no primeiro trimestre de 2018 foi impactada pelo desgaste 
prematuro do refratário, resultando em paradas inesperadas de produção em janeiro e 
fevereiro. A companhia afirma que resolveu essas questões durante março e a produção 
retornou aos níveis anteriores, saindo do trimestre com produção de 863 toneladas de 
V2O5. 

"A produção do trimestre foi impactada pela manutenção inesperada do 
refratário do resfriador, que já foi resolvido e as operações voltaram aos níveis de produção 
normalizados no fim do trimestre. Continuamos bastante focados em uma produção estável 
e mantendo os menores custos unitários possíveis. Nosso objetivo é ser a operação de 
vanádio mais rentável em qualquer ambiente de preço", declarou Smith. 



As taxas de recuperação de V2O5 na mina foram em média de 75% no primeiro 
trimestre de 2018, uma forte melhora em relação aos 72% alcançados no primeiro trimestre 
de 2017 e consistente com a média de 2017. De acordo com a mineradora, as taxas de 
recuperação melhoraram para 79% em março devido principalmente à maior estabilidade 
operacional no calcinador o no sistema de esfriamento. A companhia prevê uma taxa de 
recuperação geral de 79% para o restante de 2018. 
 
Preço aumentou 164% 

No primeiro trimestre de 2018, o preço médio do V2O5 estava em torno de US$ 
13,60 a libra-peso, enquanto que no primeiro trimestre do não anterior era de US$ 5,15 por 
libra. Com isso, a receita aumentou 210% no período para US$ 91 milhões, em comparação 
com US$ 29,4 milhões no primeiro trimestre de 2017. O saldo de caixa em 31 de março de 
2018, era de US$ 50,2 milhões. 

A empresa está planejando uma parada de sete dias em julho de 2018 para 
substituir os refratários no resfriador e no calcinador. "Além disso, a empresa pretende 
aumentar as vendas de V2O5 com ‘alta pureza'. No primeiro trimestre de 2018, foram 
vendidas 400 toneladas de flocos de alta pureza de V2O5, um aumento de 95% em relação 
às 205 toneladas vendidas durante o ano fiscal de 2017", diz o comunicado. 
 
Exploração 

A Largo planeja uma campanha de exploração em duas fases para 2018 na mina 
em Maracás. "A Fase 1 é um programa de sondagem de 2.000 metros, na cava, projetado 
para definir ainda mais o modelo de bloco de reserva para produção nos próximos dois a 
três anos. Este programa começou em meados de abril de 2018 e está previsto levar dois 
meses para ser concluído. Os dados serão modelados e usados no planejamento e 
desenvolvimento da mina", afirma a empresa. 

A Fase 2 é um programa que inclui um levantamento magnético terrestre, 
mapeamento e amostragem das concessões ao norte de Novo Amparo. Trata-se de um 
corpo mineralizado com aproximadamente 12 quilômetros de extensão que não foram 
investigados anteriormente. 

"O objetivo deste trabalho é avaliar o potencial da continuação da mineralização 
de magnetita e manter as concessões da empresa. Além disso, a Fase 2 inclui um programa 
de sondagem de 4.950 metros com o propósito de melhorar e expandir os depósitos 
satélites e estabelecer alvos prioritários no corpo mineralizado. 
 
Fonte: CBPM 
Data: 09/05/2018 


