
 

 

 

 

 23 de julho de 2018 
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 

 

 

ENTREVISTA COM VICENTE LÔBO: “VEJO MUITO POTENCIAL PARA O 

BRASIL” 

Em uma série de entrevistas exclusivas realizadas pelo Portal da Mineração, o 
Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e 
Energia, Vicente Lôbo, explica que para o desenvolvimento do setor é fundamental que 

o Brasil tenha uma visão de médio e longo prazo e uma maior interlocução com a 
sociedade.  

Portal da Mineração – Recente publicação do WMC aponta como os grandes países 
mineradores do mundo China, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Porque a mineração no Brasil não é 
tão desenvolvida quanto em outros países mineradores? Como chegar a esse patamar? 

Vicente Lôbo – Quando perdemos a aula, não tiramos dez na prova. A mineração brasileira 
“perdeu a aula” nos últimos 30 anos. Ela ficou acadêmica, regulatória e discutindo o que não tem que ser 
discutido. Ela deixou de crescer. 

O Brasil tem uma visão que espera resultados imediatos. Para desenvolver políticas de qualquer 
setor é fundamental ter políticas de médio e longo prazo. A mineração tem que mudar. 

Nos últimos anos deixamos de ter interlocução com a sociedade e política. Acredito que o Brasil 
está preparado para se tornar uma potência dos grandes países mineradores mundiais. As questões que 
dificultavam estão basicamente pacificadas. Não é que estão resolvidas, nunca estará tudo resolvido. Mas 
criou-se um elemento chave para poder ser um aporte do futuro. A parte regulatória está resolvida, a 
Agência tem um papel importantíssimo e cabe ao setor mineral cobrar a edificação da ANM com pessoas 
sérias e comprometidas. 

Vejo um futuro muito promissor. Somos um país continental e temos uma vocação de geologia 
extraordinária. Se considerarmos o mapeamento geofísico do Brasil veremos que temos oportunidades 
impressionantes. Precisamos de uma política de fomento ao setor, com interlocução com investidores 
internacionais, estabilidade política e regulatória, comprometimento com o aproveitamento de matéria 
prima. 

CLIPPING 



É necessário também fomentar as universidades e investir em tecnologia. Os agentes de 
desenvolvimento estão desaparelhados e adormecidos. Sem a visão de processos não vamos fazer uma 
política de médio e longo prazo. O setor, a academia e a indústria têm um papel fundamental para a criação 
de um programa de desenvolvimento de tecnologia mineral no Brasil. O setor tem que ter uma visão 
holística para poder crescer. 

É preciso definir um programa, criar perspectivas, unir todos os atores, ter uma integração com 
a sociedade e agentes para trabalhar nesse sentido. Perdemos para nós mesmos nos últimos anos, mas isso 
não pode acontecer no futuro. 

Temos conhecimento e profissionais maravilhosos, que me arrisco a dizer que são os melhores 
do mundo. Precisamos entender essa mecânica, fazer workshops, juntar profissionais, academia, empresas 
(pequenas, médias e grandes) e o braço tecnológico. Sou muito otimista. Vejo muito potencial para o País. 

 

Fonte: IBRAM 
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RELATÓRIO DE PRODUÇÃO CONFIRMA BOM MOMENTO DE 

MERCADO VIVIDO PELA VALE 
Os recordes de produção e de vendas para um segundo trimestre, anunciados pela Vale na 

manhã desta segunda-feira, demonstram o bom momento vivido pela mineradora. 
Depois de passar por dificuldades há cerca três anos, sobretudo em função dos preços do 

minério de ferro no mercado internacional à época, a mineradora brasileira encontra-se, agora, em uma 
espécie de voo de cruzeiro. 

O desempenho é garantido por preços relativamente estáveis da commodity – seu principal 
produto – e pela ênfase dada pela companhia ao minério de maior qualidade no seu portfólio, com maior 
teor de ferro, que assegura o pagamento de “prêmios” sobre os preços de referência no mercado. Além 
disso, a produção de minério de ferro do S11D, sua mais nova mina em Carajás, no Pará, é crescente, 
agregando qualidade ao seu “mix” de produção. 

Hoje a companhia divulgou, no relatório de produção do segundo trimestre, que o prêmio do 
minério de ferro com 65% de teor de ferro (blend Carajás) aumentou para uma média de US$ 20,2 por 
tonelada no segundo trimestre ante um prêmio de US$ 16 por tonelada na média do primeiro trimestre do 
ano. 

Preços estáveis e prêmios por qualidade, além de volumes de produção, garantem à Vale boas 
receitas. No dia 25 a mineradora vai divulgar os resultados financeiros referentes ao segundo trimestre e a 
expectativa é que o desempenho seja consistente. 

A desvalorização do real frente ao dólar no segundo trimestre beneficia uma empresa 
exportadora como a Vale, que é toda dolarizada: tem seus preços de referência e suas receitas em dólar, 
assim como sua dívida também é dolarizada. Cerca de metade de seus custos são em reais, no Brasil.  

Contabilmente, porém, a desvalorização do real frente ao dólar pode ter um efeito não caixa 
sobre o resultado da companhia em reais, considerando-se justamente a dívida atrelada à moeda norte-
americana. Mas operacionalmente, em seu conjunto, a Vale deve apresentar bons resultados operacionais 
relativos ao segundo trimestre, no dia 25.  



Um ponto que foi confirmado pelo relatório de produção do segundo trimestre divulgado hoje 
foi a flexibilidade operacional e logística da mineradora, que conseguiu passar relativamente sem estragos 
pela greve dos caminhoneiros em maio. 

No relatório, a empresa destacou o uso de ferrovias para transporte de insumos e ajustes de 
métodos de mineração e planos de lavra, bem como mudanças nos parâmetros de processo de suas usinas, 
durante a greve. Pelos números do segundo trimestre, a Vale confirmou que deve ficar próxima da meta de 
produção prevista para este ano, de 390 milhões de toneladas de minério de ferro. Segundo a companhia, 
no segundo semestre de 2018, os volumes devem ficar acima de 100 milhões por tonelada em cada 
trimestre. 

No primeiro semestre, a produção de minério de ferro da companhia totalizou 178,7 milhões de 
toneladas, sendo que somente a produção do segundo trimestre foi de 96,7 milhões de toneladas, 5,3% 
acima da verificada em igual período do ano passado. 

As vendas, por sua vez, totalizaram 73,3 milhões de toneladas, 5,8% acima de igual período do 
ano passado.  

Como já dito pelo presidente da Vale, Fabio Schvartsman, embora a Vale vá atingir este ano 
capacidade de produção de 450 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, não produzirá mais do 
que 400 milhões de toneladas, privilegiando margens ao invés de volumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Valor 
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MAIORES MINERADORAS QUEREM MAIS COBRE - MAS NINGUÉM 

ESTÁ VENDENDO 

Nenhum proprietário quer abrir mão de sua mina de cobre 

Esse é o maior dilema do mundo da mineração: todos procuram bons negócios no ramo do 
cobre, mas nem mesmo as produtoras mais endinheiradas conseguem fechar acordos. 



As maiores mineradoras afirmam que estão otimistas em relação ao cobre e que buscam 
crescimento no metal que, segundo previsões, terá uma demanda cada vez maior devido à expansão das 
cidades e dos veículos elétricos. O setor está com bastante dinheiro para fechar negócios no momento – a 
Rio Tinto pode encerrar o ano com US$ 8,5 bilhões levantados em vendas de ativos e rivais como BHP Billiton 
e Glencore estão gerando lucros enormes. 

Então qual é o problema? Para começar, nenhum proprietário quer abrir mão de sua mina de 
cobre. Mesmo quando a Glencore e a Anglo American ficaram paralisadas por dívidas durante a crise das 
commodities de 2015, nenhuma das duas mostrou disposição para considerar uma oferta da Rio pela 
participação no gigantesco depósito de Collahuasi, no Chile, de acordo com pessoas a par das negociações 
que pediram para não serem identificadas. 

No que diz respeito a empresas de capital aberto, não há muitas opções – a Freeport-McMoran, 
com sede nos EUA, e a canadense First Quantum Minerals estão entre as únicas produtoras de tamanho 
considerável focadas no cobre. Mesmo assim, pode ser difícil resistir ao apelo do cobre. 

Veja o que pode acontecer com as maiores mineradoras do mundo: 
Rio Tinto: 
A Rio é a empresa mais bem posicionada para capitalizar possíveis negócios. A empresa não sabe 

o que fazer com o dinheiro que está ganhando, não tem quase nenhuma dívida e, à parte a disputa latente 
na Mongólia, não tem nenhuma das distrações que perseguem as rivais. A Rio fechou acordo para vender 
sua participação na mina de cobre e ouro Grasberg por US$ 3,5 bilhões na semana passada e também deverá 
fechar vendas pendentes de ativos de carvão e alumínio neste ano.  

BHP Billiton:  
A BHP também conta com amplos recursos e está interessada em mais cobre. Mas a empresa 

tem preocupações mais urgentes, como a acionista ativista Elliott Management e um processo de venda em 
andamento de seu negócio no ramo de xisto, de US$ 10 bilhões. A maior mineradora do mundo afirmou 
também que os grandes negócios não são uma prioridade e o novo presidente do conselho, Ken Mackenzie, 
disse neste mês que a carteira de ativos estará próxima do ideal quando os ativos de petróleo e gás nos EUA 
tiverem sido vendidos. 

Glencore: 
Mineradora que mais compra no mundo, a Glencore atualmente enfrenta uma investigação das 

autoridades americanas que pode reduzir sua capacidade de buscar grandes negócios. A empresa investirá 
até US$ 1 bilhão na recompra de ações neste ano com o objetivo de mitigar as consequências da 
investigação. 

Anglo American:  
A resposta da Anglo à falta de oportunidades é construir sua própria nova mina de cobre e o 

conselho da empresa está prestes a aprovar um novo projeto de US$ 6 bilhões no Peru. A parceira Mitsubishi 
ajudará a suportar o peso do financiamento, mas devido ao valor elevado a mineradora com sede em 
Londres provavelmente não fará nenhuma outra grande compra. 
 
Fonte: Bloomberg 
Data: 17/07/2018 

 

 

 

 

 

 



 

JAGUAR ACHA OURO EM NOVA PROFUNDIDADE DE MINA 

Ativo fica em Conceição do Pará 

O programa de pesquisas e sondagens da canadense Jaguar Mining, importante produtora de 
ouro com atividades dentro do Estado, começa a dar os primeiros resultados. A companhia confirmou que 
encontrou depósito de ouro abaixo da profundidade em que estão as operações atuais na mina de 
Turmalina, que fica no complexo de Conceição do Pará, na região Centro-Oeste. Com isso, a mineradora 
poderá expandir a produção no ativo. 

As operações da empresa estão concentradas na região do Quadrilátero Ferrífero, no Estado. 
Além da mina de Turmalina, o complexo de Conceição do Pará inclui planta metalúrgica e escritórios. Já os 
ativos de Pilar e Roça Grande fazem parte do projeto Caeté, localizado no município de mesmo nome, na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 

De acordo com as informações da companhia, o programa de perfurações, pesquisas e 
sondagens confirmou a presença de minério de ouro 300 metros abaixo das operações atuais em Turmalina, 
o que abre a possibilidade de expansão das reservas em futuramente, da produção. 

A mineradora informou que os programas de perfurações em 2018 “continuam focados na 
conversão e atualização do estoque crescente de recursos minerais e na atualização das reservas minerais”. 
 

Produção 

No primeiro trimestre deste ano, a Jaguar produziu 18,8 mil onças de ouro a partir de seus ativos 
em Minas Gerais. O volume representou uma queda de 15,4% em relação à produção dos mesmos meses 
de 2017 (22,2 mil onças). O recuo foi consequência de mudanças do material processado na mina de 
Turmalina. 

A Jaguar vendeu 19,2 mil onças de ouro extraído (entre produção e estoques) em suas operações 
no Estado no primeiro trimestre deste ano contra 24 mil onças nos mesmo meses do exercício passado, uma 
redução de 19,6%. 

Para este ano, a Jaguar prevê alcançar uma produção de 90 mil onças de ouro a 105 mil onças 
do metal nos seus ativos em Minas Gerais. A produção de Turmalina deve representar pouco mais da metade 
do volume previsto, a de Pilar, aproximadamente 40%. Caso a projeção seja confirmada, o crescimento sobre 
2017 será de pelo menos 7%.  
 

Fonte: Diário do Comércio 

Autor: Leonardo Francia 

Data: 12/07/2018 

 

 

NOVA DESCOBERTA MOSTRA VEIO COM ALTO TEOR NO PROJETO 

CUIÚ CUIÚ 

A Cabral Gold apresentou hoje (19) os resultados iniciais de amostragem e exploração de um 
programa em andamento que mostram uma descoberta de alto teor de ouro no alvo Machiche, parte do 



projeto de ouro Cuiú Cuiú, em um antigo garimpo na região de Tapajós, no Pará. A amostra com maior teor 
tem 336 g/t de ouro. 

"Os resultados iniciais destacaram uma tendência mineralizada recentemente descoberta, sem 
sondagem anterior, localizada a apenas 500 metros ao norte do depósito de MG da Cabral. MG é um dos 
quatro depósitos com recursos definidos no [projeto] Cuiú Cuiú", disse a mineradora em nota divulgada 
hoje. 

As recém-descobertas estruturas mineralizadas de Machiche se estendem por menos 300 
metros e situam-se ao longo de uma tendência a leste, aproximadamente paralela à de MG. Segundo a 
mineradora, a descoberta é marcada por uma linha de poços artesanais recentemente afundados que 
buscavam veios de quartzo de alto teor de ouro hospedados em rocha macia e rasa. 

"A estrutura é definida como um baixo magnético sutil que corresponde a uma anomalia 
geoquímica coincidente de ouro no solo (100-315 ppb Au). Ambas os veios e as rochas alteradas são ricas 
em sulfetos, o que parece correlacionar-se a uma elevada resposta de cargabilidade IP [Polarização Induzida] 
interpretada a partir de um levantamento de teste de IP realizado em 2006 cobrindo parte do depósito de 
MG ao sul", afirmou. 

De acordo com um comunicado, uma amostra composta de rocha mineralizada retornou 336 g/t 
Au retirada de um veio de quartzo-pirita com 1 metro de espessura, retirado de um poço artesanal em 
Machiche. Os resultados da amostra da trincheira incluem 54,6 g/t Au, a partir de 0,80 metro; 13,2 g/t Au, 
a partir de 0,75 metro; 13,8 g/t Au, a partir de 1,5 metro; e 5,8 g/t Au, a partir de 1,75 metro. 

A área do projeto Cuiú Cuiú fica onde se estabeleceu o maior garimpo de ouro de aluvião na 
região de Tapajós, no Pará, de onde foram retiradas 2 milhões de onças (Moz) de ouro, de um total estimado 
de 20 Moz a 30 Moz produzidas durante a corrida do ouro do Tapajós. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 19/07/2018 

 

 

O MERCADO DE COMMODITIES MINERAIS E SEU REFLEXO NAS 

DECISÕES DE INVESTIMENTO NA CADEIA PRODUTIVA 

A indústria mineral brasileira historicamente desempenha papel relevante na participação do 
PIB nacional, apesar dos fluxos e refluxos do cenário econômico globalizado com impacto nos preços de 
commodities minerais.  

Em cenário de preços deprimidos, para a maioria dos commodities minerais, uma leitura do 
comportamento do mercado (demandas/ofertas) é essencial para tomadas de decisões com maior controle 
dos riscos financeiros.  

Demandas por commodities no mercado é a força que alavanca decisões para implementar 
ações no contexto da cadeia produtiva do setor mineral, com o objetivo de se atingir metas de produtividade 
planejadas.  

Dois cenários a se destacar em razão de cotações de commodities no mercado. 
Cenário de preços baixos: Como melhorar resultados de produtividade na Mina e na Planta com 

redução de custos? Preços baixos de commodities obrigam o setor produtivo a revisitar suas políticas de 
controle de custos, ou seja, aumentar produtividade sem investimentos adicionais. 

Com foco nesse assunto, a revista Minérios & Minerales promoveu nos dias 15 e 16 de maio de 
2018, na cidade de Belo Horizonte (MG), o IX Workshop Redução de Custos na Mina e na Planta, com temas 



abordando alternativas inovadoras, visando maximizar resultados (produtividade) em operações na lavra e 
nas plantas de processamento mineral.  

Destaque para soluções técnicas apresentadas por empresas com renomada participação na 
indústria mineral brasileira, em painéis como britagem e peneiramento; barragem e tratamento de rejeitos; 
correias transportadoras; desmonte de rocha com explosivos e frota de transporte.  

O Workshop apresentou temas focados na produção (final da cadeia produtiva do setor mineral). 
Empresas tradicionais com projetos em operação propuseram excelentes possibilidades de 

intervenções (sistemas operacionais com resultados eficientes) para melhorar resultados de produtividade 
na mina e na planta - os quais, sem nenhuma exceção, estão relacionados ao conhecimento das 
características físico-químicas de minérios que, em outras palavras, significa ter controle adequado da 
distribuição dos metais no depósito, o que é possível com um modelo geológico robusto. 

Outro tema relevante discutido no evento foi o monitoramento de barragens com soluções 
relacionadas à utilização de drones e sensores acoplados a satélites. Monitorar segurança de barragem é 
imprescindível, mas, nenhum drone ou processamento digital de imagens - por mais sofisticados que sejam 
- podem antecipar riscos. Essas ferramentas ligam a luz vermelha quando o processo de ruptura já pode ter 
se iniciado. Em contrapartida, a utilização de GPS é vital para otimizar fluxo de cargas na mina e na planta 
(elimina/reduz hora de equipamentos ociosos). Inteligência artificial ajuda muito, mas não substitui o 
martelo e a botina no campo. 

Cenário de preços altos: Como expandir o negócio? Preços altos de commodities não devem ser 
traduzidos como possibilidade (exclusiva) de aumento de produção. Esse é o melhor momento para 
desenvolvimento de atividades de exploração brownfield (com objetivo de repor as reservas minerais 
depletadas/projetos “near mine”). É a hora de se rastrear commodities minerais de interesse em novas 
fronteiras de exploração mineral, ou revisitar ambientes geológicos já conhecidos (projetos greenfield).  

Nesse sentido, a Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira 
(Adimb) promoveu, entre os dias 20 a 23 de maio de 2018, o VIII Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral 
- Simexmin com abordagem e debates em temas relacionados ao novo arcabouço legal do setor mineral 
brasileiro; o potencial do País para depósitos Au, Cu-Au tipo pórfiro e epitermais; perspectivas do mercado 
de commodities minerais e competitividade do Brasil; novas descobertas “near-mine” no País e declaração 
de resultados de exploração, recursos minerais e reservas minerais.  

Destaque especial, nesse evento, para uma homenagem ao professor Onildo João Marini, que 
se desliga da diretoria executiva da Adimb, onde atuou por quase 20 anos com grande dedicação e 
competência, produzindo resultados relevantes e expressivos, estimulando sinergia entre empresas, 
governo e universidades em defesa do setor mineral brasileiro. Homenagem merecida. 

Em Ouro Preto, no VIII Simexmin, os temas apresentados tiveram foco na exploração (ponta 
inicial da cadeia produtiva do setor mineral).  

Muitas discussões trataram sobre escolha de melhor ambiente geológico para alocar 
investimentos em commodities de interesse, com destaque especial para sistemas pórfiros (Cu-Au), objeto 
de interesse de grandes players que estão alocando investimentos em programas de exploração mineral na 
região de Alta Floresta-Matupá (MT), onde afloram extensas manifestações de rochas plutônico/vulcânicas 
(magmatismo ácido) conhecido na literatura geológica como evento Uatumã. 

Outro tema importante no Simexmin foi o cuidado com a segurança da informação gerada 
(QA/QC) durante o desenvolvimento de projetos e, também, a importância de profissionais qualificados para 
implementar e monitorar programas de exploração (Comissão Brasileira de Recursos e Reservas). 

Foram abordados temas em torno das expectativas (de todos os atores do setor mineral) com 
as novas regras (medida provisória que está para sair) visando desengavetar dezenas de milhares de 
processos que estão tramitando na fase de disponibilidade no DNPM (hoje, Agência Nacional de Mineração). 
O Serviço Geológico do Brasil (ex-CPRM) desenvolve estudos visando caracterizar “potencial prospectivo” 



para embasar lances mínimos de áreas em disponibilidade, localizadas em províncias minerais de relevante 
interesse (via leilão).  

Para os dois cenários acima mencionados, as respostas/soluções têm relação direta (inexorável) 
com o modelo geológico construído a partir de base de dados gerados nos programas de exploração 
(definição de recursos minerais), passando pela fase de delimitação e caracterização econômica do depósito 
mineral descoberto (definição de reservas minerais) e, finalmente, para a fase de produção (lavra e 
processamento).  

Essa assertiva é válida para qualquer commodity mineral, desde agregados para a construção 
civil, calcário agrícola, fertilizantes, metais ferrosos e não ferrosos, metais preciosos, petróleo, tudo.  

A construção de modelos geológicos bem estruturados permite a elaboração de modelos de 
blocos mais precisos que, por sua vez, serão utilizados para planejamento de lavra, que orientará operações 
na mina de tal forma que a carga de minério a ser processada se apresente com parâmetros físico-químicos, 
dentro de patamares técnicos aceitáveis para otimizar o processamento industrial. 

A elaboração do modelo geológico influi nas decisões na escolha de equipamentos para 
operações de lavra (mina) e processamento mineral (planta de beneficiamento). A elaboração de modelos 
de blocos (para qualquer commodity) utiliza critérios geoestatísticos (krigagem) para modelar (definir) a 
geometria de envelopes com características específicas (teor, densidade, litologia etc.), a partir de base de 
dados que inclui geologia de superfície e subsuperfície (sondagem), além de resultados de análises de 
amostras geoquímicas. 

Políticas de controle de qualidade (QA/QC) são essenciais para validar todos os dados (em todas 
as fases da cadeia produtiva do setor mineral), de tal forma a garantir grau de confiança (geoestatística) 
adequado para tomadas de decisão. A Comissão Brasileira de Recursos e Reservas (CBRR), a exemplo da NI-
43101 (Canadá) e JORC (Austrália), orienta/recomenda que todas as atividades de exploração sejam 
administradas por profissionais com reconhecida experiência/skill para o commodity de interesse.  

É esse profissional que assume as responsabilidades por todas as informações do projeto a 
serem disponibilizadas para o mercado de commodities, visando dar suporte para decisões de investimentos 
(ou negócios). Deve reportar informações precisas (referente ao estágio de desenvolvimento em que se 
encontra o projeto) destacando-se: dados do projeto, classificação de recursos e reservas minerais, método 
de lavra, infraestrutura, aspectos ambientais, viabilidade econômica e análise de risco e recomendações. 
Devem ser informações validadas, com qualidade e confiabilidade para suportar auditorias técnicas e 
financeiras por parte de agentes reguladores (Agência Nacional de Mineração, Ministério das Minas e 
Energia, Ministério do Meio Ambiente) e investidores (acionistas, fundos de investimento, bolsas de valores 
etc.).  

Os assuntos abordados nos dois eventos (IX Workshop/M&M & VIII Simexmin/Adimb) são de 
extrema importância e têm relação com conceito básico de geologia, o qual pode ser traduzido pelo termo 
modelo geológico, que é concebido a partir de dados produzidos durante o desenvolvimento do projeto, 
desde a fase de exploração (descoberta e definição de recursos minerais) até a fase de produção (definição 
de reservas minerais lavráveis), que permitirão orientar caminhos para lavra e processamento com metas 
de produtividade pré-estabelecidas. 

Hoje, o mercado de commodities minerais está com apetite aguçado para metais como zinco, 
lítio, cobre, níquel, cobalto e ouro (são os que têm respostas positivas em cotações em bolsas de Londres, 
Canadá e Austrália) e muito pouco é falado (por aqui) sobre fertilizantes (inclua-se calcário agrícola), 
agregados minerais e água potável. 

Imaginamos uma sociedade com escassez de metais base e metais preciosos. Imaginamos essa 
mesma sociedade com escassez de alimento (fertilizantes), energia e água potável. 



 Do ponto de vista social, as respostas terão repercussão de gravidade variada, mas obviamente 
bem diferentes. Nesse sentido, já temos um exemplo real do que é o dia a dia de cidadãos em áreas 
desabastecidas de tudo por falta de combustível. 

 

Fonte: Revista Minérios e Minerales 

Autor: Vitor Mirim 

Data: Junho/Julho 2018 – Ano XLI – Nº 395 

 

 
ATUALIZAÇÃO DO MARCO LEGAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

PODE AFETAR MINERAÇÃO 
A Agência Nacional da Mineração (ANM), criada em substituição ao antigo 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), pode ser obrigada, assim como 
todas as demais agências reguladoras do país, a possuir uma ouvidoria e um plano de 

gestão anual enviado ao Congresso. Essas propostas fazem parte da atualização do 
marco legal das agências, a ser debatido pelo Senado 

O Senado deve debater a atualização do marco no segundo semestre deste ano. Uma comissão 
especial da Câmara dos Deputados aprovou o parecer sobre a proposta de Lei Geral das Agências 
Reguladoras, o PLS 52/2013 (PL 6621/2016 na Câmara), de autoria do senador Eunício Oliveira (MDB-CE), 
atual presidente do Senado. Como tramita em caráter conclusivo e sofreu alterações, o texto poderá 
retornar para análise da Casa em agosto, a menos que haja recurso de deputados para apreciação no 
Plenário. 

O mandato do presidente e dos diretores será de cinco anos, não coincidentes, sem recondução, 
o que já acontece na ANM. Os candidatos a uma vaga na diretoria colegiada deverão comprovar experiência 
de cinco anos. Haverá uma seleção pública para formar uma lista tríplice a ser apresentada ao presidente 
da República. O indicado pelo Planalto será sabatinado pelo Senado. 

Na justificativa do projeto, Eunício Oliveira afirma que, passados cerca de quinze anos, as regras 
de funcionamento das agências reguladoras precisam ser aperfeiçoadas, "tanto para preservar sua 
autonomia e independência, imprescindíveis ao seu bom funcionamento, quanto para suprir lacunas e 
corrigir problemas evidenciados ao longo dessa primeira década de experiência". 

O projeto também prevê ações de promoção da qualidade dos serviços das agências, do fomento 
à pesquisa no setor regulado e da cooperação com outros órgãos de defesa do consumidor, defesa da 
concorrência e meio ambiente. "Se a atividade reguladora das agências é inerente à execução das políticas 
públicas a elas confiadas, nada mais adequado que elas, como órgãos de Estado, não se tornem inoperantes 
por desídia de seus diretores em dar plena e boa execução aos mandatos que lhe foram conferidos", diz o 
autor. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 20/07/2018 

 

 

 

 



 

VALE SE VÊ NO MEIO DE BRIGA ENTRE ESTADOS 
Governo exige trecho em MT, mas empresa tinha acordos para investir no PA e no ES 

A mineradora Vale está se mobilizando para evitar que uma discussão antiga do agronegócio – 
a melhor saída para os grãos exportados a partir do Centro-Oeste – atrase um dos projetos de maior 
interesse para a companhia: a renovação antecipada da concessão de suas estradas de ferro. Especialistas 
que acompanham a discussão dizem que a escolha da contrapartida, pelo governo federal, contraria 
compromissos antigos da mineradora com Espírito Santo e Pará e politiza a questão antes da hora ao definir 
os Estados que serão beneficiados pelos investimentos. 

Ao negociar a renovação antecipada, a Vale aceitou construir a Ferrovia de Integração do Centro-
Oeste (Fico), entre Campinorte (GO) e Água Boa (MT), ao custo de R$ 4 bilhões e entregá-la ao governo, que 
licitará o operador. No entanto, especialistas dizem que essa não é a melhor opção. 

Para não travar o processo e a empresa não correr risco de ter de negociar com o próximo 
governo, eles defendem o pagamento em dinheiro da nova outorga. “Isso pode virar um inferno se não 
agirem logo. Conheço bem essa história, pois já fui personagem nela”, diz o ex-diretor da Vale José Carlos 
Martins, para quem as demandas de Pará e Espírito Santo precisam ser analisadas. 

A empresa não comenta o assunto, mas a avaliação interna é de que a contrapartida exigida é 
válida para minimizar o risco de deixar a discussão para o ano que vem. A VLI, empresa de logística da qual 
a Vale detém 30%, deve investir mais R$ 1 bilhão para construir um trecho da estrada de ferro que ligaria os 
portos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. O esforço é para contornar a oposição dos governadores do 
Espírito Santo e do Pará, que deram contornos de briga federativa ao acordo que era costurado.  

“Tinha tudo para ser perfeito, nem o TCU (Tribunal de Contas da União) ia questionar. Agora, o 
maior risco é travar um pacote de investimentos de R$ 25 bilhões”, diz o coordenador do Núcleo de Logística 
da Fundação Dom Cabral, Paulo Resende. Ele se refere à negociação conduzida pela Vale e por outras três 
operadoras ferroviárias: VLI, Rumo e MRS. 

Polêmica. Segundo Resende, a necessidade de interligar, por ferrovias, a produção de grãos do 
Centro-Oeste aos portos é óbvia. A politização ocorreu na escolha das saídas da ferrovia por Itaqui (MA) e 
Santos (SP). Como o projeto ainda terá de passar por audiências públicas, as críticas dos governos do Espírito 
Santo e do Pará podem interromper o processo. 

O Pará defende a priorização de um arco ferroviário na região Norte, que integre ferrovias, 
hidrovias e portos e viabilize a saída dos grãos por vários portos da região. Já o Espírito Santo quer a alocação 
dos recursos das novas outorgas na construção da ferrovia Espírito Santo–Rio. O projeto integraria os portos 
dos dois Estados e beneficiaria o polo de mineração e siderurgia, que hoje é obrigado a utilizar passar por 
São Paulo e Minas com suas cargas, o que aumenta os custos logísticos. 

“Teria sido melhor não definir agora onde serão aplicados os recursos e avançar com a renovação 
antecipada, negociada desde 2013. Transformaram em briga federativa uma discussão que exige briga de 
curto prazo”, diz o especialista. 

Martins também acha que seria melhor pagar a contrapartida em dinheiro e deixar que o 
governo investisse onde quisesse. “A questão é que, pagando com ferrovia no Mato Grosso, que não tem 
nada da Vale, a empresa criou uma dívida com outros Estados onde tem operações”, diz. 

De acordo com o economista Armando Castelar, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o atual 
momento político do País justifica a tentativa de transferir a responsabilidade de construção para um agente 
privado. Ele frisa que precisa estar “tudo amarrado” e chama atenção para as vantagens da mudança 



contratual, além dos investimentos. “Estamos diante da oportunidade de fazer uma mudança importante, 
que vem sendo discutida desde 2013”, afirma. 

Ele lembra que a mudança contratual inclui a possibilidade de devolução de trechos, maior 
abertura a novos usuários e descontos caso os investimentos não sejam realizados.  

Para ele, os governadores de Pará e Espírito Santo estão usando os argumentos errados. “Os 
governadores estão preocupados com seus Estados, e o governo federal, com o Brasil. Eles estão querendo 
ser compensados por uma coisa boa, que é já ter ferrovias. Justiça federativa é investir em quem não tem 
ferrovia ainda”, completa.  

Em nota, a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF) informou que a 
definição dos investimentos compete ao governo federal e está amparada no Plano Nacional de Logística 
(PNL). 
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SETOR MINERAL REGISTRA SUPERÁVIT DE US$ 11,4 BI NO 1º 

SEMESTRE DE 2018 

A balança comercial do setor mineral encerrou o primeiro semestre do ano com superávit de 
US$ 11,4 bilhões. O valor é praticamente o mesmo registrado no mesmo período no ano passado. As 
exportações somaram US$ 23,2 bilhões e as importações US$ 11,8 bilhões. A participação do setor no total 
de exportações do País nos seis primeiros meses de 2018 foi de 20,4%. 



O setor mineral compreende a mineração (indústria extrativa de matérias-primas) e a 
transformação mineral (metálicos, não metálicos e compostos químicos inorgânicos). Os produtos obtidos 
após a transformação de matérias-primas são, por exemplo, o aço, a alumina e o vidro. 

Considerando apenas a mineração, o superávit foi de cerca de US$ 7,7 bilhões, com exportações 
chegando a US$ 11,4 bilhões e importações a US$ 3,7 bilhões. O minério de ferro foi o produto mais vendido, 
com participação de 79% do total da receita gerada com as vendas de minérios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério de Minas e Energia 

Data: 18/07/2018 

 

 

RELATÓRIO FEDERAL DIZ QUE CONTAMINAÇÃO NO PARÁ PODE TER 

ORIGEM FORA DA HYDRO 

Comitê aponta poluição crônica de lixão como possível causa de degradação de água 
em Barcarena 

Relatório do comitê da Casa Civil criado para acompanhar a contaminação ambiental em 
Barcarena (PA) afirma que a poluição da água no entorno da refinaria de alumina norueguesa Hydro 
Alunorte, investigada por um suposto transbordamento de rejeitos sólidos, pode ter origens crônicas, como 
o lixão municipal a céu aberto. 



“A precariedade dos serviços disponíveis à comunidade —agravada pelo fato de se localizar em 
área não regularizada— potencializa o incidente. Assim, o comitê federal deve analisar a contaminação 
ambiental em Barcarena sem perder de vista o contexto no qual a região se insere”, afirma o relatório. 

Resultado de uma visita in loco, o relatório não endossou a principal conclusão do Instituto 
Evandro Chagas (IEC), ligado ao Ministério da Saúde, segundo o qual a origem da contaminação da água foi 
o suposto transbordamento de uma das bacias de rejeitos sólidos da Hydro em 17 de fevereiro, durante um 
período de fortes chuvas.    

Em vistoria feita no final de abril, o comitê identificou como uma possível fonte poluidora um 
canal que leva o chorume do lixão a céu aberto a uma nascente do rio Murucupi —na verdade um pequeno 
córrego que atravessa comunidades da região.   

Essa possibilidade não foi levada em conta pelos laudos do IEC, cuja análise da água no rio 
Murucupi encontrou teores elevados de alumínio, ferro, cobre e chumbo, entre outros metais. 

Segundo o pesquisador Marcelo Lima, a análise química não deixa dúvidas de que a 
contaminação veio de efluentes oriundos da Hydro Alunorte durante o suposto transbordamento.  

Ele afirma que, pela posição geográfica do ponto de coleta, o lixão não poderia ter tido influência 
no resultado e por isso não foi levado em conta.  

O pesquisador admitiu, no entanto, que o relatório final do IEC, em fase de preparação, mostrará 
como o lixão “piora ainda mais a situação quando ocorre contaminação a partir da Hydro Alunorte”.  

Outra divergência entre o IEC, sediado em Belém, e o comitê —formado pelo Ibama e por quatro 
ministérios (Casa Civil, Saúde, Integração Nacional e Direitos Humanos) — se refere ao impacto do despejo 
no rio Pará da água de chuva não tratada que inundou parte da refinaria durante a tempestade de 17 de 
fevereiro.  

Essa irregularidade foi admitida pela Hydro em meados de março. Pelo fato de o ponto de 
despejo ser distante das comunidades, a ação está relacionada às inundações ocorridas nesses bairros. Para 
o comitê, incidentes como o ocorrido no rio Pará provocam “poluições de caráter agudo” no local atingido, 
“com a tendência de retorno às condições anteriores dias após o fato”. 

“O IEC não pode afirmar isso, pois essa resposta somente pode ser dada com estudos e análises 
continuados após cada incidente que gera poluição. Em relação aos ocorridos no dia 17 de fevereiro e 
posteriormente a esse, o IEC mostra em relatórios que as contaminações perduraram por semanas”, 
contesta Lima. 

Barcarena tem o pior saneamento entre as cidades brasileiras de grande porte (acima de 100 mil 
habitantes), segundo o ranking da Associação Brasileira de Engenharia Sanitário e Ambiental (Abes).  A 
cidade, próxima a Belém, não dispõe de tratamento de esgoto nem destinação adequada de resíduos 
sólidos. O abastecimento de água é de apenas 24%.  

Nas comunidades do entorno da refinaria da Hydro, quase não há água encanada. A população 
se abastece em poços rasos próximos às casas, sem nenhum tratamento.  

Criado nos anos 1970, o polo industrial de Barcarena ainda não possui licença ambiental. Além 
disso, foi criado sobre uma área ocupada por comunidades tradicionais, gerando conflitos fundiários sem 
solução até hoje. 

 

Fonte: Folha de S. Paulo 
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MPF PEDE À JUSTIÇA CASSAÇÃO DE LICENÇAS DE EMPREENDIMENTO 

DA ANGLO AMERICAN 

Procurador quer que sejam cassadas licenças prévia e de instalação da terceira etapa do Minas-
Rio, que pretende ampliar produção para 26,5 milhões de toneladas de minério de ferro por ano 

Ministério Público Federal (MPF) informou, nesta segunda-feira (16), que pediu à Justiça a 
cassação das licenças prévia e de instalação concedidas pelo estado de Minas Gerais à mineradora Anglo 
América para a realização da terceira etapa do empreendimento Minas-Rio. 

“O pedido busca fazer estancar as violações de direitos humanos que estão ocorrendo na região 
de Conceição do Mato Dentro”, disse o procurador Regional dos Direitos do Cidadão Helder Magno da Silva. 
Procurada, a Anglo American informou que “irá se posicionar oportunamente na esfera judicial”. 

De acordo com a mineradora, o empreendimento Minas-Rio foi idealizado para ser desenvolvido 
em três etapas. Na última delas, o objetivo é que a produção chegue a 26,5 milhões de tonelada por ano. 
Segundo a Anglo American, com as novas licenças concedidas em janeiro deste ano, foi possível o início de 
obras como de alteamento de barragem, abertura de cavas na mina e construção de diques. 

O pedido de cassação foi feito pelo MPF no dia 28 de junho em uma ação civil pública 
apresentada há cerca de um ano, quando processo de licenciamento ainda estava em curso. Na ocasião, a 
solicitação era para que o governo suspendesse os trâmites de concessão das licenças. Hoje, segundo o MPF, 
a ação original ainda não foi julgada por causa de um conflito de competência entre duas varas de Belo 
Horizonte 

O procurador argumenta que as licenças teriam sido concedidas sem que as condicionantes das 
outras fases tivessem sido comprovadas. De acordo com o MPF, as etapas 1 e 2 juntas, somam mais de 400 
condicionantes. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais 
(Semad) informou que não foi notificada pela Justiça sobre o pedido do MPF. Disse ainda que "todo o rito 
processual do licenciamento, incluindo transparência e acesso a informações foi respeitado". 

De acordo com Silva, entre as violações que estariam sendo cometidas, estariam o desrespeito 
à informação e pessoas que teriam perdido o direito à água potável. Ainda conforme o Ministério Público 
Federal, cinco lideranças que questionavam o empreendimento tiveram que ser incluídas no Programa de 
Proteção dos Defensores de Direitos Humanos após ameaças. 

No pedido, o procurador também cita os dois rompimentos ocorridos, em menos de 20 dias no 
último mês de março, em Santo Antônio do Grama. No primeiro, cerca de 300 toneladas de polpa de minério 
– uma mistura de minério e água – foram despejadas no Ribeirão Santo Antônio, e o abastecimento de água 
precisou ser interrompido. No segundo, cerca de 650 toneladas do material foram liberadas e atingiram uma 
fazenda, além do curso d’água. 

Logo após o segundo incidente, foram interrompidas as atividades de exploração na mina e 
também no mineroduto e no Porto de Açu, no Rio de Janeiro. Inicialmente, em abril, foram dadas férias 
coletivas a cerca de 700 empregados. De acordo com a mineradora, desde junho, aproximadamente 500 
trabalhadores estão em lay-off, que pode durar até cinco meses. 

Ainda segundo a Anglo American, a expectativa é que as atividades sejam retomadas no último 
trimestre. 
 

Fonte: G1 

Data: 16/07/2018 

 



 

SPREAD RECORDE DO MINÉRIO SERÁ ACHATADO, DIZ GOLDMAN 

 O Goldman Sachs acaba de olhar abaixo da superfície do mercado global de minério de ferro 
em meio à explosão dos spreads entre os materiais de alta e de baixa qualidade e o banco de Wall Street 
prevê que os diferenciais recorde que surgiram neste ano agora estão prestes a encolher. 

As restrições ambientais mais rigorosas na China, aliadas à queda dos carregamentos brasileiros 
de minério de alta qualidade neste ano, ajudaram a tornar o minério de alta qualidade mais de 30 por cento 
mais caro por tonelada do que o material com 62 por cento de teor ferroso, informa o Goldman em relatório. 
Esse diferencial recorde não deverá perdurar. 

A fuga para a qualidade transformou o mercado global nos últimos dois anos e as autoridades 
da China continental insistem com uma iniciativa antipoluição e estão forçando as usinas a darem 
preferência ao material de alta qualidade. A tendência tem sido reforçada pelas margens elevadas das 
siderúrgicas e pelo carvão de coque mais caro e, embora com um preço mais alto, o uso do minério de ferro 
de alta qualidade garante mais eficiência e reduz a poluição. A brasileira Vale está entre as empresas que 
mais deverão ganhar com a tendência porque conta com a produção de alta qualidade de sua gigantesca 
mina S11D. 

"Nos últimos 30 dias, as exportações de minério de ferro do Brasil vêm aumentando, o que 
sugere que o prêmio do minério de 66 por cento em relação ao de 62 por cento pode diminuir um pouco", 
informou o Goldman na nota de 18 de julho. Haverá um "declínio parcial" do prêmio, afirmou, sem oferecer 
uma perspectiva precisa. 

Após tropeçar em março, o minério de alta qualidade com 65 por cento de teor ferroso avançou 
todos os meses e atingiu US$ 91,70 a tonelada na quarta-feira, segundo o Mysteel.com, alta de 4,5 por cento 
no ano. Em contrapartida, o minério de 62 por cento, usado como referência, acumula queda em 2018 e no 
último trimestre se manteve em uma faixa estreita na casa dos US$ 60. O último valor foi de US$ 63,85 a 
tonelada, quase US$ 28 menos que o minério de maior qualidade.  

"O preço do minério de ferro de referência tem se mantido notavelmente estável. Mas muita 
coisa está acontecendo sob a superfície", afirmou o Goldman, fazendo referência ao aumento dos 
diferenciais, incluindo a diferença recorde entre o minério de alta qualidade e o material com 62 por cento 
de teor ferroso. "Essa oscilação se justifica pelas margens fortes do aço ou foi além da conta?"  

A gigante de mineração Vale vem reforçando a oferta global em meio à expansão, especialmente 
com material de alta qualidade da mina S11D. Nesse contexto, o presidente Fabio Schvartsman prometeu 
atuar como swing producer, disposto a combater qualquer rali considerado excessivo aumentando ainda 
mais a produção.  

A projeção do Goldman para redução do diferencial está em sintonia com uma previsão do 
Morgan Stanley, que afirma que o prêmio do minério de alta qualidade está "começando a parecer 
exagerado". As siderúrgicas chinesas podem estar pagando mais por minério de qualidade do que o valor 
do benefício da produtividade, afirmou o Morgan Stanley em nota recente. 

 

Fonte: Bloomberg 

Autora:  Krystal Chia 

Data: 19/07/2018 

 

 



 

MINERS WROTE OFF ALMOST ONE-THIRD OF INVESTMENTS OVER 

LAST DECADE 

While global miners invested almost $1 trillion in major projects over the last decade, almost 
one-third of that — $273 billion to be precise — was written off, research from Morgan Stanley shows. 

In a study carried out in conjunction with PricewaterhouseCoopers (PwC), the American 
investment bank found that the extent of the write-downs was almost as high as the dividends paid by the 
world’s top 40 mining companies by market capitalization between 2008 and 2017. 

Australian majors contributed to the high percentage of lost investments, the report shows, with 
Rio Tinto’s losses on aluminum and coal projects and BHP’s multi-billion dollar write-off of shale oil assets 
being the most significant ones. 

But the experts also say the industry has made key changes that suggest the “capital destruction” 
of the last 15 years should not repeat. 

Dividend payout ratios sit now at a range of between 40%-50%, with more cash returned to 
shareholders when profits climb, which decreases the risk of throwing money around during booming cycles. 

Morgan Stanley and PwC also say that miner now have more realistic growth assumptions, 
compared to the overly optimistic assessments in years previous to the 2015-2017 downturn, which were 
the catalyst for poor investment decisions. 

And boards also have stricter remuneration policies, extending the timeline for share-based 
incentives and increasingly using return on capital as a core performance metric. 
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ARRECADAÇÃO E EMPREGABILIDADE: OS IMPACTOS DA ITABIRA 

PÓS-EXPLORAÇÃO MINERAL 
A dez anos de vivenciar a exaustão de suas minas, município começa a discutir o 

cenário de um futuro com menos dinheiro em caixa 

O grupo de trabalho anunciado pelo prefeito Ronaldo Magalhães (PTB) para discutir o futuro de 
Itabira após a exaustão da mineração ainda não tem definido quais os projetos debaterão, mas já tem uma 
certeza: abordará um cenário com menos dinheiro. É que a Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais (Cfem), hoje a segunda principal fonte de arrecadação do município, sofrerá um baque 
considerável com o fim da extração de minério de ferro pela Vale. 

A explicação é simples. Pela lei, o grosso da Cfem é paga ao município sede da extração mineral. 
Por mais que a Vale garanta que continuará na cidade após a exaustão das minas beneficiando o minério de 
ferro trazido de outros municípios do quadrilátero ferrífero, Itabira perderá a parte mais pomposa dos 
royalties. 

Para se ter uma ideia do que representa a Cfem para Itabira, somente no primeiro semestre 
deste ano a cidade já arrecadou R$ 72,5 milhões com essa compensação. O valor aumentou 
consideravelmente em relação ao ano passado devido ao reajuste na alíquota do royalty, que passou de 2% 
sobre o faturamento líquido da produção mineral para 3,5% sobre o faturamento bruto.      

Pela legislação atual, o município produtor fica com 60% da compensação paga pelas empresas 
mineradoras. Sem a extração mineral em seu território, daqui a dez anos, se não acontecerem novas 
mudanças no Código da Mineração, Itabira passaria a fazer jus a um percentual de 15% da Cfem, destinado 
a cidades que sofrem algum tipo de impacto da mineração, mesmo sem abrigar uma mina em seu território. 
Essa possibilidade foi aberta recentemente, em um decreto assinado pelo presidente Michel Temer (MDB). 

A dificuldade mora no fato de esse percentual ser de difícil cálculo. Pelas regras, os 15% variam 
de acordo com a arrecadação do município sede da extração mineral. Ou seja, é preciso antes apurar o 
quanto a Cfem gerou à cidade que enviou o minério a ser tratado para só depois saber o quanto Itabira teria 
direito. 

“É claro que existe o impacto. A Cfem provém da exploração mineral, de onde se tira o recurso. 
Mas houve agora uma mudança na lei, onde as cidades que possuem alguma estrutura de mineração passam 
a fazer parte disso. É difícil a gente quantificar o futuro. Pode mudar a legislação, pode mudar a forma de 
cobrança. Se formos nos ater somente ao que é praticado hoje, realmente vamos ter um impacto na Cfem 
do município. Este é um fato que vai haver sempre que esgotar uma reserva mineral”, comentou o gerente-
geral da Vale em Itabira, Rodrigo Chaves, durante entrevista à imprensa na última terça-feira, 17 de julho. 

 

Empregos 

Rodrigo Chaves também falou sobre a questão da empregabilidade. Ele teve que responder se 
haverá forte redução nos postos de trabalho da Vale ao fim da extração mineral. Disse que não há como 
quantificar esse impacto, mas garantiu que a empresa manterá a maior parte de sua estrutura em Itabira, 
justamente para não causar efeitos drásticos nos empregos e na geração de serviços. 

“É difícil a gente quantificar dez anos à frente. Quando eu olho a minha operação hoje eu posso 
até estimar qual seria este impacto, mas nós temos toda uma tecnologia que avança ao longo destes anos. 
Quando penso em trazer minério de fora, eu agrego outras atividades dentro da atividade atual, como, por 
exemplo, a descarga de correia, de trem. A forma que vamos trazer (o minério das outras cidades) ainda não 



está definida. Então, enquanto não tiver um projeto bem definido e detalhada do que vamos implantar, a 
gente não vai ter esse impacto realmente medido”, comentou o executivo. 

Rodrigo Chaves defendeu que Itabira não se precipite e nem faça projeções desesperadas com 
o anúncio da exaustão da mineração. Para ele, tão importante quanto fazer contas e prever impactos, é 
discutir quais os projetos poderão ser executados neste breve futuro. “O cenário é para daqui a dez anos. A 
gente não pode trazer o problema de 2028 para hoje. Temos que pensar nele, planejar, trabalhar para isso. 
Então, mais importante, às vezes, até que essa discussão de trazer para o cenário de hoje o que pode 
acontecer em 2028, é a gente trabalhar a diversificação na cidade, trabalhar juntos e coeso, como uma 
equipe, para o bem da cidade”, disse. 
 

Fonte: De Fato Online 

Autor: Rodrigo Andrade 

Data: 19/07/2018 

 

 

OZ DIZ NO FIM DO ANO QUAL A ESTRATÉGIA PARA ATIVOS DE COBRE 

NO BRASIL 

A OZ Minerals disse, no relatório trimestral de resultados, que o processo de aquisição 
compulsória de ações remanescentes da Avanco Resouces deve ser concluído em 

agosto e que a atualização da estratégia para os ativos do Brasil será divulgada no 
final do ano. 

Segundo a empresa, tanto a compra das ações restantes quanto o processo de integração dos 
negócios no Brasil estão em andamento. No relatório, a OZ confirma um "forte saldo de caixa de US$ 454 
milhões após os pagamentos aos acionistas da Avanco (US$ 201 milhões), investimento na [mina de cobre 
e ouro] Carrapateena (US$ 78 milhões) e pagamentos de impostos (US$ 100 milhões)". 

"Nosso saldo de caixa permaneceu forte em US$ 454 milhões no final do trimestre, após 
pagamentos aos acionistas da Avanco, investimento contínuo da Carrapateena e pagamentos de impostos 
para 2017 e 2018", disse o CEO Andrew Cole, em nota. 

Com o avanço da aquisição da Avanco Resources, que opera a mina de cobre Antas em 
Curionópolis (PA), a mineradora nomeou John Penhall, gerente-geral da mina de cobre Prominent Hill, para 
a nova função de Chief Operating Officer (COO) Brasil para facilitar a integração e a otimização de ativos. 
Nesta semana, a OZ disse também que tem dois novos conselheiros com experiência internacional em cobre, 
incluindo o brasileiro Marcelo Bastos, ex-diretor de cobre da Vale. 

"A aquisição da Avanco fornece um ativo operacional, a mina Antas, ao mesmo tempo em que 
adiciona um pipeline [conjunto de projetos] significativo de oportunidades de desenvolvimento e 
exploração nas províncias de Carajás e de Gurupi no Brasil. Uma equipe de integração, incluindo pessoal 
técnico chave da OZ Minerals, está trabalhando com a equipe da Avanco no Brasil para otimizar a base de 
ativos e liberar o potencial do extenso portfólio de projetos dentro do portfólio da Avanco", diz o relatório. 
 
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 20/07/2018 

 
 



 

PROJETOS E OPORTUNIDADES NA MINERAÇÃO BRASILEIRA 

O “Mapa da Mina’2018”, Projetos e Oportunidades na Mineração Brasileira é, mais uma vez, um 
“mapa” no sentido econômico do termo. Uma representação esquemática dos principais projetos que estão 
sendo desenvolvidos, em suas diversas fases, pela indústria mineral no Brasil. É um trabalho dedicado de 
apuração e consolidação de dados no período de ano, seguido de uma fase exaustiva de revisão, edição de 
arte e produção gráfica. E o objetivo da equipe da revista In The Mine, nesse produto exclusivo, como nos 
anos anteriores, sempre foi o de mostrar em panorâmica as oportunidades de trabalho, de negócios e 
investimento para seu público leitor. Produto único e exclusivo da Facto Editorial, editora da revista In The 
Mine, o Mapa da Mina é publicado anualmente há 15 anos. Impresso em papel couché de alta qualidade e 
com dimensões de 1 (um) metro por 70 cm, permite total visualização dos principais projetos de mineração 
em várias fases de desenvolvimento do país – por minério, estado, empresa responsável e, sempre que 
possível, com os investimentos envolvidos. 

O Mapa da Mina 2018, nas versões digital e a impressa, já está disponível para aquisição na loja 

virtual da editora (www.factoeditorial.com.br), hospedada na UOL Host, com sistema de pagamento por 
cartão através do PAGSEGURO. Pagamento com boleto devem ser solicitados por e-mail: 
tais@inthemine.com.br 

Links diretos para a loja virtual: 
Mapa da Mina’2018 – versão impressa 
Mapa da Mina’2018 – versão digital (arquivo pdf) 

 

Fonte: In The Mine 

Data: 19/06/2018 

 

 

PERSPECTIVAS PARA OS GEÓLOGOS NO BRASIL SERÃO DEBATIDAS 

EM EVENTO NO RIO DE JANEIRO 

O 49º Congresso Brasileiro de Geologia apresentará 2.175 trabalhos técnicos e 
científicos sobre o segmento 

A retomada, ainda que tímida, dos investimentos na mineração e no petróleo e gás no Brasil 
aponta perspectivas mais positivas para os geólogos no Brasil. Novas oportunidades nestes setores serão 
apresentadas no 49º Congresso Brasileiro de Geologia, que será realizado de 20 a 24 de agosto, no Centro 
de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro. O diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Décio 
Oddone, estará presente na abertura para falar sobre a previsão de novos investimentos no setor de óleo e 
gás. 

"Será uma oportunidade para se discutir as grandes questões em torno do desenvolvimento da 
Geologia hoje no país", afirma Hernani Aquini Fernandes Chaves, presidente do Núcleo RJ da Sociedade 
Brasileira de Geologia (SBG) e da Comissão Organizadora do Congresso. Especialista em óleo e gás, o geólogo 
vê com otimismo os novos leilões previstos para 2018 e 2019, a recuperação dos preços do petróleo no 
mercado internacional e a atual administração da Petrobras. 

http://www.factoeditorial.com.br/
http://loja.factoeditorial.com.br/mapadamina2018-localizacao-projetos-impresso.html
http://loja.factoeditorial.com.br/mapa2018-localizacao-projetos-digital.html


Atualmente, o setor petrolífero absorve 27% dos geólogos que atuam no mercado, enquanto 
34% estão na mineração. Hoje, são 11.578 geólogos registrados no Confea/Crea e cerca de 9 mil em 
atividade (dados Linkedin) em todo o país, sendo 4.685 associados à SBG. Se antes os homens dominavam 
este mercado, hoje as mulheres já disputam de igual para igual as vagas nos 33 cursos de Geologia e nos 
três cursos de Engenharia Geológica existentes no país. 

Considerado o maior evento das Geociências na América Latina, o 49º Congresso Brasileiro de 
Geologia espera reunir cerca de 4 mil profissionais (da indústria, comércio e serviços), pesquisadores, 
professores, estudantes (graduação e pós-graduação) das diversas áreas de conhecimento das Ciências da 
Terra. Também deverá atrair interessados nos temas que envolvem as Geociências, seja na área aplicada ou 
teórica/acadêmica, além da comunidade em geral. 

Deverão ser apresentados 2.175 trabalhos técnicos e científicos. Em pauta, além de sessões 
tradicionais sobre temas relacionados com a formação básica dos profissionais da área de Geologia, serão 
discutidos aspectos sobre a atividade do geólogo e o mercado de trabalho, ao lado de outros grandes temas 
como Petróleo e Gás, Segurança do Trabalho, Defesa das Instituições Públicas de Geologia e da Ciência 
Brasileira e Meio Ambiente e Licenciamento. 

Mais informações: https://www.49cbg.com.br.  

 

Fonte: Conexão Mineral 
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SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DO DIAMANTE 

SERÁ SEDIADO EM SALVADOR 

O 7º Simpósio Brasileiro de Geologia do Diamante será realizado em Salvador, Bahia, entre os 
dias 4 e 7 de novembro de 2018, no Centro de Convenções do Hotel Deville Prime, e tem o objetivo de 
destacar o potencial diamantífero do Brasil e estimular a exploração e desenvolvimento do setor. 

É particularmente oportuno que o evento seja sediado no Estado da Bahia, uma vez que é o 
maior produtor de diamantes no Brasil, e onde está localizada a primeira mina comercial de diamantes da 
América do Sul desenvolvida a partir de um depósito de kimberlito, a rocha fonte dos diamantes. Esta edição 
também marca o 25º ano desde a realização do primeiro Simpósio deste gênero, que ocorreu no Estado do 
Mato Grosso. 

O Simpósio adotará quatro temas principais durante as sessões técnicas, a destacar: i) foco no 
potencial diamantífero do Brasil; ii) destaque de novas tecnologias e conhecimentos que possam impactar 
positivamente os produtores e exploradores de diamantes no Brasil; iii) opiniões de especialistas sobre o 
mercado de diamante e diferentes abordagens sobre como os produtores podem otimizar as vendas; iv) 
apresentações sobre vários segmentos disponíveis para financiar projetos de exploração e desenvolvimento 
de diamantes no Brasil. 

O Simpósio irá ainda proporcionar uma visita de campo à Mina Braúna, que é a maior produtora 
de diamantes do Brasil e a primeira mina comercial de diamantes da América Latina, desenvolvida a partir 
de sua fonte primária, o kimberlito. 

https://www.49cbg.com.br/


Antecedendo o Simpósio, haverá um programa de minicursos, que será oferecido pelo Instituto 
de Geociências da Universidade Federal da Bahia (UFBA/IGEO) e a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral 
(CBPM), e estará disponível aos participantes. 

Os interessados em submeter resumos para apresentações orais ou no formato pôster que 
estejam de acordo com os quatro principais temas das sessões técnicas poderão fazê-lo até o dia 10 de julho, 
junto ao Comitê Científico. 

Mais informações estão disponíveis no site oficial do evento: 
http: www.simposiododiamantebahia.com.br 

 

Vega & Ramos 

Advogados 

PRAZO DE CONVERSÃO DE MULTAS AMBIENTAIS DO 

IBAMA ENCERRA DIA 15 DE AGOSTO 

Vega & Ramos Advogados informa que no dia 15/08/2018 se encerra o prazo dado pela Instrução 
Normativa do IBAMA nº 6, de 15 de fevereiro de 2018, a qual permitiu aos autuados por multas ambientais 
do IBAMA de optarem pelos descontos de 35% ou 60%, segundo optem pelas modalidades de conversão 
direta ou indireta, respectivamente. A conversão é uma mudança histórica na cobrança ambiental de multas 
e permite ganhos para todas as partes: autuados, IBAMA e o meio ambiente. Resumidamente, na conversão 
direta, o autuado tem 35% de desconto da multa e apresenta um projeto ambiental para ser aprovado pelo 
IBAMA e executado pelo autuado. Ao final, cumpridas as metas, a multa será convertida. Na conversão 
indireta, o desconto é de 60% e o autuado simplesmente autoriza o IBAMA a destinar o recurso para projetos 
ambientais propostos pelo IBAMA. O dinheiro do valor remanescente ao desconto deve ser depositado em 
até 24 parcelas em uma conta gerida pela Caixa Econômica Federal em favor do IBAMA. A adesão permite 
a regularização ambiental do nome do autuado perante cadastros federais, bancos e linhas de crédito. 
Diante da novidade da opção, o IBAMA estuda uma prorrogação do prazo da opção, todavia, o Escritório 
Vega & Ramos Advogados recomenda que seja feita a opção dentro do prazo original. Embora o desconto 
da opção direta seja menor, essa opção permite ao autuado utilizar meios particulares para alcançar as 
metas do seu projeto de conversão o que, na prática, pode, em tese, significar uma economia final muito 
maior do que 35%. Diante da exiguidade do prazo, nessa modalidade, o autuado poderá apresentar um 
esboço de projeto e refiná-lo mais adiante. O que importa é não perder o prazo e os benefícios.      

 

Fonte: Veja e Ramos Advogados 
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