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INTRODUÇÃO

 BMC: Uma nova empresa formada para fornecer produtos de 
manganês de alta qualidade para a indústria do aço e fertilizantes.

 Atualmente: produção e exploração focada em Rondônia.

 Avaliando oportunidades para expandir e diversificar.
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Soja do Brasil e Industria Siderurgica: 
nichos de mercado para BMC

• O conteúdo de Mn dos solos das regiões 
produtoras de soja do Brasil e mais baixos 
em comparação com outros centros 
globais de produção.

• Adição de manganês : Melhora no 
rendimento da safra.

• A principal meta da BMC: fornecimento 
de  de manganês de qualidade para a 
indústria de fertilizantes (Mn de alto 
teor).

• Altas razoes de Mn/Fe e baixo teor de 
fósforo: atraente para a indústria de aço.

• Produto de manganês de alto grau: 
conduz a um preço diferenciado.

45% da área
plantada no  
Brasil é de 

soja



GEOLOGICAL SETTING



PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO

• Expansão da equipe técnica com a contratação de técnico 
mais qualificados para avaliar tanto os depósito de Mn 
primário como depósitos coluviais. Atualmente conta com 
13 geólogos. O programa inclui:

– Mapeamento

– Geoquímica

– Geofísica

– Sondagem



POTENCIAL DE MINERALIZAÇÃO
• A cobertura pedológica é intensa com baixa exposição de rocha, com bom 

potencial para mineralização encoberta sob camadas solo / laterita

• Muitas ocorrências foram localizada, devido à presença de estradas ou locais com 
ausência da camada superficial do solo.

• Fonte de mineralização ainda não muito conhecida:
• Supergênica (intemperismo tropical)
• Sedimentar? (mas sob embasamento granítico)
• Hidrothermal? Modelo Preferido



• Veios de Mn hidrotermal estruturalmente controlados tem:
– fases de óxido primária (pirolusita dominantemente - criptomelana)

– baixo teor de ferro; altas razões Mn/Fe

– conteúdo de fósforo baixo; favorável para a indústria de aço

– alto teor de manganês: procurado sempre para a indústria de fertilizantes

BMC MODELO DE EXPLORAÇÃO

Woodie Woodie

• A BMC está avaliando se o 
potencial de recursos do distrito 
é compatível com análogos 
globais deste estilo de depósito 
(Woodie Woodie, Austrália).



COMPARAÇÃO DE ESTILOS DOS DEPÓSITOS



PONTO DE PARTIDA
FEVEREIRO 2014



MAPEAMENTO E 
PROCESSAMENTO DE 
GEOFISICA REGIONAL

JULHO 2014



MAPEAMENTO DE
NOVAS OCORRÊNCIAS

DE Mn



GEOQUIMICA REGIONAL
DEZEMBRO 2014



GEOFÍSICA TERRESTRE 

• Estudos de propriedades físicas; Polarização Induzida, 
Gravimetria, Magnetometria, Radar de Penetração 

• Mineralização: confirmou uma resposta elétrica correlata: 
Cargabilidade e Condutividade



AEROGEOFISICA POR HELICÓPTERO

• Selecionada para definir rapidamente o arranjo das 
estruturas condutivas do embasamento associadas com a 
mineralização



AREA SELECIONADA PARA 
AEROLEVAMTAMENTO 

NOS ALVARAS BMC



AEROLEVAMTAMENTO
ABRIL-JUNHO 2015
CONDUCTIVIDADE



AEROLEVAMTAMENTO
ABRIL-JUNHO 2015
CONDUTIVIDADE X 
OCORRENCIAS Mn



• Duas sondas atualmente envolvidas:

• Geotechreserves do Brasil: Boart sobre esteiras 
Boart Longyear LF90D. 

• Energold: sonda-portátil modelo EGD SII.

PROGRAMA SONDAGEM BMC



• A primeira fase: ~ 2000m, projetado para confirmar o 
modelo de mineralização de Mn hidrotermal.

• Os objetivos específicos foram :

– Confirmar a presença de mineralização em alvos 
estruturalmente controlados

– Comprovar que o alto teor de óxido de Mn, persistiu 
abaixo do nível de oxidação

FASE 1: TESTANDO O MODELO



• Alvos iniciais selecionados a 
partir de mapeamento de 
campo/ geofísica / trincheiras/ 
poços (dados de levantamento 
aéreo não estavam disponíveis 
quando do momento de início da 
sondagem)

Eduardo Mendes



• Mineralização de óxido de 
manganês estende na rocha 
fresca em profundidade.

• Confirmada: 
• O minério colluvial é proveniente 

de veios
• Manutencao de fase mineral em 

profundidade

• Ocorre mistura de minério 
maciço e brechado

Destaques:
- JABURI 3: 3.1m @ 48.9%Mn a partir de 32.2m

-Incluindo. 1.9m @ 57.8%+ Mn

- ANTONIO GOMES: 23.6m @ 14.3% Mn a partir de 
14.5m 

-Incluindo: 5m @ 32.9% Mn



FASE 2: PROGRAMA EXPANDIDO
Depois de confirmar o modelo, os objetivos do programa de Fase 2 são os seguintes:

• Testar extensões dos trends das áreas com mineralização comprovada e avaliar  
anomalias geofísicas inexploradas.

• A identificação de zonas mineralizadas mais espessas na medida que melhora o 
conhecimento do modelo estrutural.

• Sondagem exploratória pioneira regional para caracterizar o estilo e escala da 
mineralização dentro dos corredores estruturais.

• Campanha de sondagem de detalhe 2016: zonas mineralizadas prospectivas -
desenvolvimento de um recurso inferido.

• Ate o presente: Sondagem 8000m, trincheiras 3500m (+pocos e mapeamento)



SONDAGEM
JUNHO 2015



	

• Veios espessos e zonas brechadas: alvos potenciais



TRABALHOS DE EXPLORAÇAO EM PRIMÁRIO: PARALELOS COM PROGAMA 
DE PRÉ-PRODUÇÃO ENFOCADO EM DEFINIR RECURSOS DE 

MINERALIZAÇÃO COLUVIAL DE Mn. 



PRÉ-PRODUÇÃO
• Identificação e descrição de intervalos mineralizados

• Localização e avaliação

• Amostras lavadas, peneiradas, selecionadas e pesadas. 

• O resultado define os parâmetros e percentuais para 
explotação de minério médio e para suprir a planta com 
minério fino/médio/grosso.



PRODUÇÃO
• Produção histórica ~ 100000t de óxido de manganês 

• Produção focada em coluvios, na maior parte

• Lavra experimental na mineralização primaria dos veios







PROCESSAMENTO
• Minério coluvial alimenta planta, 

peneirado, lavado e jigado, material 

grosso passa por seleção manual

• Produto final: alto teor



PROCESSAMENTO
• Planta: em processo de adaptação para 

processar minério primário dos veios

• Melhoramento no processo de britagem 
para permitir o processamento de 
minério brechado

• Melhoramento da infraestrutura dos jigs 
para melhorar a recuperação



ESTOCAGEM E 
VENDAS

• Estoques de 19.233 t no final 2015

• Contratos estabelecidos para vendas em 2016.



EXEMPLOS DE RECUPERAÇÃO



CONCLUSÃO
• BMC é uma nova empresa, que está focada em 

testar um novo conceito

• A empresa estabeleceu uma posição consolidada 
em mais de um distrito de manganês hidrotermal 
na região leste de Rondônia

• A química mineral favorável oferece vantagens 
para os clientes das indústrias do aço e 
fertilizantes.

• O grupo tem uma equipe forte, com apoio 
internacional, com uma convicção de que existe 
potencial para novas descobertas minerais 
importantes no Brasil.


