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O conteúdo das matérias é de inteira responsabilidade dos meios de origem 

 

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

e a capacitação de recursos humanos para a Indústria Mineral Brasileira 

 

 

O NOVO REGULAMENTO DA LEGISLAÇÃO MINERAL BRASILEIRA 
 

Procurador-Chefe do DNPM considera atualizações de norma um avanço e reitera necessidade de 
aprimoramentos legislativos 

 

Dando prosseguimento à implementação do programa de revitalização da indústria mineral 
brasileira, o Presidente da República assinou, na última terça-feira (12), um novo regulamento para o Dec.-
lei 227, de 28/02/1967 – Código de Mineração. O novo regulamento não entrará em vigor imediatamente: 
alguns de seus dispositivos entrarão em vigor em 180 dias contados da sua publicação, enquanto outros 
somente passarão a produzir efeitos com a instalação da Agência Nacional de Mineração – ANM, agência 
reguladora que sucederá o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. Quando entrar em vigor, 
tal decreto substituirá o atual Regulamento do Código de Mineração, aprovado pelo Dec. 62.934, de 
02/07/1968, e que está em vigência há 60 anos sem quase nenhuma atualização, apesar de o próprio Código 
de Mineração ter sofrido profunda reforma em 1996.   

A elaboração do novo regulamento - da qual tive a oportunidade de participar ativamente – foi 
orientada pelas seguintes diretrizes principais: (a) manutenção dos fundamentos e princípios do arcabouço 
regulatório em vigor; (b) foco em alterações normativas que são consenso entre governo federal, setor 
produtivo e demais interessados; (c) aprimoramento dos instrumentos legais de regulação e fiscalização da 
atividade de mineração; (d) atualização das regras diante das novas exigências operacionais e demandas 
econômicas e socioambientais (tais como, segurança de barragens de mineração, elaboração e execução de 
planos de fechamento de mina e aproveitamento econômico de rejeitos de mineração); (e) redução de 
custos administrativos decorrentes de exigências e procedimentos burocráticos desnecessários; e (f) 
compatibilização da legislação com o novo modelo institucional de agência reguladora, garantindo mais 
poderes decisório e normativo à ANM.  

Nesse processo, uma grande preocupação do governo federal foi assegurar que as discussões 
sobre tais alterações normativas não gerassem uma falsa percepção de insegurança jurídica a reprimir novos 
investimentos no setor. Dessa forma, buscando transparência e diálogo com a sociedade, os principais 
pontos do texto foram discutidos em seminários e congressos representativos do setor mineral brasileiro. 
Além disso, o texto da proposta foi objeto de consulta pública (16 a 21/03/2018) e de audiência pública 
presencial, realizada em 21/03/2018, quando foram coletadas 255 contribuições, todas devidamente 
examinadas pelo Ministério de Minas e Energia (MME).  

CLIPPING 



O novo regulamento traz os seguintes pontos principais: (a) previsão de que a mineração 
corresponde a uma atividade de interesse nacional / utilidade pública; (b) inserção expressa de obrigações 
ambientais relevantes, tais como como a elaboração e execução de plano de fechamento de mina, 
recuperação ambiental de áreas impactadas e garantia de segurança de barragens de mineração; (c) 
eliminação da “fila” do protocolo do DNPM; (d) disponibilização de áreas desoneradas por leilão eletrônico, 
podendo ser precedida de avaliação de potencial de atratividade por oferta pública; (e) inserção na legislação 
dos conceitos de recursos e reservas para reportar resultados de pesquisa mineral; (f) previsão de que o 
poder público estimulará o aproveitamento econômico de rejeito, estéril e resíduos da mineração; (g) nova 
sistemática para exigir a apresentação de licença ambiental como requisito para a outorga de concessões de 
lavra; (h) adequação do conceito legal de lavra ambiciosa; (i) disciplinamento específico para suspensão 
temporária da lavra e para renúncia ao título de lavra; (j) manutenção dos atos normativos do DNPM até 
que sejam editadas novas resoluções pela ANM, dentre outros avanços importantes.  

O novo regulamento representa a penúltima etapa do processo de modernização da legislação 
mineral brasileira promovido durante o governo atual. O capítulo final será a efetiva instalação da ANM 
mediante decreto presidencial aprovando a sua Estrutura Regimental, o que deverá ocorrer tão logo os cinco 
diretores que integrarão a Diretoria Colegiada da ANM sejam aprovados pelo Senado Federal.  

A edição do novo regulamento encerra um longo período de incertezas jurídicas e regulatórias 
no qual investimentos no setor mineral brasileiro sofreram redução substancial. Na última terça-feira, o 
Brasil deu mais um passo muito importante para enfrentar a forte concorrência internacional por 
investimentos externos em pesquisa e lavra de recursos minerais. Pode-se afirmar que o investidor volta a 
encontrar, no Brasil, um arcabouço regulatório seguro e confiável para aportar seu capital nesse importante 
setor da economia.  

Não se deve esquecer, contudo, que ainda há muito a fazer. Primeiramente, é essencial 
assegurar à ANM os recursos materiais e humanos necessários ao desempenho de suas novas funções 
institucionais. A ANM, por sua vez, precisará envidar seus melhores esforços na elaboração e discussão com 
a sociedade de várias propostas de resoluções imprescindíveis para dar aplicação prática aos avanços 
conquistados. É extremamente importante que o próximo governo, em conjunto com o Congresso Nacional, 
dedique-se também a debater aprimoramentos adicionais no próprio Código de Mineração e nas leis que o 
complementam, especialmente para dotar a ANM de instrumentos legais mais eficazes de regulação e 
fiscalização. Trata-se de medidas importantes para garantir que a mineração em território nacional possa se 
desenvolver em bases cada vez mais sustentáveis e de modo a gerar benefícios para toda a sociedade 
brasileira. 
 
Frederico Munia Machado é Procurador Federal da Advocacia-Geral da União (AGU), Procurador-Chefe do 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e mestre em Direito e Política Mineral pela 

Universidade de Dundee, no Reino Unido. 
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ANGLO AMERICAN RECEBE AUTORIZAÇÕES PARA PROSPECÇÃO DE COBRE AO NORTE 

DO BRASIL 
 
A mineradora Anglo American obteve centenas de autorizações neste mês para prospecção de 

cobre em uma região remota ao norte do Brasil, disseram autoridades locais, em momento em que o 
crescente mercado de veículos elétricos e a escassez de projetos de mineração aquecem a demanda pelo 
metal. 



Se confirmada, uma grande descoberta de cobre animaria a indústria de mineração, que está de 
olho em um déficit iminente do metal, que tem sido valorizado como um condutor de eletricidade depois 
que anos de cortes em orçamentos de exploração deixaram poucas perspectivas de novas descobertas. 

Em uma nota à Reuters, a Anglo disse que é muito cedo para falar sobre a viabilidade do projeto. 
Mas a empresa confirmou que recebeu permissão para prospectar o cobre nos Estados de Mato Grosso e 
Pará, onde ainda não começou estudos. 

O projeto, perto da Amazônia brasileira, poderia ser um importante negócio para a indústria de 
mineração de cobre do país, que ainda está muito atrás do maior produtor global, o Chile. Mas a localização 
remota dos 284 blocos, que cobrem quase 1,9 milhão de hectares, representa também inúmeros desafios, 
como a provável resistência de ativistas apenas poucos meses depois de o governo brasileiro recuar de 
planos de abrir uma reserva ambiental para a mineração. 

“Pode haver (resistência), mas seria perfeitamente administrável”, disse o chefe da mineradora 
chilena Codelco no Brasil e diretor da Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral 
Brasileira (ADIMB) Marcos André Gonçalves. Ele acrescentou que uma grande descoberta de cobre 
“eliminaria parte da neblina” que paira sobre a indústria. 

O que o Anglo parece ter encontrado na Província de Ouro de Alta Floresta, dizem os 
especialistas, é um depósito de cobre e ouro no estilo pórfiro, geologia típica das minas andinas e 
responsável por mais de 60 por cento dos recursos de cobre do mundo. 

No Brasil, há apenas um exemplo de uma mina em operação com essa geologia, o depósito da 
Chapada, no Estado de Goiás. “O conteúdo (mineral) é semelhante ao do Chile”, disse Victor Bicca, diretor-
geral do regulador de mineração DNPM, acrescentando que pode ser um “mega depósito”. 

“Obviamente, será do interesse do governo tirar isso do papel o quanto antes for possível, 
porque o mundo tem demandado cobre”, acrescentou. 

Em um relatório de maio, o Bank of America informou que projetos de mineração de cobre 
encolheram drasticamente desde 2011, uma vez que os preços do metal caíram e a exploração tem sido 
cada vez menos bem-sucedida. 

Mesmo que a Província de Ouro de Alta Floresta produza tanto cobre quanto o esperado, isso 
não significaria que o Brasil está no caminho para se tornar outro Chile, onde a produção anual soma 5,33 
milhões de toneladas, graças em parte à mina Escondida, da BHP. 

“As chances de ser outra Escondida são muito pequenas”, disse o consultor de mineração Mike 
Doggett, em Vancouver. Ainda assim, a descoberta “está gerando animação e isso é bom”.  Apenas um 
quinto de todas as descobertas de cobre se transformam em minas em 20 anos, de acordo com Richard 
Schodde, diretor gerente da consultoria de exploração MinEx Consulting. 

    Schodde disse que os depósitos de pórfiro tendem a ser muito grandes em tamanho, mas com 
menor gradação, o que os torna economicamente viáveis apenas se estiverem perto da superfície ou tiverem 
boa infraestrutura por perto. 

    A Anglo, com sede em Londres, informou que começou a explorar 9 mil hectares na região há 
dois anos, por meio de uma parceria com a brasileira Mineradora Ouro Paz, acrescentando que duas sondas 
de perfuração estão sendo usadas.  A mineradora levou quase um ano para receber as licenças de exploração 
e provavelmente precisará em breve buscar licenças ambientais para extrair minerais para análise. 

    O CEO da Anglo, Mark Cutifani, reiterou o compromisso da empresa com o metal básico. 
    “Nós gostamos da commodity, gostamos de nossos ativos e gostamos do potencial dentro 

desses negócios”, disse ele em uma conferência em Miami no mês passado. 
“Temos opções de crescimento significativas dentro do portfólio e também fora das operações 

existentes”, acrescentou. 
 

Ventos Contrários 

Outras mineradoras divulgaram mais sobre o projeto. Em fevereiro, Altamira Gold Corp disse em 
um comunicado de imprensa que havia começado a explorar cobre na região, em local próximo ao da Anglo, 
acrescentando que 3,5 milhões de hectares em novas permissões também teriam sido apresentadas pela 
Anglo, Nexa Resources e Vale na área. A Nexa confirmou que estava prospectando na área, mas a Vale negou 
ter direitos sobre a região. 



A indústria de mineração como um todo ainda está lutando para melhorar sua imagem após uma 
série de acidentes recentes no Brasil, depois do rompimento de uma barragem em 2015 da Samarco, uma 
joint venture entre a brasileira Vale e a BHP, que matou 19 pessoas. No início deste ano, a Alunorte, da Norsk 
Hydro, e o Sistema Minas Rio, da Anglo, relataram vazamentos. 

E movimentos de direitos ambientais e de indígenas têm tido sucesso em investidas contra a 
mineração na região amazônica. 

O presidente Michel Temer foi forçado a desistir dos planos de abrir para a exploração a Reserva 
Nacional do Cobre e Seus Associados (Renca), uma enorme reserva mineral amazônica para a mineração, no 
final do ano passado, após uma enorme reação negativa. A Belo Sun, uma mineradora canadense, viu sua 
proposta de construir a maior mina de ouro do Brasil congelada devido a reclamações da Funai sobre os 
estudos indígenas realizados por ela. A área de Anglo, quase tão grande quanto a Eslovênia, pode não 
escapar desses ventos contrários. Faz fronteira com duas reservas indígenas, próximas a parques nacionais 
e estaduais, e adjacentes a várias unidades de conservação, que se beneficiam dos mais altos níveis de 
proteção ambiental do país, segundo dados de Jazida.com, site que monitora dados sobre o setor de 
mineração no Brasil. 

“Além de poluir o meio ambiente, significa a migração de muitas pessoas para áreas remotas e, 
neste caso, muito próximas das reservas indígenas”, disse o especialista em energia do Greenpeace, Tiago 
Almeida, acrescentando que espera estudar os planos da Anglo. “É uma enorme ameaça. ” 

Em um comunicado, a Anglo disse que leva essas preocupações a sério. “Onde quer que 
operemos, seja nos primeiros estágios do trabalho geológico até nossas operações de mineração, somos 
sensíveis às comunidades e ao ambiente natural”, disse a empresa. 
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SERRA PELADA DE MT QUE JÁ SOFREU VÁRIAS INVASÕES AGORA PODE SER 

EXPLORADA 
 

O Governo Federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) que circulou terça (29), a liberação 
do assentimento prévio para que as cooperativas de garimpo possam explorar ouro na região de fronteira, 
em Pontes e Lacerda (443 km de Cuiabá). O documento foi autorizado pelo Ministro Chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional (GSI), General Sergio Etchegoyen. 

Na publicação, o GSI dá assentimento prévio para que a Central das Cooperativas Associadas da 
Província Mineral de Serra Pelada e a Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Pontes e Lacerda 
(Cooperpontes), possam estabelecer na faixa de fronteira do Estado, sob o regime de Permissão de Lavra 
Garimpeira (PLG), para explorar o minério de Ouro. Já a Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de 
Pontes e Lacerda (Compel) poderá pesquisar minério de Ouro na região. 

Atualmente, os garimpeiros têm se organizado em cooperativas, aumentando a 
representatividade e fortalecendo a relação com o governo federal, uma vez que as exigências e limitações 
de exploração da atividade garimpeira para pessoas físicas são maiores e muito difíceis de serem atendidas. 

O garimpo na região ficou conhecido em setembro de 2015 como a “Serra Pelada de MT”, 
quando foi encontrada uma pepita de ouro com mais de um quilo em cima do solo, o que atraiu milhares de 
pessoas de todo o país dando início a uma verdadeira corrida pelo minério. O local fica na zona rural de 
Pontes e Lacerda, a cerca de 30 km pela Estrada do Matão. 

Na época, o juiz federal Francisco Antônio de Moura decidiu acatar denúncia do Ministério 
Público Federal e mandou fechar o garimpo e apreender qualquer material que fosse encontrado e prender 
quem estivesse com ouro. 



Desde então o local é alvo de ocupações de garimpeiros que insistem na exploração. Para impedi-
los, forças de Segurança estiveram mobilizadas na Serra por meses. No auge da ocupação, o local chegou a 
ter oito mil pessoas dedicadas direta ou indiretamente à exploração ilegal do ouro. A atividade no local 
chegou a atrair mais de 8 mil pessoas. Ali também foram registrados deslizamentos, que deixaram pelo 
menos cinco pessoas feridas. 
 

Articulação 

A articulação das negociações entre as cooperativas de garimpo e o Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM) em Cuiabá e Brasília, para regularizar a atividade foi feita pelos deputados 
federais Valtenir Pereira e Carlos Bezerra, ambos do MDB. “É um grande passo em direção a exploração 
legalizada do ouro pelas cooperativas e a inclusão da população garimpeira para trabalhar neste grande 
espaço que é o solo e o subsolo da região de fronteira em Pontes e Lacerda”, disse Valtenir. 

Carlos Bezerra comemorou o avanço e disse que pretende avançar mais ainda, “para garantir 
toda a legalidade da extração do ouro nessa região de fronteira e assim garantir a população garimpeira toda 
a segurança jurídica necessária para sua atividade garimpeira, gerando renda e felicidade”. 
 

Fonte: RD News 

Data: 04/06/2018 

 

 

ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES CRESCE 22% EM MAIO 
 

O valor arrecadado com a Contribuição Financeira pela Exploração de Recursos Naturais (CFEM) em maio 
deste ano foi de R$ 216,8 milhões e ultrapassou em 21,8% o valor recolhido em maio do ano passado, que 

foi de R$ 169,6 milhões 
 
Desde outubro do ano passado entrou em vigor a nova base de cálculo e novas alíquotas para os 

bens minerais. Nos 12 últimos meses, foram arrecadados R$ 2,138 bilhões, mostram os dados do DNPM. 
De janeiro a maio deste ano foram arrecadados R$ 1,064 bilhão, valor que é 28,3% maior do que 

os R$ 764 milhões coletados no mesmo período do ano passado. 
Em maio, o Pará foi o Estado que mais arrecadou royalties de mineração, com R$ 108,6 milhões, 

superando Minas Gerais, onde a arrecadação foi de R$ 80,7 milhões, fato que não acontecia desde dezembro 
do ano passado. Em terceiro lugar, ficou Goiás, com R$ 5,5 milhões. 

O maior Estado arrecadador no ano foi Minas Gerais, com R$ 461,1 milhões. O Pará, que ficou 
em segundo lugar, arrecadou R$ 434,7 milhões. Em seguida vem Goiás, com R$ 39,3 milhões; Bahia, com R$ 
21,7 milhões; e São Paulo, com R$ 21 milhões. 
 

Substâncias 

De janeiro a maio, as cinco substâncias que mais arrecadaram foram: minério de ferro, com R$ 
702,3 milhões; cobre, com R$ 75 milhões; ouro, com R$ 56,1 milhões; bauxita, com R$ 41,3 milhões; e 
manganês, com R$ 18,7 milhões. Essas cinco substâncias representam quase 84% do total arrecadado no 
ano. 

Outras substâncias que se destacam são os calcários, usados na indústria de cimento, com R$ 21 
milhões; águas minerais, com R$ 20 milhões; fosfato, com R$ 15 milhões; níquel, com R$ 7 milhões; nióbio, 
com R$ 4,55 milhões; e zinco, com 4,7 milhões. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 04/06/2018 

 

 



 

 

BEADELL FAZ NOVAS DESCOBERTAS 
 

O Programa de Perfuração da Beadell Resources Limited realizou duas novas descobertas de 
ouro nos poços da reserva de Urucum. A primeira descoberta é em Urucum Norte e Central, com 12m @ 
22,5 g/t de ouro e 4 m @ 6,14 g/ de ouro da reserva a céu aberto. A Beadell recomeçou os trabalhos de 
expansão de recursos na jazida de Urucum, predominantemente sulfetada, junto com a atualização da 
planta de Tucano e aumentou a flexibilidade de processamento de sulfeto. Os resultados desta nova 
descoberta estão sendo avaliados e uma perfuração adicional é planejada. 

A segunda descoberta aconteceu ao longo da área denominada Neo North Lode, com 
interceptações de até 8 m @ 4,90 g / t de ouro. A descoberta que está nos primeiros estágios de exploração 
e atualmente mede 150 m por 250 m, consiste em material de óxido e sulfeto. A descoberta de Neo North 
é fundamental, pois é em uma unidade de xisto e não na formação de ferro, que hospeda a maior parte da 
mineralização de ouro em Tucano e, portanto, aumenta o escopo para encontrar mais mineralização. Os 
resultados estão sendo analisados e uma perfuração adicional é planejada. O Neo North será explorado em 
2018. 

O CEO e Diretor, Simon Jackson, disse que a atualização de Tucano e a flexibilidade no 
processamento de minério sulfetado proporcionaram à Beadell a oportunidade de expandir sua estratégia 
de exploração de mina para abranger alvos de sulfeto. “Isso resultou em benefícios imediatos para a empresa 
com a descoberta de mineralização de sulfeto de ouro de alta qualidade sob o contorno do poço de reserva 
Urucum. A descoberta Neo North, que potencialmente converte resíduos em minério, continua a 
demonstrar que a mineralização de ouro em Tucano pode ocorrer em múltiplos tipos de rochas. O novo 
prospecto Saraminda é uma das 10 grandes anomalias geoquímicas de superfície que estão dentro de um 
raio de 20 km da usina de Tucano”. 
 

Fonte: Brasil Mineral 
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AVANCO INTERCEPTA TRECHO COM QUASE 11% DE COBRE NO PARÁ 
 

A Avanco Resources diz que as atividades de exploração no prospecto Azevedo, situado próximo à mina de 
cobre Antas, em Curionópolis (PA), confirmam a mineralização de sulfeto de cobre de seção para seção, 
com uma formação estreita e íngreme similar à da mina Antas, em escala menor. Um dos furos mostra 

4,30 metros com 7,61% de cobre, a partir de 30 metros 
 

Esse furo inclui 1,80 metro com 10,90% de cobre a partir de 30,90 metros. Em outro furo, 10,15 
metros com 0,85% de cobre e 0,34 gramas de ouro por tonelada a partir de 140,35 metros. A mineradora 
diz que essas intersecções significativas fazem parte de cinco furos de diamante completos, que somam 820 
metros. 

"Indicações atuais são de que Azevedo pode hospedar potencial para fornecer até seis meses de 
alimentação para o moinho na planta Antas, no entanto a possibilidade de que Azevedo faça parte de um 
sistema mineralizado maior permanece viável e justifica que companhia continue o investimento em 
exploração perto da mina", diz a Avanco em nota divulgada ontem (24). 

O prospecto Azevedo está localizado a aproximadamente 400 metros a noroeste da mina a céu 
aberto Antas. O prospecto foi descoberto em 2017 a partir de uma sondagem de exploração a partir de uma 
anomalia geofísica eletromagnética, que identificou um bolsão de minério. 



"A sondagem subsequente delineou um corte estreito e abrupto semelhante a uma chaminé 
parecido ao corpo mineral de Antas, mas em escala menor. A mineralização consiste em sulfeto disseminado 
e quantidades menores de mineralização de sulfetos semi-massivos (calcopirita) e sulfetos de ganga. A 
mineralização é amplamente contínua de seção para seção, estendendo cerca de 100 metros verticalmente 
a partir da superfície", declarou a mineradora em nota. 

A Avanco diz que não há informações suficientes para se preparar para a estimativa de recursos 
minerais para Azevedo. "A administração acredita que Azevedo tem o potencial de fornecer uma quantidade 
modesta de material adicional para a planta de Antas. Para sustentar essa suposição, outra seção será 
sondada mais a oeste do prospecto para testar a possível extensão da camada mineralizada", declara. 

A empresa mantém a opinião de que a Azevedo pode fazer parte de um sistema mineralizado 
maior em torno de Antas, portanto, qualquer anomalia eletromagnética (EM) proximal passará por 
investigação adicional. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 25/05/2018 

 

 

ALAGOAS RECEBE PRIMEIRA INDÚSTRIA A PRODUZIR SULFETO DE SÓDIO NA 

AMÉRICA LATINA 
 

BHR fortalece a Cadeia da Química e do Plástico no Estado com investimento inicial de R$ 25 milhões, 
gerando 400 empregos diretos até dezembro 

 

A primeira indústria da América Latina a produzir sulfeto de sódio foi inaugurada nesta terça-
feira (5) em Alagoas. A BHR Indústria e Comércio está instalada no Polo Multifabril José Aprígio Vilela, no 
município de Marechal Deodoro, a partir de um investimento inicial de R$ 25 milhões. A expectativa é de 
que a planta industrial seja duplicada até o final deste ano, alcançando R$ 50 milhões em investimento e 
chegando a gerar aproximadamente 400 empregos diretos. 

A solenidade de inauguração contou com a presença do vice-governador Luciano Barbosa, que 
destacou a importância do empreendimento no fortalecimento do cenário de desenvolvimento e 
diversificação da economia alagoana. 

“Em primeiro lugar, isso representa geração de emprego fundamental para o Estado de alagoas. 
Nós precisamos dinamizar nossa economia, ter mais alternativas, atrair empresários interessados em investir 
no Estado e melhorar a condição de vida do nosso povo. A BHR fará um investimento da ordem de R$ 50 
milhões com sua ampliação, gerando 400 empregos diretos. Isso é mais uma iniciativa no sentido de tornar 
a economia de Alagoas mais dinâmica”, avaliou Barbosa. 

A BHR tem capacidade para produzir, em seu primeiro ano de funcionamento, 14.217 toneladas 
de sulfeto de sódio, carbonato de cálcio e bicarbonato de sódio, elementos essenciais para o ramo da 
mineração, para produção de tintas, alimentos e gesso. Ela passa a integrar a consolidada Cadeia Produtiva 
da Química e do Plástico em Alagoas, formada por cerca de 80 empresas e 15 mil trabalhadores. 

Segundo o empresário Alejandro Hita, sócio diretor da BHR, a inauguração dá início a um ciclo 
de trabalho produtivo a ser realizado em Alagoas. “O cientista Albert Einstein dizia que a força motriz mais 
poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica é à vontade. Acredito que o resumo desta 
conquista, a montagem desta fábrica é o resultado dessa vontade, da inteligência e do profissionalismo deste 
grupo de empresários”, comemorou. 

Para se instalar no Estado a BHR recebeu incentivos fiscais previstos no Programa de de 
Desenvolvimento Integrado (Prodesin), executado pelo Governo de Alagoas. Pelo Prodesin, a empresa pode 
receber descontos de até 92% do ICMS na saída de produtos industrializados. Na avaliação do secretário de 



Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito, o programa tem sido o diferencial de Alagoas 
para atrair investimentos. 

“Em 2016, acompanhando as mudanças ocorridas no Nordeste, o Governo de Alagoas aprimorou 
o Prodesin. Não é fácil convencer o empresário a vir a Alagoas e investir quase R$ 50 milhões como é o caso 
da BHR. A confiança no Estado foi fundamental para que a tomada de decisão para esse investimento no 
Estado fosse feita. A solidez fiscal também é imprescindível para que a iniciativa privada tenha a certeza de 
que o que foi pactuado será cumprido, porque o Estado tem solidez fiscal suficiente para arcar com aquele 
benefício e, o que é mais importante, a transparência, onde Alagoas lidera o ranking da CGU entre os estados 
brasileiros. Isso tudo favorece essa tomada de decisão”, observou Brito. 

O vice-governador Luciano Barbosa também apontou os esforços fiscais do Estado na atração de 
empreendimentos. “Estados que antes eram tidos como estados ricos, com estabilidade, hoje passam por 
uma crise muito grande. Ao ver que no Estado de Alagoas isso não está acontecendo e as oportunidades 
estão aparecendo, que o Governo está preocupado com o ajuste fiscal, o equilíbrio das contas públicas, isso 
dá ao empresário uma tranquilidade para que ele possa aportar seus recursos sabendo que terá sucesso”, 
lembrou o vice-governador. 

“Contamos com uma das melhores leis de incentivo fiscal do Brasil, pactuada entre o Governo 
do Estado e os empresários. Na medida em que o Brasil enfrenta uma grande crise e os empresários 
percebem que Alagoas é uma alternativa de negócios, esses empresários vêm para Alagoas para saber o que 
acontece de diferente. Todo empresário gosta de ter segurança, e quanto mais o Estado tiver estabilidade, 
mais segurança ele consegue passar. E a segurança com a qual o alagoano tem enfrentado a crise valoriza 
muito o Estado como janela de oportunidade para o empresário”, explicou o Barbosa. 

A inauguração da BHR Indústria e Comércio contou ainda com as presenças do deputado federal 
Ronaldo Lessa, do prefeito de Marechal Deodoro, Cláudio Ayres da Costa, o Cacau, dos deputados estaduais 
Sérgio Toledo e Isnaldo Bulhões, dos secretários de Estado da ciência e Tecnologia, Rogério Pinheiro, e do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Alexandre Ayres, do presidente da Algás Distribuidora, Arnóbio 
Cavalcante, do presidente da Federação da Indústria de Alagoas (Fiea), José Carlos Lyra, do superintendente 
do Banco do Nordeste em Alagoas, Pedro Hermínio, do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-AL, 
Kennedy Calheiros, do presidente do Sindicato das Indústrias de Plástico de Alagoas (Sindplat), Gilvan Leite, 
do presidente da Fecomércio, Wilton Malta, e do presidente da ABIH, Mauro Vasconcelos. 
 

Fonte: Agência Alagoas 

Autor: Petrônio Viana 
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PROJETO DE OURO EM ITAITUBA RECEBE PORTARIA QUE PERMITE A PRODUÇÃO 

COMERCIAL 
 

A Eldorado Gold divulgou em comunicado que obteve a concessão de lavra que permite a 
mineração e a produção comercial no projeto de ouro Tocantinzinho, em Itaituba, no Pará. As portarias estão 
em nome da Brazauro Recursos Minerais e foram publicadas no dia 18 de maio pelo Ministério de Minas e 
Energia (MME). 

“Essa licença, além das Licenças de Construção Ambiental [Licença de Implantação], emitidas 
pela Agência Ambiental do Estado do Pará, completa a autorização necessária para a construção do projeto. 
O plano do projeto passa por uma fase de otimização para melhorar os custos de capital e a economia do 
projeto. O Conselho de Administração da Eldorado avaliará as próximas etapas do projeto após a conclusão 
deste trabalho”, diz a mineradora em nota. 

De acordo com o website da Eldorado, o projeto visa produzir 170.000 onças de ouro por ano a 
partir de 4,3 milhões de toneladas de minério com teor de 1,42 gramas de ouro por tonelada e taxa de 
recuperação de 90%. 



Histórico 

O empreendimento começou em 2008 quando a Eldorado assinou um contrato de opção com a 
Brazauro e, em conjunto com a sua subsidiária, a Unamgen, realizou um programa de sondagem. Dois anos 
depois, a mineradora canadense comprou a Brazauro e o Projeto Tocantinzinho. Segundo o website da 
Eldorado, o empreendimento recebeu, em 2012, a licenças ambiental prévia, mas somente em 2015 foi 
concluído um estudo de viabilidade, que mostrou resultados positivos. 

Desde 2016, o projeto está aguardando a concessão de lavra e outras licenças, como a de 
implantação, bem como melhoria no preço do ouro e a conclusão de outros projetos da Eldorado 
considerados prioritários. 
 

Fonte: Conecta Carajás 

Data: 01/06/2018 

 

 

RIO TINTO FAZ JOINT VENTURE COM EMPRESA CHINESA PARA EXPLORAR MINÉRIOS 
 

A australiana Rio Tinto informou nesta quinta-feira que assinou um acordo com a mineradora 
chinesa Minmetals para formar uma joint venture que explorará depósitos minerais na China. As empresas 
terão participação igual na nova companhia, cujo capital será de 200 milhões de yuans (US$ 31,3 milhões). 
Cada uma contribuirá incialmente com 35 milhões de yuans (US$ 5,5 milhões) durante o período de seis 
meses da formação da nova entidade. 

A joint venture ocorre após a Rio Tinto e a Minmetals terem assinado um acordo de colaboração 
técnica em novembro do ano passado. "A formação da joint venture de exploração é um marco importante 
em nossa crescente parceria com a China e a Minmetals, que é cada vez mais um ator importante na indústria 
global de mineração", afirma, em nota, o diretor-presidente da Rio Tinto, Jean-Sébastien Jaques. 

A Minmetals é uma das principais mineradoras da China. Ela é resultado da combinação da 
mineradora e comercializadora de commodities China Minmetals com a estatal MCC Group, fabricante de 
produtos metalúrgicos voltados principalmente para o setor de construção. Além da China, a companhia 
possui minas de cobre, zinco e níquel na Austrália, América do Sul, Ásia e África. No ano passado, registrou 
um lucro de 13 bilhões de yuans (US$ 2 bilhões) e receita de 500 bilhões de yuans (US$ 78,2 bilhões). 
 

Fonte: Valor 

Autor: Valor com Dow Jones Newswires 
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MINISTÉRIO PÚBLICO PEDE PARALISAÇÃO DE MINERAÇÃO QUE AMEAÇA SERRA DO 

CURRAL 
 

Laudo desenvolvido no ano passado e divulgado pela reportagem do EM no último domingo foi levado em 
consideração pelo órgão para embasar o pedido. MP também quer multa de R$ 1 milhão por dia em caso 

de eventual descumprimento de decisão 
 
Está nas mãos da Justiça o futuro da mineração que avança sobre as bases da Serra do Curral, 

um dos principais cartões-postais de Belo Horizonte, e o Parque Estadual Floresta da Baleia, unidade de 
conservação encravada na Grande BH. O Ministério Público pediu a suspensão das atividades da Empresa de 
Mineração Pau Branco (Empabra) em curso na Mina do Taquaril, instalada na área da antiga Granja Corumi, 
Bairro Taquaril, Leste de Belo Horizonte, e também a aplicação de multa de R$ 1 milhão por dia, em caso de 



eventual descumprimento de decisão judicial. No domingo, reportagem do Estado Minas mostrou intensa 
movimentação na Serra do Curral, bem abaixo do Pico Belo Horizonte, elevação mais alta da cidade, e 
alteração no perfil do solo da montanha, o que representa indício de mineração em área tombada, com base 
em comparação de imagens captadas em 1996, em 2017 e em maio deste ano pelo Instituto Estadual de 
Florestas (IEF). 

Outra situação revelada diz respeito a um laudo desenvolvido pelo mesmo IEF, que já havia 
descrito, em novembro, os impactos de desestabilização e risco de deslizamento de solo em área limítrofe 
com o Parque da Baleia provocados pela mineração, o que apontava postura contrária da gerência do parque 
ao empreendimento e sinalização por embargo das atividades.  

Informações fornecidas pela Empabra e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Semad) indicam que já há uma decisão judicial pedindo esclarecimentos para 
o governo do estado no curso do processo judicial movido pelo MP. Porém, de acordo com a assessoria de 
comunicação social do Fórum Lafayette, o teor do último despacho, datado de 5 de junho, só será divulgado 
na sexta-feira. Para fazer o pedido de suspensão no curso do processo que tramita na 9ª Vara Cível de BH 
desde 2005, o MP se apoiou no laudo revelado no domingo pelo Estado de Minas, assim como em 
documento elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  

A pasta vinculada à Prefeitura de BH foi a responsável, até 2015, por impor as regras do 
licenciamento da atividade da mineradora, momento em que o estado assumiu essa responsabilidade por 
recomendação do Ministério Público. A PBH autorizou, ainda em 2008, um Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (Prad), exigência do MP para corrigir a degradação promovida pela empresa na região da Serra 
do Curral entre 1950 e 1990, período em que a mineração era permitida, antes do tombamento do cartão-
postal. Porém, o MP entende que a empresa se aproveitou dessa autorização de recomposição do meio 
ambiente para retirar minério sem licença. “A Empabra, a pretexto de recuperar a área, está, de forma 
indiscriminada, lavrando minério de ferro como se inexistisse de sua parte qualquer compromisso de 
recuperação ambiental ou qualquer impedimento para a atividade no local”, informou, em nota, o Ministério 
Público.  

A instituição ainda destacou o prejuízo da continuidade das atividades para a Serra do Curral: “O 
prosseguimento das atividades minerárias, da forma como atualmente exercidas, vem ocasionando riscos e 
efetivos prejuízos aos patrimônios ambiental e cultural de forma difusa, em especial para a sociedade belo-
horizontina, que vê, dia após dia, um dos seus cartões-postais – a Serra do Curral – ser dilapidado em 
benefício apenas do lucro auferido pela Empabra”, acrescenta o MP. O órgão quer ainda que a empresa 
recupere integralmente a área afetada pela mineração, respeitando o Prad aprovado pelos órgãos 
ambientais. Para autorizar o funcionamento da cidade quando assumiu a responsabilidade pelo 
licenciamento, a Semad assinou com a Empabra um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), documento 
que permite a operação da mina atualmente enquanto não há uma conclusão da Semad sobre o 
licenciamento em curso. 
 

Vistoria para preparar laudo 

Sobre o acordo assinado entre a Empabra e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
começaram a surgir denúncias de desconformidade, o que chegou a ser reforçado pela própria Prefeitura de 
Belo Horizonte, que admitiu que isso ocorria entre o TAC e o plano de recuperação autorizado em 2008. É 
nesse contexto que surge o Laudo de Constatação 01/2017, do IEF, que mostra impactos da mineração sobre 
o Parque da Baleia e indica a necessidade de parar as atividades na Mina Taquaril. No documento, a gerência 
do parque diz que o plano de recuperação apresentado pelo empreendedor tem conflitos de execução e 
objetivos quando comparado com as atividades e a realidade constatadas na vistoria em novembro. 

O documento indica que o que era para ser recuperação na verdade se tornou mineração. A 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) informou, na semana 
passada, que o documento é “isolado” e foi produzido com base em duas denúncias descartadas pela pasta: 
mineração fora de área autorizada e atividade dentro do Parque da Baleia. No primeiro caso, a pasta 
informou que a Agência Nacional de Mineração (ANM), antigo Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM) fez vistoria e constatou que a área minerada estava devidamente autorizada. No segundo, a 
secretaria informou que não existe mineração dentro da área de preservação do parque.  



Esse cenário, que coloca em dúvida a atuação da empresa na região, está mobilizando a 
população de Belo Horizonte para um ato cultural de abraço à Serra do Curral neste domingo. O evento, 
criado pelas redes sociais e que já tem a adesão de várias personalidades importantes da cidade, prevê 
concentração às 7h30 no Centro Cultural Vila Marçola, que fica na Rua Mangabeira da Serra, 320, no 
Aglomerado da Serra, e saída às 8h, com abraço ao Pico Belo Horizonte marcado para as 10h, com retorno 
às 11h30.  

Em nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) 
informou que, na quarta-feira, houve uma vistoria na área do empreendimento por uma equipe técnica de 
servidores da Semad e do IEF, acompanhados de servidores do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e 
Artístico (Iepha) e da Prefeitura de Belo Horizonte. “Durante a vistoria, foram levantados todos os dados e 
informações necessários para realização de um laudo conclusivo acerca de todos os apontamentos 
atualmente em pauta. Após conclusão do parecer, serão definidas todas as medidas de controle, 
emergenciais ou não, que deverão ser tomadas pela empresa. Importante reforçar que, caso alguma infração 
seja confirmada, o Estado tomará todas as medidas cabíveis”, informou a secretaria. Sobre o pedido do MP 
na Justiça de paralisar as atividades da mineradora, a Semad informou ainda que recebeu hoje solicitação 
da Justiça por informações. A demanda será atendida com base na vistoria e no laudo previsto, que está 
sendo elaborado de forma emergencial.  

A Empabra informou que, diante do pedido do MP, a Justiça determinou que Superintendência 
Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana (Supram-CM) fiscalizasse a área, o que ocorreu na terça-
feira, 6 de junho. A empresa diz que vem cumprindo as medidas do TAC assinado com o governo e 
desenvolve a mineração em 12 hectares autorizados para tal. A área de recuperação totaliza 66 hectares. 
“No curso dos últimos seis anos, a Empabra vem promovendo a retirada de finos de minério e relocação de 
estéril, o descomissionamento de diques, a implantação de sistemas de drenagem, a estabilização e 
reconformação de taludes e o replantio de áreas com espécies nativas”, informa a empresa. 
 

Fonte: Estado de Minas 
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NOVA TÉCNICA PARA SEPARAR OURO PODE REVOLUCIONAR O SETOR 
 

Pesquisadores da Universidade de Notre Dame, no Estado de Indiana, nos Estados Unidos, inventaram uma 
nova classe de moléculas cuja forma e tamanho permite capturar e conter íons de metais preciosos 

 

Em um estudo publicado no Journal of American Chemical Society (JACS), os cientistas explicam 
que o método desenvolvido por eles converte o minério contendo ouro em ácido cloro áurico que é extraído 
usando um solvente industrial. As moléculas do recipiente são capazes de separar seletivamente o ouro do 
solvente sem o uso de tratamento por esgotamento a vapor, conhecido como water stripping, em inglês, 
um dos métodos mais comuns para tratamento águas ácidas. 

"Nossas moléculas recentemente desenvolvidas têm a capacidade de eliminar essa necessidade 
de remoção de água e facilita a reciclagem de solvente nesse processo alternativo de mineração alternativo", 
disse o autor sênior do artigo e professor de Química e Bioquímica de Notre Dame, Bradley D. Smith. 

O artigo intitulado "Macrocyclic Receptor for Precious Gold, Platinum, or Palladium Coordination 
Complexes" foi publicado no dia 22 de maio e tem como autores Wenqi Liu e Allen G. Oliver, além de Smith. 

"Atualmente, a maior parte da mineração de ouro do mundo depende de um método criado há 
125 anos que trata minério contendo ouro com grandes quantidades de cianeto de sódio venenoso, o que é 
extremamente perigoso para os trabalhadores de minas e pode causar problemas ambientais", disse ele, em 
nota, divulgada pela universidade. 



Smith também disse que esse novo processo tem um impacto ambiental mais ameno e que, além 
do ouro, pode ser usado para capturar outros metais como platina e paládio. 

O pesquisador acrescentou que a técnica poderia ser implementada em processos de 
"mineração urbana", como aqueles que implicam a remoção de metais preciosos de correntes de águas 

residuais. Clique aqui para ler, em inglês, o artigo do JACS. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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VALE VENDE COBALTO FUTURO PARA EXPANDIR NO CANADÁ 
 

A Vale vai seguir em frente com a expansão de suas operações de Voisey's Bay, no Canadá, 
montando uma mina subterrânea. Para financiar esse investimento, a companhia fechou um acordo para 
vender cerca de 75% do cobalto a ser produzido no local futuramente. Com isso, a mineradora garante sua 
exposição a uma "nova onda" de metais no mundo, destinados a baterias que vão ser o "combustível" de 
carros elétricos. 

Nesta segunda-feira (11), a companhia confirmou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
entendimentos com a Wheaton Precious Metals e a Cobalt 27 Capital para comercializar esse fluxo futuro, 
recebendo US$ 690 milhões adiantados -- US$ 390 milhões da primeira empresa e US$ 300 milhões da 
segunda. 

Juntos, esses valores correspondem a 40% do orçamento necessário para a expansão, de US$ 
1,7 bilhão. Para amortizar essa antecipação, as companhias pagarão 18% do preço do cobalto, medido pela 
"Metal Bulletin", proporção que subirá para 22%. A Wheaton terá direito a 42,4% da produção futura e a 
Cobalt 27, a 32,6%. 

A primeira entrega do fluxo futuro está prevista para 1º de janeiro de 2021, ano em que a nova 
operação subterrânea deve começar a funcionar. Os produtos vendidos serão um misto da atual operação 
a céu aberto de Voisey's Bay, na província de Terra Nova e Labrador, e da mina subterrânea. A mineradora 
pretende estender o fim da vida útil da operação, de 2023 para 2034, como havia informado mais cedo o 
governo da província. 

Esse projeto canadense é importante porque garante à empresa brasileira exposição a uma 
espécie de "nova fronteira" dos metais, principalmente o níquel, que devem ser muito importantes para a 
fabricação de baterias.  

A expectativa é que o uso do níquel em baterias dispare nos próximos anos, para servir de 
"combustível" a carros elétricos. Mesmo com o "streaming" anunciado há pouco, a Vale continua exposta a 
aproximadamente 40% da produção futura, calcula.  

Relatório do Citi, publicado durante o último fim de semana, mostra que até 2030 no mínimo um 
quarto das vendas de novos veículos será, de alguma forma, elétrico -- híbrido, elétricos puros, de bateria 
ou de "plug-in". Algumas outras instituições são mais otimistas, e falam em 27% a 30%. 

Para alguns fabricantes de veículos, esse salto será mais substancial. A perspectiva do Citi é que 
a Volkswagen, por exemplo, passe de 2% da frota com elétricos em 2020 para 12%, cinco anos depois. A 
chinesa SAIC Motor elevaria a proporção de 7% para 20% e, a Renault, de 2% para 6%. 

 "O acordo de streaming viabiliza o desenvolvimento de Voisey's Bay, o primeiro anúncio de 
investimento significativo nos últimos anos", disse a Vale em fato relevante à CVM. "A transação melhora 
substancialmente o retorno financeiro sobre o capital investido para mais de 35% ao ano." 

Em Voisey's Bay, a companhia tem condições de extrair níquel, cobalto e cobre. As reservas 
comprovadas e prováveis de níquel são de 32,4 milhões de toneladas -- 2,13% de teor de níquel, 0,96% de 
cobre, e 0,13% de cobalto -- e, as medidas e indicadas, de 10,3 milhões de toneladas. Há mais 12,7 milhões 
de toneladas em reservas inferidas, com teores diferentes. 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.8b04155


O complexo começou a funcionar em 2005, após três anos do anúncio inicial, e já gerou cerca de 
US$ 15 bilhões à empresa. 
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CBPM CONCLUI RELATÓRIO SOBRE PROJETO MUNDO NOVO 
 

Já é possível consultar o relatório final do Projeto Mundo Novo na biblioteca da Companhia 
Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM). Realizado entre os anos de 2016 e 2017, o trabalho traz novos dados e 
interpretações sobre o ambiente geológico do Greenstone Belt Mundo Novo, área na qual o projeto foi 
desenvolvido, além de informações acerca da mineralização de Zinco da Fazenda Coqueiro, localizada na 
porção central do greenstone. 

O mapeamento geológico realizado na área do projeto e as análises petrográficas, 
litogeoquímicas, de química mineral, geocronológicas e isotópicas, possibilitaram novas descobertas, a 
exemplo de ocorrências inéditas de komatiitos e a identificação de processos vulcânicos neoarqueanos, 
definindo assim uma nova idade para a formação do Greenstone Belt Mundo Novo. 

Os dados obtidos também viabilizaram o detalhamento do conhecimento geológico sobre o 
depósito de Zinco e a ocorrência de Chumbo na Fazenda Coqueiro, além da tipificação do depósito como um 
VMS (Volcanogenic Massive Sulfide), e a indicação de áreas adjacentes com características similares e 
potenciais para a ocorrência de novos depósitos de metais base, associados a vulcanismos máfico e 
ultramáfico, em paleoambiente de fundo oceânico. Recursos estimados por modelagem indicam que a 
mineralização da Fazenda Coqueiro tem cerca de 422 mil toneladas com @ 4,45% de Zinco (cut off >2%). 
 

Fonte: CBPM 
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EQUINOX OBTÉM BONS RESULTADOS EM ALVO DENTRO DA MINA DE OURO 

AURIZONA 
 

A Equinox Gold disse hoje (11) que recebeu resultados positivos da sondagem detalhada na área conhecida 
como Piaba West, que fica dentro da mina de ouro Aurizona, em Godofredo Viana (MA), sendo que um dos 

melhores resultados mostra 3 gramas de ouro por tonelada ao longo de oito metros. Além disso, a 
mineradora iniciou a sondagem no alvo Tatajuba, também dentro da área da mina 

 

"Um total de 115 furos de detalhamento e step-out (16.084 metros) foram perfurados na área 
de Piaba Oeste em 2017 e início de 2018, demonstrando que a mineralização se estende até 350 metros ao 
longo da camada mineralizada a oeste da cava de reserva de Piaba e a profundidade abaixo da extremidade 
ocidental rasa do poço", diz a mineradora em nota. 

Segundo a Equinox, os resultados da sondagem estão sendo integrados em uma estimativa 
atualizada de recursos minerais que deve ser concluída no terceiro trimestre de 2018. Os resultados dos 30 
furos finais, que somam 5.045 metros, continuam a destacar o potencial de crescimento de recursos na 
Aurizona. 



Os destaques da sondagem em Piaba West são: 2,14 g/t Au, em 8 metros; 1,23 g/t Au, em 18 
metros; 1,40 g/t Au, em 39 metros; 1,59 g/t Au ao longo de 27 metros; 1,44 g/t Au, em 37 metros; 14,2 g/t 
Au, em 3 metros; 1,17 g/t Au, em 20 metros; 3 g/t Au acima de 6,0 metros; e 1,45 g/t Au acima de 19 metros 
no furo D636 

"A sondagem da Piaba West proporcionou excelentes resultados que destacam o potencial de 
expansão perto da mina na Aurizona", disse Scott Heffernan, vice-presidente de Exploração da Equinox Gold. 
"A exploração em 2018 continuará focada na tendência mineralizada de Piaba, que se estende por mais 5 
quilômetros a oeste a partir da cava de reserva existente, com a expectativa de que a sondagem no alvo de 
Tatajuba irá revelar mais potencial de expansão de recursos." 

O alvo de Tatajuba é a extensão ocidental da principal tendência Piaba que abriga a mina 
Aurizona. O alvo mede mais de quatro quilômetros de comprimento, conforme definido pela anomalia de 
ouro no solo, geofísica (magnetismo), sondagem a trado e sondagem limitada de diamante. O programa de 
perfuração inicial de 1.500 metros será feito em uma porção de aproximadamente 600 metros onde a 
sondagem histórica interceptou mineralizações de ouro rasas significativas, incluindo 13,7 g/t Au por 35 
metros e 2,7 g/t Au ao longo de 55,6 metros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Resultado da sondagem 

 

Fonte: Notícias de Mineração 
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VALE CHEGA A MAIOR VALOR DA HISTÓRIA COM AVANÇO DO MINÉRIO E DO CÂMBIO 
 

A ação da Vale nunca valeu tanto quanto agora. Em alta de 41% só neste ano, os papéis voltaram 
a se beneficiar ontem da sustentação dos preços do minério de ferro e do enfraquecimento do real ante o 
dólar. Os ativos da mineradora subiram 4,36%, entre os maiores ganhos do Ibovespa, e fecharam em R$ 
56,07 cada. 

Dessa maneira, o valor de mercado da empresa se aproxima dos R$ 300 bilhões, uma marca 
nunca antes alcançada.  

Para Marco Tulli Siqueira, gestor de operações da corretora Coinvalores, o bom momento do 
setor de mineração no mundo, somado à recuperação dos preços do minério de ferro e à valorização do 
dólar ante o real, cria condições ideais para a valorização dos papéis da Vale. "No mundo todo, as 



mineradoras têm subido nos mercados acionários", diz Tulli, ressaltando o bom desempenho dos papéis da 
Rio Tinto e da BHP Billiton no exterior. Ontem, os recibos de ações, ou ADRs de ambas subiram 3,66% e 
2,95%, respectivamente, em Nova York. "A alta do dólar também ajuda nas exportações, aumentando a 
geração de valor".  

De fato, ao menos desde a derrocada de preço das commodities, durante 2014, a diferença entre 
o minério em reais, convertido pelo câmbio oficial Ptax do Banco Central, e o cotado em dólares, oficial, não 
era tão grande. A disparidade é tanta que o insumo sobe 4,2% em 2018 quando convertido em reais e, em 
moeda americana, cai 8,3%. 

A Vale contabiliza seus resultados em reais, que é a moeda funcional do balanço. Por outro lado, 
cerca de um terço da formação de seus preços se dá pela cotação à vista. Outra parcela é baseada em preços 
passados e a última, em projeções. 

No trimestre até ontem, a cotação média do minério chegou a R$ 233 por tonelada, queda de 
3,3% ante os três primeiros meses do ano e um avanço de 15,7% na comparação anual. Em dólares, a média 
atingiu US$ 65,86 - recuo de 11,5% e alta de 4,5%, respectivamente, desempenhos piores do que em moeda 
brasileira. 

Tulli, da Coinvalores, ainda pondera que os papéis da Vale aparecem como uma alternativa 
atraente ao investidor, em relação às ações da Petrobras, em meio ao momento conturbado enfrentado 
pela estatal. "É uma proteção, as ações da Vale tendem a ser menos voláteis. É um investimento mais 
tangível." 
 

Fonte: Valor 
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TRISTAR ANUNCIA RESULTADOS POSITIVOS DE SONDAGEM EM CASTELO DE SONHOS 
 

A TriStar Gold disse que encontrou uma interseção de 2 metros com 3,53 gramas de ouro por tonelada em 
uma área ainda não testada no projeto de ouro de Castelo de Sonhos (CDS), no sudeste do Pará. Esse foi 

um dos resultados de 13 novos furos da campanha de 2018 em CDS que estão agora disponíveis e 
identificam veios de conglomerados mineralizados fora da área de recursos minerais existentes 

 

"Este último lote de resultados de sondagem é empolgante, pois temos novos dados da 
Esperança Leste, que é a nossa maior área não testada, com afloramento de conglomerado e geoquímica 
coincidente de ouro no solo, tornando-se um alvo de alta prioridade. Com resultados como o buraco RC-18-
317 em Esperança Leste retornando 2 m @ 3,53 g/t em um furo de 27 m e 4 m @ 2,7 g/t em um furo de 92 
m (largura real é aproximadamente 90% do comprimento da interseção) parece que estamos vendo dois 
veios semelhantes ao que vemos em Esperança Sul, o que é muito promissor", disse Nick Appleyard, CEO da 
TriStar, em nota. 

Segundo a mineradora, desde o início do programa de perfuração de 2018, um total de 34 furos 
de circulação reversa (RC) que somam 3.972 metros e 8 furos que totalizam 960 metros foram concluídos. 

"Isso marca o final da primeira fase da campanha de perfuração de 2018. Os ensaios para 13 
furos, de 1.560 metros, foram recebidos e os resultados são muito promissores, com os resultados positivos 
em Esperança Leste abrindo potencialmente uma nova zona além dos recursos minerais existentes. Dois 
furos em Esperança Sul não tiveram interseções significativas; todos os outros furos tinham, pelo menos, 
uma, quando não múltiplas intersecções nos teores e espessuras antecipadas", afirma a TriStar. 

Em 2018, todas as amostras de furos foram analisadas usando a análise Leachwell de 1 kg de 
material retirado de metade do testemunho em furos de diamante ou um quarto de amostras de rochas em 
furos de circulação reversa. "As amostras são transportadas por caminhão do local para o laboratório da ALS 



em Goiânia, Brasil, onde são secadas, trituradas, pulverizadas e embaladas para envio ao laboratório 
analítico de ALS em Lima, no Peru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Localização de furos de sondagem em Esperança 
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VALE PRETENDE SER REFERÊNCIA EM SUSTENTABILIDADE, AFIRMA DIRETOR-
EXECUTIVO 

 

O jornal 'Agefi publicou uma entrevista com o diretor-executivo de Sustentabilidade e Relações 
Institucionais, Luiz Eduardo Osorio, sobre o objetivo da Vale de se tornar referência em sustentabilidade no 

setor 
 

Desde quando a Vale se interessa por desenvolvimento sustentável? 

A Vale é uma empresa que tem longos ciclos de vida nos territórios onde atua e pertence a um 
setor que pode gerar impactos significativos nos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Por conta disso, 
o desenvolvimento de longo prazo faz parte da nossa estratégia e é essencial para obtermos a licença social 
para exploração. Para nós, o desenvolvimento sustentável é, antes de tudo, uma questão de posicionamento 
e um modo de funcionamento diferente. Nosso objetivo é nos tornarmos referência em sustentabilidade no 
setor de mineração. 
 

Para o futuro, quais são as áreas prioritários para a Vale? 

Temos uma estratégia de desenvolvimento sustentável de longo prazo até 2030. Estamos 
trabalhando diariamente para atingir nossas metas. Entre os objetivos, estão a redução da emissão de CO2 
em 5% até 2020, a recuperação de 2.000 hectares de áreas degradadas, dobrar os lucros dos 
empreendedores locais, criar um impacto positivo no índice brasileiro de desenvolvimento educacional nas 
regiões onde atuamos, reduzir a mortalidade infantil e as doenças causadas pela falta de saneamento básico, 
aumento o acesso à saúde nas localidades onde estamos presentes. 
 



Este ano a Vale publicou seu 11º Relatório de Sustentabilidade? Quais são os principais feitos que você pode 

destacar da última década? 

Os relatórios de sustentabilidade da Vale seguem as diretrizes do GRI (Global Reporting 
Initiative), uma instituição que estabelece as normas internacionais para os relatórios socioambientais das 
empresas. O documento é dividido em cinco temas principais: pessoas, planeta, prosperidade, paz e 
parcerias, os mesmos que guiam os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 da ONU. 
Algumas realizações de 2017 que destaco são os Valemaxes de segunda geração, os navios menos poluentes 
do mundo de toda a história da navegação internacional e a migração das ações da Vale para o Novo 
Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo. Ressalto também a proteção de 8.500 km2, o que equivale a 5,6 
vezes a área ocupada por nossas unidades operacionais, a reutilização de 82% da água em nossos processos 
industriais, a plantação de 140 mil mudas de espécies protegidas; a qualificação de 243 empresas 
fornecedoras no Brasil; 3,6 milhões de horas dedicadas à qualificação profissional de empregados em todo 
o mundo, cerca de 400 ações voluntárias e a contribuição para a melhora dos indicadores socioeconômicos 
em Moçambique. 
 

Do que você tem mais orgulho na Vale? 

Sinto muito orgulho de tudo que realizamos em 2017 e tenho certeza de que podemos ir ainda 
mais longe, superando alguns desafios. O maior complexo de mineração da história, o S11D Eliezer Batista, 
é o projeto mais importante já desenvolvido pela nossa empresa, integrando produtividade com o respeito 
às pessoas e aliando tecnologia ao meio ambiente. Além de aumento a produção de minério de ferro no 
estado do Pará para 230 milhões de toneladas por ano, o projeto traz soluções inovadoras, como a 
substituição dos caminhões fora de estrada pelo sistema de correias transportadoras, reduzindo o consumo 
de diesel em 70%. O beneficiamento a seco reduz o consumo de água em 93% e elimina a necessidade de 
barragens de rejeitos. Ainda podemos melhorar na questão de segurança do trabalho e o programa Zero 
Dano é uma prioridade para a Vale. 
 

Clique aqui para acessar o arquivo original, em francês. 
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AMBIENTALISTAS E MORADORES DENUNCIAM AÇÃO DE MINERADORA 
 

Segundo o Ministério Público, Justiça impediu extração de minério sem licenciamento 
 

Moradores do entorno da serra do Rola-Moça e ambientalistas questionam a atuação da 
Mineração Santa Paulina, que está em atividade e estaria descumprindo uma decisão da Justiça, lavrando 
minério de ferro na fazenda Boa Esperança, em Ibirité, na região metropolitana da capital. Segundo o 
Ministério Público (MP), a Justiça decidiu “impedir a continuidade da operação do empreendimento sem o 
devido e regular licenciamento ambiental”. 

O conselheiro do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, Pedro Cardoso afirmou que a 
retomada da atividade é ilegal. “Se a empresa está minerando lá, ela está desobedecendo a uma ordem 
judicial e ao conselho do parque, tendo em vista que, para exercer essa atividade, ela teria que passar pelo 
crivo do parque”, afirmou Cardoso, que também é membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB-MG e 
do Movimento Serra Sempre Viva. 

Os moradores da região temem impactos no abastecimento de água. “A mineração feita aqui é 
toda para a exportação, e o custo disso é a falta de água para a Grande BH. Não é ser contra a mineração, é 
ser a favor da água, da vida, da biodiversidade”, afirmou o ambientalista Roberto Caldeira, morador de Casa 
Branca, em Brumadinho, na região metropolitana. 

http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Documents/Vale_Agefi_Interview.pdf


De acordo com a empresa, as atividades foram suspensas em 2008 “em virtude do cancelamento 
das AAF’s (Autorização Ambiental de Funcionamento) no Estado” e, desde então, “vem desenvolvendo 
trabalhos de licenciamento ambiental a fim de retomar suas atividades”. Segundo a empresa, ela retomou 
os trabalhos “de forma regular, amparada por um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) visando à 
obtenção de uma LOC (Licença de Operação Corretiva) ”, após uma decisão da Justiça autorizar o retorno. 
Contudo, um recurso do Ministério Público foi acatado pela Justiça em abril deste ano, impedindo o 
funcionamento da mina. 

De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semad), “quando a juíza reformulou 
a decisão, ela entendeu que a empresa deveria passar pelos trâmites normais administrativos, ou seja, o 
LOC, com possibilidade de assinatura de TAC”. “Por precaução, a Semad enviou um ofício para o 
empreendedor cancelando o TAC e dando 30 dias de direito contraditório”, diz o governo em nota. Esse 
prazo ainda estaria em vigor, segundo a secretaria, e a empresa pode operar enquanto o processo de licença 
corretiva está em andamento. 
 

Manancial 

Riscos. Segundo Cardoso, a atividade da mineradora ocorre próximo ao principal manancial que 
abastece Ibirité, o Taboões. A mina pretende lavrar 80 mil toneladas de minério de ferro por mês. 
 

 Empreendimento imobiliário pode ameaçar mananciais 

A construção de um megaempreendimento imobiliário de 27 milhões de metros quadrados no 
entorno da lagoa dos Ingleses, entre Nova Lima, na região metropolitana, e Itabirito, na região Central, 
preocupa moradores e especialistas. A previsão é que o local atraia 150 mil pessoas em até 60 anos. O receio 
é de que o licenciamento seja concedido antes que resultados de estudos hidrogeológicos comprovem 
disponibilidade hídrica. 

O empreendimento é de responsabilidade da CSul, que aguarda a tramitação do pedido de 
licenciamento para iniciar as obras. Na segunda-feira (11), a empresa assinou com o Ministério Público um 
termo comprometendo-se a custear a contratação de estudos para a análise dos impactos ao meio 
ambiente. Segundo o MP, “pareceres técnicos produzidos no curso de inquérito civil apontam possíveis 
danos ambientais em decorrência da implementação do projeto. 

“O local tem papel vital para garantir a captação de água e contribui para o rio das Velhas, 
responsável pelo abastecimento de 60% da população de Belo Horizonte e 40% da região metropolitana”, 
afirmou a integrante do Movimento pelas Serras e Águas de Minas Maria Tereza Corujo. “Criar uma nova 
cidade no lugar que abastece a região metropolitana é uma insanidade”, disse o presidente do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Marcus Vinícius Polignano. 

Segundo a CSul, um estudo detalhado dos recursos hídricos está sendo realizado, e a primeira 
fase indicou que os cursos d’água “não têm nenhuma relação com mananciais que abastecem os rios das 
Velhas e Paraopeba”. “Já tem água comprovada para 76 mil habitantes”, afirmou Waldir Salvador, 
coordenador do licenciamento ambiental da CSul. 
  

Outra lavra aguarda licença para operar 

Outro empreendimento de mineração que avança no entorno do Parque da Serra do Rola-Moça 
é a retomada de operação da mina Casa Branca, paralisada desde 2001. A mina está instalada na zona de 
amortecimento do parque, área que tem o objetivo de proteger a unidade de conservação. 

Segundo a Mineração Geral do Brasil (MGB), o objetivo é recuperar o passivo deixado pela 
mineração operada por outras empresas, mas o projeto inclui, além do descomissionamento de duas antigas 
barragens de rejeitos, a extração de minério de ferro de duas outras frentes de lavra do empreendimento. 
A empresa solicita, ainda, autorização para transportar minério em uma estrada dentro do parque. 

Conforme a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), a 
análise está em fase inicial para elaboração de parecer técnico. “Ela não vai recuperar, ela vai deixar um 
outro passivo”, protesta o integrante da Comissão Estadual de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do 
Brasil em Minas (OAB-MG) Pedro Cardoso. 



Por meio de nota, a MGB informou que apresentou uma proposta de recuperação da área, com 
“correção das cavas, estabilização dos taludes e criação de sistema de drenagem adequado”. 

Após o período de recuperação (de oito anos), a área será integrada à Unidade de Conservação. 
Ainda de acordo com a nota, a proposta de recuperação tem sido construída e discutida junto a entidades 
governamentais e outros órgãos. 
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APÓS DENÚNCIA DO PREFEITO DE MARIANA, SAMARCO SE PRONUNCIA 
 

Segundo Duarte Júnior, a Samarco já tem todas as licenças para iniciar a preparação da cava da mina de 
Alegria Sul, mas a Vale que não estaria permitindo o retorno das atividades por opção de mercado, pelo 

aumento do valor do minério de ferro 
 

O prefeito de Mariana, região central de Minas Gerais, Duarte Junior (PPS), fez uma denúncia na 
semana passada a respeito da demora do retorno das atividades da Samarco na região. De acordo com o 
prefeito, a inatividade da mineradora desde o rompimento da Barragem do Fundão, em 2015, seria hoje 
uma opção de mercado de uma de suas controladoras, a Vale. Ele ainda falou que o motivo da interrupção 
ser mantida seria uma melhora no preço do minério de ferro, sobretudo das pelotas desse produto, que era 
a forma comercializada pela Samarco. 

Para Duarte, a intenção final dessa manutenção da inatividade da Samarco é também para 
possibilitar uma melhor negociação para a Vale assumir a parte da Samarco que pertence à BHP Billiton. 

 
O outro lado 

A mineradora Samarco se pronunciou a respeito das denúncias do prefeito de Mariana e enviou 
o posicionamento da empresa. 

“A Samarco, com o apoio de seus acionistas, tem trabalhado para voltar suas operações de forma 
responsável, com máxima segurança e apoio das comunidades. A expectativa é que as licenças necessárias 
para viabilizar o retorno das atividades sejam obtidas ao longo de 2019. ” 

“A Vale S.A. (Vale) nega que haja qualquer negociação em curso, ou que tenha chegado a um 
entendimento para a compra da participação da BHP Billiton Brasil Ltda. (BHPB) na Samarco. Vale e BHPB 
seguem focadas priorizando o suporte à Samarco para a retomada de suas operações, bem como à Fundação 
Renova nos programas de reparação e compensação das áreas e comunidades afetadas pelo rompimento 
da barragem”. 
 
Em tempo 

A Samarco paralisou suas operações no município de Mariana, região central de Minas Gerais, 
após o rompimento de uma de suas barragens de rejeitos, que deixou 19 mortos, centenas de desabrigados 
e poluiu o Rio Doce, em toda a sua extensão, até parte do litoral do Espírito Santo. 

Com as operações paralisadas, a Samarco é suportada financeiramente por suas sócias: a 
brasileira Vale, produtora global de minério de ferro, e mineradora anglo-australiana BHP Billiton. 

O rompimento da barragem da Samarco, em cinco de novembro de 2015, foi considerado o 
maior desastre socioambiental da história do Brasil. 
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EMPRESAS MINERADORAS DEIXAM DE PAGAR TRIBUTAÇÃO 
 

Estima-se que o subfaturamento nas exportações de minério produziu a fuga de US$ 39,1 bilhões 
 

As práticas de evasão fiscal realizadas pelas empresas extrativas minerais e seus prejuízos 
causados ao país, Estados e Municípios foi assunto discutido durante o painel "O Comércio Internacional e 
os Mecanismos de Evasão utilizados pelo Setor Extrativo Mineral Brasileiro e seus efeitos nas receitas 
públicas da União, Estados e Municípios" – ministrado pelo diretor de assuntos institucionais do Instituto de 
Justiça Federal (IJF), Dão Real, e pelo Auditor Fiscal da Receita Federal de Minas Gerais, Isac Moreno Falcão. 
Palestra ocorreu durante II Encontro Nacional dos Municípios Mineradores, promovido pela Associação dos 
Municípios Mineradores de MG (AMIG). 

Dão iniciou fazendo uma análise dos fluxos financeiros no setor de mineração no Brasil, 
encontrando evidências de como as empresas extrativas minerais aplicam práticas de evasão fiscal e como 
consequência proporcionando lucros elevados no exterior em territórios com baixa carga tributária. 

“Estima-se que o subfaturamento nas exportações de minério de ferro produziu a fuga de US$ 
39,1 bilhões entre 2009 e 2015, uma perda média de mais de US$ 5,6 bilhões por ano. Ao valor subfaturado 
foi associada uma perda de receitas fiscais de US$ 13,3 bilhões para o mesmo período, o que representa 
uma perda média anual de US$ 1,9 bilhão”, destacou. 

No caso do Brasil, esse impacto é grande, pois a economia mineral tem participação bastante 
relevante nas exportações do país e os municípios mineradores perdem muito com o valor subfaturado 
declarado pelas mineradoras. “Com o valor do imposto menor, consequentemente o repasse da CFEM é 
bem menor do que o valor real que os municípios mineradores deveriam receber”, descreveu Dão. 

Com base no estudo, estima-se que 70% de todo o comércio exterior brasileiro ocorra entre 
empresas vinculadas ou com subsidiárias em guaridas fiscais – sendo que 82% do minério de ferro comprado 
no Brasil vai para a Suíça. “O agravante das mineradoras é que elas trabalham com um recurso não renovável 
e que pertence legalmente a toda à sociedade. Ou seja, o que uma mineradora extrai e exporta, desaparece. 
Não poderá mais ser extraído, é colheita única. As gerações futuras não terão mais como explorar este 
recurso”. 

O diretor de relações institucionais do IJF destacou que além de uma fiscalização rigorosa em 
torno dessa evasão fiscal praticada pelas mineradoras, o Brasil precisa repensar o modelo tributário 
praticado. “A contrapartida dada pelas mineradoras à sociedade não é suficiente, pois a participação do país 
na renda do setor extrativo mineral ainda está muito aquém da ideal sem compararmos com a arrecadação 
de outros países, inclusive concorrentes, como a Austrália. 

Ele citou que o aumento da CFEM para 3,5% foi uma grande conquista, mas acredita que o 
cenário ainda precisa melhorar e, muito. “O Brasil continua sendo um dos 10 países mais desiguais do 
planeta. Esse cenário precisa mudar”, defendeu. Dão finalizou sua palestra com a seguinte frase de Darcy 
Ribeiro como forma de motivar os gestores e demais público presente: “Só há duas opções nesta vida: se 
resignar ou se indignar. E eu não vou me resignar nunca”. 
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SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL LANÇA PRODUTOS QUE AMPLIAM POTENCIAL 

MINERAL DO SUDESTE E CENTRO-OESTE DO PAÍS 
 

Desde a década de 70, a região noroeste do Estado de Minas Gerais e sudeste de Goiás não 
recebe um novo mapa integrado que atualiza cartografia e recursos minerais à disposição para consulta 
pública. Este é o principal resultado do projeto de mapeamento geológico Vazante-Paracatu, que engloba 
uma área de cerca de 36 mil km², finalizado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), que disponibiliza 12 
mapas geológicos na escala 1:100.00, com nota explicativa. Além disso, estão sendo lançados produtos da 
Província Mineral Vazante-Paracatu, onde foram desenvolvidos estudos específicos caracterizando e 
catalogando lugares com interesse mineral econômico, sendo apresentados mapas metalogenéticos da área 
Paracatu – Unaí (escala 1:150.000) e outro integrado com a região de Vazante (escala 1:250.000), além de 
um informe de recursos minerais. 

Conforme explica o geólogo da CPRM, Júlio Murilo Martino Pinho, os dois projetos foram 
desenvolvidos em uma região que, embora rica em bens minerais com explotação de água mineral, rocha 
fosfática, minérios de zinco, cádmio, chumbo, ouro, prata, diamante, minerais industriais e insumos 
agrícolas, carecia de integração pública de informações geológicas, geofísicas, geoquímicas e 
metalogenéticas. 

Para atender a esta necessidade, os trabalhos apresentam dados que foram integrados de forma 
multitemática, a partir de trabalho sistemático de campo, gerando mapas com suas respectivas colunas 
litoestratigráficas. “O objetivo do mapeamento é compreender o posicionamento geológico das 
mineralizações e fomentar novas pesquisas e descobertas minerais. Este trabalho gerou novos dados 
integrados aos existentes, tornando-os organizados e disponíveis para consulta pública”, destacou Júlio 
Pinho. 

Como exemplo, Júlio cita a reinterpretação geológica do fosfato na região. “O trabalho coloca no 
mesmo contexto geológico a ocorrência de fosfato no noroeste de Minas Gerais e as ocorrências em Goiás 
e Tocantins, ampliando o potencial de fosfato sedimentar, insumo importante para a agricultura, na região 
centro-oeste e sudeste do país. 

A atualização do conhecimento sobre depósitos, ocorrências e indícios de zinco, chumbo e cobre 
presentes na Província Mineral Vazante-Paracatu, uma das mais importantes províncias plumbo-zincífera do 
Brasil, também será disponibilizada pela CPRM e será apresentada pelo geólogo Paulo Henrique Amorim 
Dias. A Província Mineral Vazante-Paracatu está localizada no noroeste do Estado de Minas Gerais e 
representa uma faixa de direção N-S com aproximadamente 250km de extensão. Contém três distritos 
minerais citados a seguir: Distrito Zincífero de Vazante, Distrito Mineral Paracatu-Unaí (Zn-Pb- Cu) e o Distrito 
Aurífero de Morro do Ouro. “O projeto Vazante-Unaí visa contribuir para o entendimento geológico e 
metalogenético, revelando outras áreas potenciais”, destacou. 

Programação: lançamento da nota explicativa e mapas das folhas Cabeceira Grande, Unaí, 
Ribeirão Arrojado, Serra de Aldeia, Serra da Tiririca, Paracatu, Guarda-Mor, Arrenegado, Coromandel, 
Lagamar, Monte Carmelo, Patos de Minas, e lançamento do Informe de Recursos Minerais do Projeto 
Vazante-Paracatu, Distrito Mineral de Paracatu - Unaí (Zn, Pb, Cu).  

Acesse a nota explicativa e mapas das folhas Cabeceira Grande, Unaí, Ribeirão Arrojado, Serra 
de Aldeia, Serra da Tiririca, Paracatu, Guarda-Mor, Arrenegado, Coromandel, Lagamar, Monte Carmelo, 
Patos de Minas aqui. 

Acesse o Informe de Recursos Minerais do Projeto Vazante-Paracatu, Distrito Mineral de 
Paracatu - Unaí (Zn, Pb, Cu) aqui. 
 

Fonte: CPRM 

Data: 15/06/2018 

 

http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/19397
http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/19396


 

MEIO AMBIENTE APROVA FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RESERVAS 

GARIMPEIRAS 
 

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou na quarta-feira (20) proposta que 
cria um fundo de desenvolvimento de reservas garimpeiras, para financiar projetos públicos e privados de 

uso racional dos recursos ambientais. 
 

O texto aprovado prevê que o fundo será composto por dotações orçamentárias, taxas 
ambientais decorrentes da exploração da atividade garimpeira, transferências da União e por 1% da 
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem), entre outros. 

Além de promover o uso racional dos recursos minerais, os recursos serão usados em projetos 
que tenham como prioridade a promoção social e econômica das populações garimpeiras; a educação 
ambiental; e a recuperação de áreas degradadas; entre outros. 

Relator no colegiado, o deputado Leonardo Monteiro (PT-MG) propôs duas alterações ao texto 
adotado pela Comissão de Minas e Energia em substituição à proposta original – Projeto de Lei 6103/16, do 
deputado Francisco Chapadinha (Pode-PA). 

Uma delas altera o nome originalmente dado ao fundo, que passa a ser denominado Fundo 
Nacional de Desenvolvimento de Reservas Garimpeiras (FNDRG), em vez de Fundo Nacional de Proteção de 
Reservas Garimpeiras. 

A segunda alteração de Monteiro retira dispositivo que isentava garimpos e mineradoras 
regularizados conforme a legislação ambiental de recolherem 30% do valor total da Cfem para o fundo. A 
medida havia sido incluída pelo deputado Cabuçu Borges (PMDB-AP), relator na Comissão de Minas e 
Energia, como forma de incentivar a regularização ambiental da atividade mineradora. 

Monteiro, no entanto, argumentou que reduzir o volume de recursos destinado ao FNDRG no 
ato de sua criação seria um contrassenso. “Por que desobrigar os mineradores desta contribuição, 
substituindo-a por apoio a programas e projetos socioambientais na região? Essa redação nos parece vaga 
e permissiva, pois dificultaria o controle sobre o uso dos recursos do fundo, estimulando fraudes”, justificou 
o relator. 

O texto aprovado também modifica o projeto original, deixando para o Poder Executivo a tarefa 
de definir o órgão ao qual o fundo ficará vinculado. Inicialmente, a proposta havia designado o Ministério do 
Meio Ambiente. A proposta altera a lei que define os percentuais de distribuição da Cfem (8.001/90). 
 

Tramitação 

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

Integra da proposta: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2111206  

 

Fonte: Câmara dos Deputados 

Autores: Murilo Souza e Géorgia Moraes 

Data: 21/06/2018 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2111206


 

COUNTRIES WHERE PUBLICLY-TRADED MINERS OPERATE 
 

The United States has twice as many operating mines owned by publicly-traded companies than 
any other country, according to data from Mining Intelligence. 

As of this month there are 845 operating mines in the U.S., giving it 20% of the world's total. 
Russia is second with 408. Canada ranked eighth with just 167 operating mines. 
Mines considered in the survey had the following criteria: 
Mines are owned by publicly-traded companies and some state-owned mines. Excluded are 

private mines. Stock exchanges used are TSX, TSX-V, ASX, LSE, LSE-AIM, NYSE and JSE. 
Aggregate and industrial mines are excluded. Just base metal, precious metal or coal operations 

are surveyed. 
Mines are in production. 
Mine is either an open pit or underground operation. Excluded are operations that are in-situ, 

placer or tailings, as well as mines with joint open pit and underground operations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



About half the American mines are open pit with the other half being underground. Ukraine, 
Poland and China have the highest percentage of operating underground mines. Indonesia, Philippines and 
Vietnam have the most open pit mines. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despite America having so many mines, the industry often gets overlooked in the US, says 
Jennifer Leinart, Mining Intelligence analyst and vice president of CostMine. 

"While the regulatory environment makes it tough on miners, the United States continues to 
lead. The industry supports over 188,000 direct jobs according to Bureau of Labor Statistics, and there are 
another 10 supporting jobs for each direct mining job," says Leinart. 

Mining still only amounts to 1.2% of total US employment, notes Leinart. 
"Mining is not noticed in the United States because America has such a big, diversified economy. 

Mining has much more prominence in smaller, resource-rich countries where the sector contributes a 
greater percentage to a country's GDP." 
 

Fonte: Mining 

Autor: Michael Allan McCrae 

Data: 20/06/2018 



 

 

MORRE ELIEZER BATISTA, EX-MINISTRO E EX-PRESIDENTE DA VALE, AOS 94 ANOS 
 

Ele esteve à frente do projeto Carajás e idealizou logística que tornou a mineradora uma das mais 
competitivas do mundo 

 

Morreu na noite desta segunda-feira, aos 94 anos, o ex-ministro e ex-presidente da Vale, Eliezer 
Batista, em decorrência a uma insuficiência respiratória aguda, segundo informou o Hospital Samaritano, 
onde ele estava internado. 

Nascido na cidade de Nova Era (MG), em maio de 1924, Eliezer Batista, era considerado um 
estrategista. Foi ministro de Minas e Energia e presidiu a Vale duas vezes, onde foi patrono do projeto de 
Ferro Carajás e criou o Porto de Tubarão (ES), que ampliaria os negócios da mineradora com os japoneses. 
Também esteve envolvido na criação da fábrica de celulose Aracruz — que mais tarde se uniu à Votorantim 
Celulose e Papel, criando a Fibria. Empreendimentos que colocaram o Brasil no mapa do comércio mundial. 

Filho de José Batista da Silva e Maria da Natividade Pereira, casou-se com a alemã Juta Fuhrken, 
com quem teve sete filhos. O mais conhecido deles é Eike Batista, que fundou o império “X” e que, após 
poucos anos de glória, acabou vendo seus negócios degringolarem. 

Eliezer formou-se em 1948 pela Escola de Engenharia da Universidade do Paraná. No ano 
seguinte, ingressou na Vale como engenheiro. Fez carreira na empresa até chegar à presidência, em 1961. 
Passou, então, a acumular o cargo com o de Ministro de Minas e Energia no governo de João Goulart. 

Quando assumiu a Vale, a pauta de exportações do Brasil era praticamente açúcar, café e cacau. 
Eliezer criou o modelo mina-ferrovia-porto, superando o desafio logístico de fazer chegar o minério de ferro 
ao Japão, o maior consumidor da commodity na época, a preços competitivos. Convenceu os japoneses não 
apenas a participar da construção do Porto de Tubarão, como também a construir portos na costa da ilha 
asiática com capacidade para atracação de navios de 100 mil toneladas, quando os maiores na época tinham 
capacidade para no máximo 40 mil toneladas. 

Eram os chamados graneleiros-petroleiros, que levavam o minério de ferro para o Japão e, na 
volta, passavam no Golfo Pérsico e traziam petróleo para o Brasil, otimizando os custos da viagem. Era o que 
o executivo chamava de “transformar distância física em distância econômica”. 

— Além de um ser humano especial, dr. Eliezer foi marcante na história da Vale. Implantou o 
Complexo de Tubarão (ES), Carajás e foi o grande incentivador do maior projeto da história da empresa, a 
que tivemos a honra de dar o seu nome: o Complexo S11D Eliezer Batista, no Pará — disse Murilo Ferreira, 
ex-presidente da Vale. 

A aproximação com os japoneses renderia a Eliezer, em maio de 1985, o título de Grã Cruz da 
Ordem do Tesouro Sagrado, a mais alta condecoração do governo japonês. Apenas cinco pessoas no mundo 
tinham recebido o título até aquela data. Recebeu vários outros títulos internacionais ao longo de sua 
carreira e foi protagonista do documentário “Eliezer Batista, o engenheiro do Brasil”, com 84 minutos, do 
cineasta Victor Lopes. 

Eliezer ficou à frente da pasta de Minas e Energia até junho de 1963. Com a deposição de João 
Goulart, após o golpe militar de 1964, também foi afastado da presidência da mineradora em março daquele 
ano. 

Mas até hoje a Vale mantém o modelo mina-ferrovia-porto, o que permite que seu minério 
alcance a China, maior consumidor do mineral da atualidade, com preços capazes de competir com as 
concorrentes australianas, mais próximas dos chineses. 

Eliezer foi um dos primeiros empresários a serem afastados do comando das estatais no governo 
militar. Os motivos foram no mínimo pitorescos. Primeiro, falava dez línguas, incluindo russo e outros 
idiomas de países comunistas. Tinha ainda incrível semelhança com o falecido líder soviético Leonid Brejnev. 
Além disso, havia conversado diversas vezes com o general Tito, ex-presidente da Iugoslávia, na época 
liderada pelo Partido Comunista. 



Barrado no setor público, voltou-se para a iniciativa privada, mas não se desligou do setor de 
mineração. Entre 1964 e 1968, fundou e presidiu a Mineração Brasileira Reunidas (MBR), do grupo Caemi. 
Foi resgatado pelo último presidente da ditadura, o general João Figueiredo, quando foi nomeado presidente 
da Vale pela segunda vez. Ficou na presidência da Vale entre 1979 a 1986, quando esteve à frente da 
execução do projeto de minério de ferro Carajás, no Pará. 

Após a privatização da Vale, em maio de 1997, quando a empresa foi vendida para um consórcio 
liderado pelo grupo Vicunha — dono da CSN —, foi chamado para integrar a diretoria da Vale, mas negou o 
convite. Tornou-se consultor do governo Fernando Henrique Cardoso para infraestrutura e, mais tarde, da 
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). 

Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, presidente da Firjan, afirma que a principal característica de 
Eliezer era pensar à frente de seu tempo: 

— Além de fundador da Vale, ele foi fundador de uma escola de infraestrutura e logística 
procurando eficiência máxima. O Brasil perde um grande homem. Eliezer sempre teve mania de pensar 20 
anos à frente. Continuava pensando com esse vício de pensamento estratégico. Ele fez um bem enorme para 
o Brasil. 

- Estamos consternados. Nosso maior engenheiro, o homem que teve a visão de preparar a Vale 
para ser a empresa que conhecemos hoje, se foi. Eliezer Batista, que um dia recebeu a alcunha de 
'Engenheiro do Brasil', bem que poderia ser conhecido por: 'o Construtor da Vale'. Sim, temos orgulho de 
dizer que fomos a sua principal obra" - afirmou o diretor-presidente da Vale, Fabio Schvartsman. 

O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, também lamentou a morte de Eliezer, e decretou 
luto oficial de três dias no estado. “Como presidente da Vale do Rio do Doce, comandou a criação do porto 
de águas profundas no Espírito Santo, em Tubarão, inaugurando a logística necessária para a exportação do 
minério de ferro no país. Um passo importantíssimo para o desenvolvimento do Estado”, disse em nota. 

Em junho de 2017, já com a saúde debilitada, Eliezer sofreu uma queda e foi internado na Clínica 
São Vicente, no Rio, onde foi operado. 
 

Fonte: O Globo 

Autor: Marcelo Carnaval 

Data: 18/06/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


