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PÖYRY E ITATIJUCA DESENVOLVEM PROCESSO DE BIOLIXIVIAÇÃO 

PARA SETOR DE MINERAÇÃO DO PAÍS 
 

A Pöyry, empresa de consultoria e serviços de engenharia, desenvolveu, 
em parceria com a Itatijuca Biotech, o processo de biolixiviação para ser usado no 
setor de mineração brasileiro. Segundo a empresa, a alternativa, considerada mais 
sustentável ao processo normal de lixiviação de minérios e concentrados, ainda não é 
utilizada no país. 

“Trata-se de um processo com menor impacto ambiental, compacto e 
sustentável e de maior eficiência, que requer um prazo menor e permite inclusive 
aproveitar rejeitos anteriormente desperdiçados em função dos baixos teores, 
ampliando a produtividade e longevidade da operação de uma mina”, disse Marcelo 
Xavier, diretor de mineração e metalurgia da Pöyry. 

Segundo a empresa finlandesa, a metodologia de bioxiliviação foi 
desenvolvida pela Itatijuca Biotech, empresa de São Paulo (SP), que possui equipe de 
especialistas e consultores especializados em biotecnologia. A Itatijuca é responsável 
pela realização desde as provas de conceito até o acompanhamento da operação de 
biolixiviação. 

“Para esse trabalho, a empresa conta com um laboratório em Araraquara, 
no interior paulista, onde é feita a identificação do melhor processo a ser adotado, 
bem como a tomada de dados in loco, para definição dos projetos piloto e de 
produção. A Pöyry, por sua vez, atua na parte de engenharia destes projetos, tanto na 
concepção quanto em futuras plantas industriais e piloto de bioxiliviação”, informou a 
Pöyry em comunicado à imprensa de ontem (7). 

Segundo a companhia, cerca de 33 plantas em mais de dez países, como 
Canadá, Austrália e África do Sul, usam a biotecnologia para tratamento e recuperação 



de minérios. No Brasil, as mineradoras adotam processos de mineração tradicionais 
devido à predominância de minérios com altos teores de metal. 

“Vários projetos de mineração em operação no mundo não seriam viáveis 
sem a utilização da biolixiviação”, afirma Rafael Vicente P. Ferreira, presidente da 
Itatijuca Biotech. Segundo ele, a tecnologia foi testada mundialmente e teve eficácia 
comprovada. Ele afirma que a Itatijuca domina o processo e tem a capacidade para 
implementar a tecnologia, ajudando as mineradoras a viabilizarem projetos e 
aumentarem a geração de valor nos processos atuais. 

Além de tempo menor para operação, em média oito meses, em 
comparação com 12 meses de uma operação convencional, a mineração por meio de 
biotecnologia também se mostra economicamente atrativa, segundo a Poyry. “Nossas 
estimativas apontam para cerca de 30% a 50% mais eficiência, necessitando de seis 
vezes menos água e três vezes menos energia comparado a tecnologias 
convencionais,” disse Xavier. 

A bioxiliviação é utilização de bactérias, inofensivas à saúde humana e ao 
meio ambiente, para o tratamento de minérios, principalmente ouro e cobre. “Estas 
bactérias se alimentam do enxofre existente no minério, promovendo o 
desencapsulamento do metal, separando o ferro e o enxofre do cobre e produzindo 
rejeito inerte. As bactérias podem ser usadas sem o uso de ácido sulfúrico para o 
processamento do minério. Elas próprias produzem o ácido necessário no processo”, 
afirmou a Pöyry. A biotecnologia também pode ser usada em minas em produção, com 
a adição de um módulo específico, como pilha ou reator. 

“Temos um profundo conhecimento técnico em biotecnologia e a 
tecnologia vai ao encontro das necessidades atuais em função dos baixos preços das 
commodities”, afirma Ferreira, da Itatijuca. 

A biotecnologia, segundo ele, pode ser uma importante aliada para as 
mineradoras se adaptarem ao novo Código de Mineração brasileiro, atualmente em 
discussão no Congresso por conta da obrigatoriedade de as mineradoras terem um 
programa de tratamento de resíduos, e também ser um facilitador na obtenção de 
projetos de financiamento. As informações são da assessoria de imprensa da Pöyry. 

 
Fonte : Notícias de Mineração   
Data: 08/03/2016 

 
 

 
 

ALTA DOS METAIS SURPREENDE, MAS ANALISTAS PERMANECEM 

CÉTICOS 
 
Sob pressão desde 2014, os preços dos metais não ferrosos engataram um 

repique considerável, só observado antes no início do ano passado, e acompanham um 
movimento mais abrangente de recuperação das commodities industriais. Como 
outras matérias-primas, produtos como níquel, cobre e alumínio sobem com o 



enfraquecimento do dólar, o menor pessimismo em relação ao crescimento chinês, 
mas também são influenciados por fechamentos de capacidade e um ajuste nos 
estoques.  

A alta acumulada do cobre na Bolsa de Metais de Londres (LME, na sigla 
em inglês), por exemplo, é de 4,55% no ano até quinta-feira, para US$ 4.915 a 
tonelada. No caso do alumínio, há avanço de 0,6%, para US$ 1.480, e o zinco tem 
ganhos de 14%, para US$ 1.794. As cotações referem-se aos contratos futuros de três 
meses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mas analistas contestam a sustentabilidade desse movimento. Apesar de 

declarações do governo chinês de manutenção do crescimento e alguns estímulos 
terem animado os mercados, os dados não mostram reversão do que se viu até agora 
para os metais: demanda encolhendo e excesso de oferta. O níquel e o alumínio, por 
exemplo, já perderam força. O níquel cai 0,8% no ano até quinta e o alumínio já 
perdeu praticamente todos os ganhos do início de 2016, que chegaram a 5% na 
máxima. 

Felipe Beraldi, analista da Tendências Consultoria, afirma que a alta neste 
início do ano já era esperada, como é de costume nos primeiros meses por conta 
principalmente da recomposição de estoques na China, mas acredita que não 
necessariamente a demanda reagiu. "O que surpreendeu foi a magnitude da 
valorização, mas ainda esperamos queda na média dos preços em 2016", comenta. 

 Além da postura demonstrada pelos chineses de que vão estimular o 
crescimento, dados da importação de metais pelo país no primeiro bimestre também 
aqueceram o mercado. As compras de cobre estrangeiro, por exemplo, cresceram 56% 
em janeiro e fevereiro, ante o mesmo período de 2015. Beraldi crê na sazonalidade do 
dado e opina que a instabilidade provavelmente será regra nos preços, com fortes 
altas e quedas. 

 "Para que os preços continuem a avançar mais, precisaríamos de uma 
melhora na demanda global e em particular na chinesa", afirma Carsten Menke, 
analista de commodities do banco suíço Julius Baer. "Baseando-se nas perspectivas 
atuais, isso é altamente improvável." 

 Se o processo de estocagem, a desvalorização do dólar e a maior confiança 
dos investidores ajudaram a impulsionar os preços, é fato que eles sobem de uma base 
muito menor. Se a cotação atual for comparada com níveis do início de 2015, a queda 
acumulada do cobre seria de 21,3%, do níquel, de 42,5%, e do alumínio, de 20% /(ver 
gráficos acima)/.  



Mas para a consultoria Capital Economics, é possível que a recuperação vá 
além de um movimento de confiança. A analista Caroline Bain escreve em relatório 
que o foco chinês de se voltar à infraestrutura beneficia muito os metais - 
especialmente níquel, usado na fabricação do aço, e cobre, essencial nas estruturas 
elétricas - e os cortes propostos em impostos também, principalmente na demanda 
por bens de consumo - como veículos.  

"E o governo ainda reiterou sua vontade de resolver o excesso de 
capacidade em várias indústrias", acrescenta o texto. "Se capacidade for desligada na 
China, impulsionaria os preços dos metais", diz. Beraldi, da Tendências, concorda que a 
ociosidade é uma questão importante. "Fica em dúvida essa capacidade ociosa do país, 
precisa ver quais estímulos serão adotados. Podemos ver um ajuste na oferta na 
própria China, benéfico para os metais em geral", opina. 

 Ajuste é, inclusive, o termo usado pelo analista da consultoria brasileira 
para definir a expectativa de 2016. "Só esperamos recuperação mesmo entre 2017 e 
2018, este ano é um ano para a oferta ser ajustada", diz. Uma alta mais robusta, 
acrescenta, só deve vir nos últimos meses do ano.  

*Está é a primeira de uma série de três reportagens sobre commodities 
industriais* 

 
Autor(es): Renato Rostás 
Fonte : Valor Econômico   
Data: 28/03/2016 

 

 

GOLD'S BEST START SINCE 1974 SHOWS NOT JUST INFLATION HEDGE 
 
For an asset touted as a hedge against inflation, gold’s doing pretty well 

right now. 
The metal is off to its best start to the year since 1974 even as expectations 

for gains in consumer prices are near their weakest since the global financial crisis 
seven years ago. 

That’s odd. Gold has soared during times of high inflation in the past. In the 
late 1970s when annual U.S. consumer-price gains were on their way to a peak of 
almost 15 percent, it had its biggest ever rally. One reason for the shift now is that low 
inflation may be a sign the economy remains weak, deterring the Federal Reserve from 
tightening policy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



That’s odd. Gold has soared during times of high inflation in the past. In the 
late 1970s when annual U.S. consumer-price gains were on their way to a peak of 
almost 15 percent, it had its biggest ever rally. One reason for the shift now is that low 
inflation may be a sign the economy remains weak, deterring the Federal Reserve from 
tightening policy. 

“Gold is a great inflation hedge when you need it to be, particularly when 
interest rates won’t protect you,” Adrian Ash, head of research at online-trading 
service BullionVault, said in London. “Any inflation right now will be seen as a sign of 
growth, and that could be negative for gold if faster Fed rate hikes follow.” 

As a result, stagnation fears appear better for gold than signs of inflation. 
The correlation between a gauge of anticipated inflation, the five-year break-even rate 
over 120 days, and the cost of the metal has flipped from positive to negative, to reach 
the strongest inverse relationship in more than 12 years, according to data compiled 
by Bloomberg. 

Gold has surged as investors piled in, pushing the metal into a bull market 
this month to $1,253.71 an ounce by 8:42 a.m. New York time, according to Bloomberg 
generic pricing. Holdings in exchange-traded funds backed by the metal are up 18 
percent this year, increasing at the fastest pace since 2009. Investors bought into the 
funds for 18 straight days through Monday, the longest spree in five years, according 
to data compiled by Bloomberg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adding to the allure are fears that policy makers are losing traction over 

economies. 
“Gold does well when central bankers appear to be losing control, and in 

the present environment that means signs that deflation is getting a grip,” said 
Matthew Turner, a precious metals analyst at Macquarie Group Ltd. in London. “Any 
signs of inflation will be broadly welcomed as a sign economies are on the right track.” 

Monetary authorities responsible for about two dozen countries around 
the world have dropped policy rates below zero to try to revive economies. The Bank 
of Japan adopted negative rates this year, joining counterparts in Denmark, the euro 
area, Sweden and Switzerland. About $7.9 trillion of sovereign debt also offers sub-
zero yields. 

 
 
 



Deflationary Bias 
Even the U.S. may now be saddled with a "deflationary bias" making it 

harder for the Fed to achieve its price targets, according to research the central bank 
published this month. 

The resulting low or negative rates provide another driver for buying gold. 
As long as real interest rates, or yields minus inflation, on assets like bonds 

are positive, gold can look like a poor investment as it costs money to store or roll over 
futures and yields nothing. But with the world flirting with deflation, even yields on 
securities like German 10-year bonds have been trading below inflation rates for more 
than a year. 

Gold’s surge at the end of the 1970s followed not only high inflation but 
also negative real rates. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“There is a cost to holding gold,” Joni Teves, a UBS Group AG strategist, 

said in a note. “Negative interest rates essentially even out the playing field and makes 
holding gold relatively more attractive especially against the backdrop of broader 
macro uncertainty.” 

 
Autor: Eddie Van Der Walt 
Fonte : Bloomberg   
Data: 08/03/2016 

 
 

 

BELO SUN LEVANTA US$ 4,6 MI PARA AVANÇAR COM PROJETO DE 

OURO NO PARÁ 
 
A Belo Sun vai negociar 6,19 milhões de dólares canadenses, cerca de US$ 

US$ 4,67 milhões, em ações para a Agnico Eagle Mines. O investimento estratégico 
visa captar fundos para avançar com a engenharia detalhada e com o desenvolvimento 
do projeto de ouro Volta Grande, em Altamira (PA). 



A operação foi anunciada em comunicado enviado ao mercado na quinta-
feira (10). A Agnico vai subscrever um total de 11,68 milhões de ações da mineradora 
canadense. A empresa é a principal acionista da Belo Sun, com 17,39% das ações. 

Os 11,68 milhões de papéis emitidos pela mineradora para a Agnico serão 
negociados por 53 centavos de dólar canadense cada, cerca de US$ 0,40. Quando a 
operação for concluída, a Agnico passará a deter um total de 74,18 milhões de ações 
ordinárias da Belo Sun e aumentará sua participação para 19,95%. 

“Nós estamos muito felizes com o apoio contínuo da Agnico como um 
acionista estratégico. Esse investimento volta a reforçar a qualidade e potencial do 
projeto Volta Grande. Essa fonte adicional de capital vai nos permitir continuar 
avançando com a engenharia detalhada na preparação para a construção”, disse Peter 
Tagliamonte, presidente e CEO da Belo Sun. 

O fechamento da emissão de ações está previsto para 16 de março. A 
operação ainda está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores, como a bolsa de 
valores de Toronto, a TSX. As ações subscritas pela Agnico terão um período de 
carência de quatro meses. A mineradora continuará a ter direito de participar de novas 
ofertas de papéis da Belo Sun para manter sua base de investimento e de nomear um 
membro para o Conselho de Administração, o que ainda não foi feito. 

O estudo de viabilidade de Volta Grande apontou o potencial de 205 mil 
onças de ouro por ano durante 17 anos de vida útil da mina. O documento apontou 
reservas provadas e prováveis de 3,8 milhões de onças de ouro em Volta Grande. O 
projeto tem uma taxa interna de retorno após impostos de 26%, com base no preço de 
ouro a US$ 1,2 mil por onça. O valor presente líquido após impostos de Volta Grande é 
de US$ 640 milhões, com uma taxa de desconto de 5%. 

A Belo Sun possui a subsidiária brasileira Belo Sun Mineração, que é 
detentora de 42 direitos minerários para exploração de ouro no Pará. 

 
Fonte : Notícias de Mineração 
Data: 11/03/2016 
 
 

 

CINCO PONTOS PARA ENTENDER A ATUAL SITUAÇÃO DO MINÉRIO DE 

FERRO 
 
Desde o início do ano, os preços do minério de ferro têm trilhado um 

caminho de recuperação, subindo cerca de 20% nos primeiros dois meses de 2016. No 
entanto, uma alta diária inédita de mais de 19% na segunda-feira (7) acabou tornando 
mais difícil a vida de quem tenta explicar o movimento do metal. "Nenhum dado 
macroeconômico justifica uma alta diária de US$10/tonelada", diz Paul Butterworth, 
analista da consultoria CRU Group. 

O salto repentino de um dia para o outro, de acordo com Ralph 
Leszczynski, chefe de pesquisa da corretora italiana Banchero Costa em Singapura, foi 
impulsionado principalmente por questões financeiras, como a cobertura de posições 
vendidas, em vez de fundamentos. "As condições de abastecimento e demanda 
realmente não mudaram de uma ou duas semanas atrás", disse. 



"Há um otimismo no mercado após o ano novo chinês", admite Philip 
Kirchlechner, diretor da consultoria Iron Ore Research. No entanto, parte do bom 
humor é sazonal, apoiado pelas notícias que vieram após a reunião do Banco do Povo 
da China e do setor de construção, destaca. Após conversar com especialistas do setor, 
O Financista listou os cincos principais pontos relacionados ao cenário atual do 
minério: 

 
1 - Boas notícias da China 

Para Paul Butterworth, o que impulsionou o mercado na segunda-feira de 
uma forma tão dramática foi a especulação do fechamento de mais fábricas de aço na 
China. "Embora o governo chinês tenha declarado há muito tempo seu compromisso 
em reduzir o excesso de capacidade, os detalhes adicionais no plano de cinco anos - 
lançado neste último fim de semana – podem ter dado mais confiança de que isso 
poderá ser alcançado". 

"Os recentes acontecimentos na China (o estímulo fiscal e as políticas para 
apoiar o setor de construção) tiveram um impacto positivo em um momento em que 
há poucos 'dados concretos' em que confiar", disse Paul Gray, diretor de pesquisa da 
consultoria Wood Mackenzie. 

 
2 - Ajuda das flores 

Outro fato positivo para o mercado foram os rumores de que as 
siderúrgicas na cidade de Tangshan (que têm a capacidade de produzir 150 milhões de 
toneladas de ferro) podem cortar a produção devido a uma conferência internacional 
de horticultura na primavera. 

A exposição - que ocorre entre 29 de abril e 16 de outubro – deve fazer 
com que as usinas reduzam sua produção para combater a poluição do ar. "Essa 
notícia foi vista como favorável para o minério de ferro no curto prazo", disse John 
Kovacs, economista-sênior de commodities da consultoria britânica Capital Economics. 

 
3 - Despertar do setor imobiliário 

Para a corretora Banchero Costa, os fundamentos do minério de ferro, de 
fato, começaram a melhorar lentamente desde o começo do ano, com um despertar 
da atividade do setor imobiliário chinês. Os preços das casas em grandes cidades 
(como Xangai e Shenzhen) estão subindo novamente e as pessoas correm para 
comprar na expectativa de um aumento ainda maior. 

"Essa recuperação no setor imobiliário acontece devido a uma onda de 
novas medidas de estímulo introduzidas nos últimos meses, como a redução do 
percentual de capital necessário para hipotecas e a redução dos impostos sobre as 
transações, mas também é consequência direta dos problemas da bolsa de valores 
chinesa. Com os poupadores locais e os investidores com medo da volatilidade do 
mercado de ações, eles estão retornando para o que ainda é percebido como o mais 
seguro para investimento: o setor imobiliário". 

 
4 - O impulso vai durar? 

Para Ralph Leszczynski, da Banchero Costa, a duração do boom do minério 
de ferro dependerá de quão consistente será a recuperação do setor de construção na 
China, e se ela também se espalhará em direção às pequenas cidades. "Também 



precisamos observar se esse rali nos preços convencerá os mineradores a voltar atrás 
nos planos de cortar a capacidade, já que isso colocaria novamente pressão sobre os 
preços daqui para frente". 

Para a consultoria Wood Mackenzie, o rali não deve durar: "Acreditamos 
que o consumo e a produção de aço na China cairá ao longo de 2016, fornecendo 
pouco suporte para os preços de minério de ferro, em um momento em que os 
principais produtores estão aumentando os estoques" 

 
5 - Curto e médio prazo 

Para a Wood Mackenzie, os preços do minério de ferro se enfraquecerão a 
curto e médio prazo e sua previsão de preço para 2016 é de US$ 47/tonelada. A 
projeção média para os próximos cinco anos é de aproximadamente US$ 50/tonelada. 

De acordo com Paul Butterworth, há dois possíveis cenários. O primeiro é 
que a demanda por aço venha em linha com as expectativas otimistas em março. "Isso 
pode dar suporte para o minério de ferro, mas, mesmo sob os melhores cenários para 
a demanda, é difícil ver o minério de ferro acima dos US$ 60/tonelada". 

Caso a demanda pela commodity esteja abaixo das expectativas de março, 
mais produção de aço bruto acabará "matando" os preços do aço e, assim, preparando 
o caminho para uma grande correção no segundo semestre – assim como aconteceu 
em 2015. "Vale a pena notar que, até agora, o rali do minério de ferro ultrapassou o do 
aço, o que significa que a rentabilidade das siderúrgicas deve ser pressionada nos 
próximos meses", analisa Butterworth. 

A Capital Economics acredita que os preços cairão no curto prazo, já que 
"os fundamentos do mercado não mudaram substancialmente" nos últimos dias. 
"Esperamos que os preços caiam em direção ao US$ 40/tonelada ao longo das 
próximas semanas. Depois disso, os preços devem subir um pouco, para encerrar o 
ano em US$ 45/tonelada". 

 
Autor(es): Vinícius Andrade  
Fonte : O Financista  
Data: 09/03/2016 
 
 

 

LARGO GARANTE LINHA DE CRÉDITO DE R$ 105 MI COM BANCOS 

BRASILEIROS 
 
A Largo Resources assinou acordos definitivos com o consórcio formado 

por bancos brasileiros para obter uma nova linha de crédito de até R$ 104,59 milhões. 
A mineradora canadense também reestruturou os financiamentos referentes a valores 
usados para exportação de vanádio na mina Maracás Menchen, em Maracás (BA). 

O acordo só será executado se a Largo e sua subsidiária Vanádio de 
Maracás conseguirem financiamento adicional de US$ 15 milhões. A companhia 
organizou uma oferta de títulos, que já gerou cerca de US$ 9 milhões na primeira 



etapa. A segunda parte da operação deve ser concluída “em breve”, segundo 
comunicado enviado ao mercado nesta quinta-feira (3). 

Os R$ 104,59 milhões serão pagos pelos bancos em 11 parcelas mensais ao 
longo deste ano. O valor da linha de crédito é equivalente ao valor market-to-market 
do contrato swap aplicável a uma das linhas de crédito para exportação de vanádio da 
Largo. O novo financiamento terá juros de 5,7% ao ano. 

A linha de crédito tem um período de carência de dois anos a partir da 
primeira data em que o consórcio de bancos fizer o primeiro desembolso. A Largo fará 
pagamentos trimestrais, com o primeiro marcado para os três primeiros meses depois 
do segundo ano de carência. O prazo máximo para quitar a linha de crédito é de sete 
anos. 

“Com recursos de classe mundial de vanádio, metalurgia bem estabelecida, 
baixo custo unitário de produção e uma equipe de alto desempenho, a Largo 
conseguiu, com sucesso, reestruturar sua dívida e está em posição para fechar a 
parcela final do financiamento [oferta de títulos para captar US$ 15 milhões]”, afirmou 
Mark Smith, presidente e CEO da Largo. 

A mineradora canadense produz pentóxido de vanádio (V2O5) na mina 
Maracás Menchen. A Largo tem capacidade nominal para produzir cerca de 26 
toneladas de V2O5 por dia. 

 
Fonte : Notícias de Mineração 
Data: 03/03/2016 

 
 

 

AUSTRALIAN GOLD SECTOR AHEAD OF THE PACK 
 
“It’s a good time to be an Australian gold producer.” 
So said Mr Jake Klein, chairman of Evolution Mining, a year ago. 
Mr Klein would be even more pleased now, with cost reductions continuing 

and the gold price in Australian dollars having increased since then. 
The graph shows costs for Australia’s main mid-tier gold producers as of 

the December 2015 quarter. Costs refer almost entirely to operations in Australia. 
As can be seen, the producers involved were all showing healthy margins 

(gold price minus costs), of over A$500 per ounce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Although exact figures are not available, gold producers have probably 
reduced their costs by at least 20% in the last two years. This is a result partly of their 
own efforts (e.g. through innovation, reducing strip ratios and/or mining areas with 
the highest head grades). But it is also a result of the resources downturn generally, 
which has led to substantial falls in costs for labour, equipment and fuel. 

To illustrate: the cost of diesel – used by most mines in Western Australia 
(the main gold-producing state) as their main source of power – has more than halved 
in the past 18 months. 

Reflecting these developments, gold producers are in an expansive mood. 
For example: 

– St Barbara talks of “improvement projects”, to include underground 
waste storage and an ore-pass system at Gwalia in Western Australia 

– Evolution Mining plans to expand at several mines, for example, through 
moving underground and open-pit cutbacks 

– Regis Resources is looking at infrastructure requirements for its 
McPhillamy’s gold project in New South Wales 

– Saracen Mineral Holdings is in the throes of doubling production 
– Northern Star Resources plans to spend A$74 million this financial year 

on exploration and capital investment 
The graph does not show Newmont Mining or Newcrest Mining (Australia’s 

two leading gold producers) or AngloGold Ashanti, as they report costs on a global, not 
an Australian, basis. However, they too are in an expansive mood. 

For example, Newmont Mining plans a major expansion at Boddington in 
Western Australia and development work (including upgrading the processing plant) at 
Tanami in the Northern Territory; Newcrest Mining is in the process of expanding the 
carbon-in-leach circuit at Telfer in Western Australia; and AngloGold Ashanti is 
considering expanding mining at Tropicana in Western Australia. 

While much of the mining sector is languishing, gold presents an 
encouraging picture. 

Project Monitor is building-up a database of operating mines in Australia 
and the people involved in them. 

For further information, including an extract from the database, please 
contact us by telephone (03 9819 9463) or email 
(melbourne@projectmonitor.com.au). 

 
Autor(es): Project Monitor 
Fonte : Mining.com  
Data: 11/03/2016 

 
 
 
 
 
 
 



 

"GEOFÍSICA DE PROSPECÇÃO" SERÁ REEDITADO 
 
A pedido da Sociedade Brasileira de Geofísica (SBGf), o Serviço Geológico 

do Brasil/CPRM vai reeditar o volume 1 do livro Geofísica de Prospecção, de autoria 
dos Professores Dr. José Gouvêa Luiz e Dra. Lúcia Maria da Costa e Silva. 

Começando a ser produzido em 1982 e lançado em 1995, o livro foi 
amplamente utilizado em disciplinas de diferentes cursos até ter sua primeira edição 
esgotada em 2010. Ainda assim, ele continuou sendo usado pelos autores em sala de 
aula e modificado visando a uma nova edição revista e ampliada. A reedição deverá ser 
acompanhada e acrescida pelos volumes 2 e 3. 

Lucia Maria da Costa e Silva palestra um dos pontos fortes do livro, 
segundo a Profa Lúcia, é tratar problemas com que a Geofísica se defronta ao ser 
aplicada em terrenos brasileiros, bem como fornecer exemplos e bibliografia 
brasileiros. "E nesse quesito ele é único", destaca a coautora.  

"A iniciativa da republicação deste livro foi da SBGf, que propôs que a 
CPRM patrocinasse parte dos custos da edição. Mas ao que nos consta houve a decisão 
da CPRM de realizar todo o processo internamente", relata Jorge Hildenbrand, 
presidente da SBGf, acrescentando: "Pessoalmente considero qualquer publicação 
didática como importante para o ensino da geofísica, principalmente quando os 
autores aliam experiência prática ao conhecimento teórico dos métodos abordados na 
publicação." 

A obra contará com a diagramação da Dra. Andreia Amado Continentino, 
da divisão de Editoração Geral da sede da CPRM no Rio de Janeiro, reconhecida pelos 
elegantes livros produzidos pela CPRM. 

A editoração, contudo, será realizada pela divisão de Editoração da 
Superintendência Regional de Belém, da CPRM em um trabalho conjunto com o Rio de 
Janeiro.  

Os autores cederam os direitos autorais para a SBGF, CPRM e UFPA. 
 
Leia a seguir o prefácio em primeira mão. 

Poucos universitários brasileiros, especialmente ao nível da graduação, 
domi- nam idiomas estrangeiros. Artigos, relatórios, monografias de Geofísica 
elaborados em nosso idioma são relativamente escassos e pressupõem conhecimentos 
sobre o assunto, remetendo o leitor aos livros básicos de Geofísica em outros idiomas, 
pela falta de similares em Português. 

Geofísica de Prospecção nasceu de nossa sensibilidade para com o 
problema e foi moldada por vários outros fatores também detetados durante a prática 
como professores de disciplina homônima, oferecida, pelo Departamento de Geofísica 
do Centro de Geociências da Universidade Federal do Pará, a graduandos em Geologia 
e pós-graduandos em Geofísica sem formação eológica (engenheiros, físicos e 
matemáticos). 

Assim é que, afora a barreira do idioma, preocupou-nos fornecer noções 
sobre problemas com que a Geofísica se defronta ao ser aplicada em terrenos 
brasileiros bem como exemplos e bibliografia brasileira, de modo a aproximar o leitor 



da realidade em que se encontra inserido. Ademais, tentou-se fornecer uma visão não 
fragmentada da Geofísica de Prospecção, afastando-se esta obra do perfil da maioria 
dos livros básicos, que está voltada para a prospecção de petróleo e, portanto, para 
uma apresentação parcial do espectro de soluções que a Geofísica pode oferecer para 
diversos problemas, inclusive da própria prospecção de petróleo, através de métodos 
não aplicados tradicionalmente a esse fim. Soma-se, o respeito com as características 
de possíveis interessados nesta obra: distanciamento de conceitos matemáticos, em se 
tratando dos leitores com formação geológica, e distanciamento de conceitos 
geológicos, considerando-se os estudantes da pós- graduação em Geofísica sem 
formação geológica. Preocupou-nos, ainda, como não poderia deixar de ser, em um 
país em que o poder aquisitivo da grande maioria é restrito, o fator custo. 

Geofísica de Prospecção não atende, como gostaríamos, a todas essas 
preocupações, mas acreditamos que possa ser útil como um ensaio nesse sentido. 

Sua elaboração começou em 1982 e desde então tem sido utilizada pelos 
nossos estudantes semestralmente. O material inicialmente reunido sofreu 
modificações profundas, dentre as quais destaca-se o seu afastamento das feições de 
um livro texto, por acreditarmos que livros têm mais sentido como fontes de 
referência do que como uma forma única de abordagem e apreensão de um 
determinado conteúdo. Essa decisão foi acompanhada da ampliação do conteúdo 
desta obra, tornando-a material de consulta apropriada para estudantes da graduação 
em Geologia, estudantes de pós-graduação em Geofísica que estejam iniciando seus 
estudos, geofísicos preocupados em relembrar conhecimentos gerais sobre áreas em 
que não sejam especialistas e geólogos interessados em ampliar seus conhecimentos 
geofísicos. 

Esta obra compreende dezesseis capítulos, agrupados segundo afinidades 
em oito partes, que foram divididas por três volumes, por fins práticos, dentre os quais 
permitir a sua aquisição parcial e, portanto, a custo reduzido, pelos interessados em 
temas específicos. 

Cada volume, parte e, mesmo, capítulo guarda uma considerável 
independência dos demais, de modo a facilitar sua utilização segundo a ordem ditada 
pelo interesse do leitor. As duas últimas partes (G e H), contudo, pressupõem 
conhecimentos sobre os métodos geofísicos que são abordados em todas as demais 
partes, mas de forma resumida na parte A, capítulo 1. O capítulo 5, por sua vez, aborda 
aspectos necessários 'a compreensão dos capítulos 6 a 9, em ordem a não prejudicar a 
abordagem teórica de uma forma integrada e, portanto, mais compreensiva. 
A parte A procura: 

- no capítulo 1, apresentar a Geofísica de Prospecção em um contexto 
amplo, com elementos que permitam compreender condições de elaboração e uso de 
seus produtos e, portanto, do seu direcionamento e, 

- no capítulo 2, situar os trabalhos geofísicos dentro de uma campanha de 
prospecção, apresentar as suas diferentes etapas e iniciar uma avaliação sobre os reais 
resultados que permitem obter. Essa avaliação é retomada em capítulos seguintes, 
especialmente o último (parte H), por meio de exemplos de aplicação da Geofísica. As 
partes A e H são especialmente dedicadas aos estudantes. 

Os métodos geofísicos são abordados nas demais partes, à exceção da G, 
segundo um plano uniforme: 

• introdução (breve apresentação do método), 



• fundamentos, 

• propriedades(s) física(s) em jogo (com valores para os materiais 
geológicos e meios de determinação), 

• instrumental para levantamentos de campo, 

• técnicas de levantamentos (terrestres, marinhos e aéreos), 

• tratamento dos dados, 

• interpretação e exemplos de aplicação. 
Na interpretação, demonstrações matemáticas para problemas simples, 

que ilustram a utilidade de conceitos matemáticos apresentados em fundamentos, são 
com frequüência apresentadas. A parte matemática desses tópicos (interpretação e 
fundamentos) e, demais, quando existentes, podem com freqüência ser eliminadas 
pelos leitores sem interesse nesse tipo de linguagem, sem prejuízo considerável para a 
obtenção de uma noção geral sobre cada capítulo. 

A parte G aborda a aplicação dos métodos geofísicos no interior de furos 
de sondagem bem como de grandes altitudes, especialmente aquelas que exigem o 
uso de satélites. Esses trabalhos diferem dos demais em vários aspectos, daí 
comporem uma parte isolada. 

A obra contém vários apêndices. Neste volume, destacam-se os apêndices 
sobre Tratamento dos Dados e Cálculo Vetorial. O primeiro, é dedicado aos leitores 
interessados em aspectos básicos à construção de filtros digitais. O segundo, mostra 
diversas expressões do cálculo vetorial que são muito usadas na teoria dos métodos 
geofísicos. A despeito da existência de apêndices, há conhecimentos nos capítulos que 
são supérfluos, ora para os leitores com formação geológica, ora para os demais. 

E´ difícil listar todo o apoio recebido para a elaboração de Geofísica de 
Prospecção. Várias pessoas leram e comentaram o texto em suas diferentes fases. 
Dentre elas, destacam-se os nossos alunos. Destacam-se, também, o Prof. Dr. Luiz Rijo 
pela revisão do Capítulo 1, o Prof. Dr. Juürgen H. Bischoff, pela revisão do tópico sobre 
sistemas de posicionamento (Capítulo 2), e, particularmente, o Prof. Dr. João Batista 
Corrêa da Silva, pelas valiosas sugestões fornecidas sobre todos os demais tópicos 
deste primeiro volume. Não pode, também, deixar de ser destacado o incentivo e a 
confiança do Prof. Dr. R. Netuno N. Villas em nosso empreendimento. Várias 
companhias, bem como pesquisadores, citados no próprio texto, colaboraram 
fornecendo-nos material que pudesse enriquecer o nosso trabalho. O apoio financeiro 
foi fornecido pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Deutsche- Gesellschaft fuür 
Technische Zusammenarbeit (GTZ). 

Os nossos sinceros agradecimentos a todos esses colaboradores, bem 
como a todos aqueles que venham a oferecer sugestões com o intuito de nos ajudar a 
aprimorar futuramente esta obra. 
 
Os Autores 

Geofísica Brasil 
 

Fonte : Geofísica Brasil  
Data: 14/03/2016 

 
 



 

CRUSADER INICIA CAMPANHA DE SONDAGEM EM PROJETO DE OURO 

NO MATO GROSSO 
 
A Crusader Resources começou a campanha de sondagem diamantada de 6 

mil metros nos alvos Querosene e Dona Maria, que fazem parte do projeto de ouro 
Juruena, no Mato Grosso. O objetivo dos trabalhos é converter os recursos inferidos 
em indicados. A campanha de sondagem será realizada pela Geotech Reserves do 
Brasil, filial da russa UTZM. 

Os recursos atuais do projeto Juruena são de 1,3 milhão de toneladas com 
teor de 5,6 gramas de ouro por tonelada, para produção de 234 mil onças. As 
informações são de comunicado enviado ao mercado nesta quarta-feira (16). 

A campanha de sondagem no projeto de ouro se tornou viável depois que 
a Crusader captou 6,25 milhões de dólares australianos por meio de uma oferta de 
ações realizada no início deste mês. Serão abertos um total de 50 furos em 
aproximadamente 6 mil metros durante cerca de 90 dias. Os trabalhos serão feitos 
inicialmente nos alvos Querosene e Dona Maria, mas alguns furos também estão 
previstos em novas áreas, como Tomate, Mauro e Uiliam. 

“Nosso recente sucesso no levantamento de capital permite que a 
Crusader volte aos trabalhos de solo e continue a partir dos resultados antigos com 
altos teores em ambos alvos Querosene e Dona Maria. Nosso objetivo é converter 
recursos da categoria de inferidos para indicados, assim como expandir a dimensão 
nos recursos nesses prospectos”, afirmou Rob Smakman, diretor-geral da Crusader. 

Os direitos minerários referentes ao projeto Juruena, localizado na região 
de Juruena-Alta Floresta, no Mato Grosso, têm aproximadamente 400 metros 
quadrados. A área do projeto foi explorada nos anos 1980 por garimpeiros, que 
extraíram cerca de 500 mil onças de ouro. 

 
A Crusader segue produzindo minério de ferro na mina de Posse, em Minas 

Gerais. A companhia australiana tem ainda o projeto Borborema, no Rio Grande do 
Norte e formou uma joint venture com a também australiana Lepidico para 
desenvolver o projeto de lítio Manga, em Goiás. 

 
Fonte : Notícias de Mineração  
Data: 16/03/2016 

 

 

MINÉRIO E PETRÓLEO VOLTAM A SUBIR 
 
Com a desvalorização do dólar e melhores expectativas para equilíbrio na 

oferta e demanda, o petróleo e o minério se recuperaram ontem no mercado 



internacional. Em uma semana com poucos negócios, o minério de ferro perdeu força, 
mas voltou a se recuperar nos últimos dias em meio à expectativa de melhora na 
procura chinesa pelo insumo antes do aquecimento da construção civil no país. 
Ontem, o produto com concentração de 62% de ferro subiu 5,5% e terminou em US$ 
54,50 a tonelada no porto chinês de Tianjin, disse a "The Steel Index".  

Para os analistas, o topo dos preços da commodity provavelmente foi 
atingido na semana passada, quando após um repique a cotação superou os US$ 63. O 
Credit Suisse escreveu, em relatório sobre a Rio Tinto - segunda maior produtora da 
commodity -, que a visão sobre a empresa é neutra exatamente porque o atual 
patamar de preços do minério não deve se sustentar. "A forte recuperação é sazonal e 
relacionada a um movimento de estocagem. Continuamos preocupados no médio e 
longo prazos", afirma.  

Mas o BTG Pactual tem uma análise dissonante. Para Leonardo Correa e 
Caio Ribeiro, que assinam relatório, há uma possibilidade de haver diminuições na 
produção da matéria-prima dentro do Brasil, por conta da regulação ambiental pós- 
Samarco. "Dada a alta sensibilidade do tópico após os eventos recentes, nossa 
impressão é que os riscos de atrasos no processo [de montar barragens] subiram, 
colocando a produção futura em xeque", escrevem. Cerca de 88 minas precisam de 
novas licenças.  

Mesmo assim, um dos projetos que mais pressiona o equilíbrio entre 
oferta e demanda é o S11D da Vale, em Carajás (PA). A expansão no local será feita 
pelo processo seco, e são 90 milhões de toneladas anuais envolvidas.  

Já o petróleo fechou pela primeira vez no ano acima de US$ 40 o barril. 
Mas a tendência positiva recente é melhor explicada tanto pela expectativa de um 
acordo entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a Rússia 
para congelar a produção, como pela estimativa que no segundo semestre a demanda 
pela commodity pode se intensificar.  

O barril do Brent para entrega em maio subiu 3% e terminou negociado em 
US$ 41,54 cada na ICE Futures de Londres. Já o WTI de abril avançou 4,52%, a US$ 
40,20 o barril, na Nymex - e a primeira vez em 2016 acima de US$ 40.  

A consultoria Capital Economics lembra que os Estados Unidos voltaram a 
reduzir o ritmo de produção na semana passada. "É bem provável que esses sejam os 
primeiros sinais de que finalmente o xisto foi afetado pela queda dos preços", escreve 
Thomas Pugh. Para a consultoria, são os volumes fora da Opep que poderão garantir o 
reequilíbrio do mercado. 

 No ano, o Brent já conta com ganhos acumulados de 4%, enquanto o WTI 
avança 2,5%.  

 
Autor(es): Renato Rostás 
Fonte : Valor Econômico  
Data: 18/03/2016 

 
 
 
 
 



 

CIENTISTAS QUESTIONAM VETOS DE DILMA AO MARCO LEGAL DA 

CIÊNCIA 
 

Mesmo depois de aprovado, o Projeto de Lei da Câmara 77/2015, 
conhecido como Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, continua sendo alvo 
de discussões. 

No dia 25 de fevereiro, algumas das mais significativas instituições 
científicas do país, dentre as quais a Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), enviaram uma carta à 
presidente da República, Dilma Rousseff, questionando os vetos feitos ao texto final da 
lei e solicitando sua reavaliação. 

Foram vetados oito trechos do texto original, aprovado integralmente pela 
Câmara e pelo Senado. 

Os vetos, segundo afirmam as entidades no texto enviado à presidente, 
"fragmentaram estruturas importantes do marco legal capazes de converter 
conhecimento em tecnologia e tecnologia em inovações que agregam valor ao Produto 
Interno Bruto e que servem ao cidadão. " 

Embora reconheçam a necessidade de ajuste fiscal pela retração 
econômica enfrentada pelo país, as entidades avaliam que os vetos "encontraram sua 
motivação na agenda fiscal do curto prazo, com graves prejuízos ao caráter 
transformador que a agenda de Ciência, Tecnologia e Inovação tem para a sociedade e 
a economia no médio prazo. " 

Dos oito vetos, quatro são ligados às propostas de isenção fiscal de bolsas 
de pesquisa e atribuição deste benefício a pesquisadores vinculados a empresas 
privadas. 

"No conjunto, verifica-se, ainda, a perda da coerência interna do Marco 
Legal de CT&I em relação a diversos de seus instrumentos mais significativos", afirmam 
as entidades em outro trecho da carta. 
 
Leia abaixo a íntegra do documento: 
 
Brasília, 22 de fevereiro de 2016 
À Sua Excelência a Senhora Presidenta Dilma Rousseff 
Senhora Presidenta, 

As entidades abaixo relacionadas, representantes da Aliança em Defesa do 
Novo Marco Legal de CT&I, vem à sua presença agradecer, formalmente, a sanção do 
Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação ocorrido dia 11 de janeiro passado. 
Ficamos otimistas com o coroamento do trabalho de 5 (cinco) anos do Congresso 
Nacional, sempre apoiado por essas entidades tanto do ponto de vista técnico como 
político. 

Surpreendeu-nos, no entanto, a constatação de vetos de dispositivos, 
considerados essenciais para eliminação de gargalos, que dificultam e cerceiam o 
desenvolvimento da inovação no Brasil. Em função desse detalhe, o texto final perdeu 



requisitos para alcançar os resultados projetados, pelos quais todos nos empenhamos.  
Os argumentos, apresentados para justificar os vetos, não conseguem nos demover da 
validade dos pressupostos sobre os quais estes dispositivos se assentavam. A 
divergência de entendimentos nos leva a ter uma posição unânime pela busca da 
reversão desses vetos, pleiteando o retorno ao texto original tão bem elaborado e 
aprovado pela totalidade dos plenários das duas casas do Poder Legislativo. 

Assim, rogamos a Vossa Excelência para que sinalize à base de sustentação 
do seu governo no Congresso Nacional a liberdade de reexaminar a matéria. Esse seu 
gesto de estadista será eternamente reconhecido como de elevada grandeza, pois 
permitirá, então, sim, uma grande injeção de ânimo em nossas atividades e na 
economia, tão relevante para o momento atual, via desenvolvimento e incorporação 
de conhecimentos e tecnologias na vida dos cidadãos brasileiros. 

Aprofundando o tema, segue manifestação anexa, com argumentação 
técnica sintética, que respalda a posição, ora apontada  pelo conjunto que 
representamos. 
 
Respeitosamente, 
 
ABC - Academia Brasileira de Ciências - 938 acadêmicos 
ANE - Academia Nacional de Engenharia - 173 membros 
ANM - Academia Nacional de Medicina - 100 acadêmicos titulares 
ABIPTI - Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa, Tecnologia e Inovação - 153 
associadas 
ABRUC - Associação Brasileira das Universidades Comunitárias - 66 instituições de 
ensino superior 
ABRUEM - Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 
- 45 instituições de ensino superior 
ANDIFES - Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior - 67 instituições de ensino superior 
ANPEI - Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras 
- 200 empresas 
ANPROTEC - Associação Nacional das Entidades Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores - 326 associadas 
CONFAP - Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa - 26 
fundações estaduais 
CONFIES - Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino 
Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica - 98 fundações de apoio 
CONIF -  Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica - 41 institutos federais 
CONSECTI - Conselho Nacional dos Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I - 27 
secretarias estaduais 
COPPE/UFRJ - Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de 
Engenharia 
CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras - 127 instituições de ensino 
superior 
FOPROP - Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação - 230 instituições de 
ensino superior e institutos de pesquisa 



FORTEC - Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - 362 
pessoas jurídicas e pessoas físicas 
IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - 128 sociedades científicas 
 
Análise dos vetos ao marco legal de CT&I (PLC 77/2015) 

O ano de 2016 iniciou-se com grandes esperanças para a comunidade 
científica e tecnológica, o setor empresarial, os segmentos da administração pública e 
as organizações da sociedade civil que trabalham pelo desenvolvimento da Ciência, da 
Tecnologia e da Inovação no Brasil, dentro de um processo com características capazes 
de lhe assegurar lugar de destaque na história nacional. 

Na sua materialização, um entusiástico esforço de discussão, realização de 
diagnósticos e busca por consensos acerca da fragilidade do atual arcabouço legal no 
setor foi coroado com a sanção, por Vossa Excelência, do Novo Marco Legal de CT&I, a 
Lei 13.243/2016, cuja construção decorreu da admirável participação da sociedade 
brasileira e, pautada pela busca por consensos, logrou aprovação unânime nas duas 
casas do Congresso Nacional, ao cabo de cerca de cinco anos de intensos trabalhos. 

Dentre os principais pilares deste Novo Marco Legal, incluem-se a 
SIMPLIFICAÇÃO da gestão, e por consequência, dos instrumentos públicos de apoio, 
dos controles e das regulamentações de projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação, o 
estímulo à competitividade e à eficiência dos centros públicos e privados de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação, a pacificação no uso e na interpretação dos mecanismos 
regulatórios inerentes às atividades de pesquisa, e desenvolvimento e inovação (PD&I) 
e a viabilização, ágil e desburocratizada, da cooperação academia-empresas-governo 
(esse último entre suas diferentes esferas). Sabedores de seu interesse pelo tema, 
pedimos sua atenção para alguns aspectos importantes, particularmente no que diz 
respeito aos vetos aplicados ao Novo Marco Legal. 

Certamente, entendemos a extrema relevância do ajuste fiscal, necessário 
para que o País assegure as conquistas sociais e econômicas construídas ao longo 
desses últimos anos. Percebemos, contudo, que os vetos aplicados a importantes 
dispositivos encontraram sua motivação na agenda fiscal do curto prazo, com graves 
prejuízos ao caráter transformador que a agenda de Ciência, Tecnologia e Inovação 
tem para a sociedade e a economia no médio prazo. Os vetos aplicados fragmentaram 
estruturas importantes do marco legal capazes de converter conhecimento em 
tecnologia e tecnologia em inovações que agregam valor ao Produto Interno Bruto e 
que servem ao cidadão. Num efeito contrário ao espírito da nova Lei, os vetos gerarão 
mais insegurança jurídica, mesmo onde o objetivo era o de evitar questionamentos 
localizados, como no caso da isenção fiscal das bolsas, cujos itens vetados foram: 
• § 5º do art. 9º da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, alterado pelo art. 2º do 
projeto de lei; 
• Parágrafo único do art. 21-A da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, inserido 
pelo art. 2º do projeto de lei; 
• § 8º do art. 4o da Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, alterado pelo art. 7º do 
projeto de lei; 
• Art. 16 do projeto de lei. 

Considerando o papel das bolsas na formação dos futuros pesquisadores e 
empreendedores inovadores do Brasil, tais vetos prejudicam diversas ações já em 



curso e com isenção fruída na vasta maioria das vezes, tanto por alunos quanto por 
pesquisadores, agentes locais de inovação (ALI - SEBRAE), bolsistas RHAE-TRAINEE, 
bolsistas Inova Talentos, médicos residentes, bolsistas de Núcleos de Inovação 
Tecnológica, e pesquisadores de empresas, entre vários outros. 

Por seu caráter donativo, as bolsas concedidas para estas atividades são 
isentas do Imposto sobre a Renda, conforme art. 26, da Lei no 9.250/1995. Estas estão 
excluídas das bases de cálculo previstas na Lei n.º 8.212/1991 para incidência das 
contribuições previdenciárias, pois as atividades de estudo e pesquisa não configuram 
prestação de serviços, tendo em vista o grande interesse social no seu desempenho. O 
sistema de bolsas de CT&I já está em plena operação com eficiência pelo CNPq, CAPES 
e demais agências governamentais. Neste sentido, o intuito do Marco Legal é apenas 
de esclarecer, sem perdas de arrecadação, o alcance da norma isentiva já existente 
evitando insegurança jurídica e os efeitos tributários indesejados - os quais vêm sendo 
repelidos pelo Poder Judiciário, e até mesmo pelo CARF, que reconhecem o caráter 
donativo das bolsas de estudo e pesquisa. 

O veto tratou os casos como novidade, o que não são. Foram usados 
argumentos como "(...) o que poderia resultar em significativa perda de receitas, 
contrariando esforços necessários para o equilíbrio fiscal (...) apesar de resultar em 
renúncia de receita (...)" sem que haja hoje receita dessas bolsas a renunciar. O veto 
reabre a discussão sobre a natureza das bolsas e fragiliza todo o sistema atual de 
formação de CT&I operado inclusive pelo Governo Federal e por agências de fomento 
estaduais. Corremos o risco de impulsionarmos o número de questionamentos 
judiciais sobre a aplicação das bolsas de CT&I e desmontar programas importantes 
para o país como os das residências médicas e do próprio programa Ciência sem 
Fronteiras, em oportuna hora lançado por Vossa Excelência. 

Outro caso importante é o que trata das taxas de administração aplicadas 
por Fundações de Apoio (art. 10 da Lei n°. 10.973, de 2 dezembro de 2004, alterado 
pelo ar.2º do projeto de lei). Estas Fundações exercem papel singular na gestão 
financeira e administrativa dos projetos cooperativos de PD&I entre as Instituições 
Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), as empresas e a sociedade civil. As taxas 
administrativas são indispensáveis ao financiamento da sua manutenção - inviável de 
outro modo - e resultam em muito relevante redução de custo, tempo e maior 
efetividade na execução da P&D. A argumentação do Ministério do Planejamento para 
o veto à alteração do Art. 10 da Lei no 10.973/2004 foi particularmente infeliz ao não 
considerar a evolução recente da legislação que tem compreendido a situação 
particular de uso deste instrumento que representa uma forma transparente, eficiente 
e de consenso entre as partes, no sentido de cobrir as despesas operacionais e 
administrativas associadas a um convênio. Como exemplo, citamos o artigo 16 do 
Decreto nº. 8240/2014, em que consta: 
Art. 16.  As fundações de apoio não poderão pagar despesas administrativas com 
recursos dos convênios ECTI, ressalvada a hipótese de cobrança de taxa de 
administração, a ser definida em cada instrumento. 

Citamos também o caso da Lei no 13.019/2014, que trata das " (...) 
parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil (...)", que 
guardam similaridades às fundações de apoio, embora não sejam equivalentes, em 
cuja alteração, efetivada em 14/12/2015 a vedação a taxas de administração, 
constante do artigo 45, foi retirada. Ademais, através da regulamentação, demandada 



no referido dispositivo do Marco Legal, o Poder Executivo poderia distinguir os 
instrumentos de parcerias, os convênios, dos instrumentos contratuais usuais, 
aplicando a cada um o correspondente dispositivo financeiro. 

Destacamos o caso do veto aplicado às importações voltadas a projetos de 
PD&I em empresas, constantes no § 2º do art. 2º da Lei no 8.032, de 12 de abril de 
1990, alterado pelo art. 9º do projeto de lei. Trata-se tentativa de correção da 
distorção prejudicial ao país que é tratar da mesma forma a importação destinada ao 
consumo e aquela destinada ao desenvolvimento tecnológico realizado pelas 
empresas, fator imprescindível ao esforço urgente de incrementar a atividade de PD&I 
nas empresas brasileiras, sem a qual a atração, desenvolvimento e retenção de 
Centros de PD&I dificilmente ocorrerá. Ademais, é preciso garantir a isonomia entre as 
entidades e empresas que realizam atividades de PD&I. 

Ademais, cumpre-nos ressaltar que de toda a arrecadação de impostos 
federais e de contribuições, os incentivos ao segmento de CT&I participam com apenas 
0,5% em média, na serie histórica do MCTI de 2000 a 2012. Se considerarmos apenas 
os incentivos concedidos pela Lei 8.010/1990, que isenta a aquisição de insumos e 
equipamentos importados para pesquisa por parte de ICTs, a participação é muito 
menor, de apenas 0,03%. 

Sobre o veto ao § 1º, incisos e caput do art. 20-A da Lei no 10.973/2004, 
inseridos pelo art. 2º do projeto de lei, este frustra a expectativa do uso do poder de 
compras por estatais, líderes de setores econômicos estratégicos, além de 
ordenadoras de grandes cadeias de fornecimento. Entendemos que estas estatais, no 
atual marco legal, possuem fortes limitações para orientar a criação e o adensamento 
do um conjunto de micro, pequenas e médias empresas brasileiras com capacidade de 
geração de conteúdo tecnológico e de produtos nacionais competitivos globalmente. 

Para que Vossa Excelência tenha uma ideia do que hoje ocorre existe uma 
gama significativa de pequenas empresas de alta tecnologia, constituídas por doutores 
e mestres oriundos de projetos financiados por recursos provenientes das cláusulas de 
investimento de PD&I (ANP, ANEEL, dentre outras). Essas empresas desenvolvem 
produtos tecnologicamente densos e viáveis à operação nas estatais brasileiras, mas 
são alijados do fornecimento por licitações internacionais promovidas pelos entes 
públicos que lhes encomendaram e financiaram o desenvolvimento do contratipo 
nacional. A atual margem de preferência incorporada na lei de licitação não é 
suficiente para lidar com o mercado de produtos de alta tecnologia onde os custos de 
PD&I são exponencialmente superiores à produção. Este desequilíbrio nos custos de 
lançamento de novos produtos das startups brasileiras, frente os fornecedores 
tradicionais, privilegiam o fornecimento por empresas estrangeiras típicas e empurram 
as nossas empresas nascentes para o mercado de fusões e aquisições internacional. 

Note-se que o constante do art. 20-A, não cria a obrigação de compra 
nacional, ou seja, não é um dispositivo de reserva de mercado; apenas indica que a 
administração pública pode adquirir, sem licitação, bens e serviços resultantes de 
demandas governamentais por desenvolvimento tecnológico realizado pelas ICTs e 
empresas parceiras, o que por si só circunscreve a aplicação do dispositivo aos casos 
previstos no dispositivo vetado, sem a alegada abertura que justificou o veto. Essa 
prática é amplamente utilizada e regulamentada em outros países visando converter o 
gasto público em investimento nas cadeias de inovação e produção na medida em que 
as empresas de capital nacional são as executoras. 



Com o veto ao Art. 26-B da Lei no 10.973/2004, de 02 de dezembro de 
2004, inserido pelo art. 2º do projeto de lei, que estabelece a possibilidade de 
celebração de contrato de gestão com ICT que exerça atividade de produção e oferta 
de bens e serviços, de forma a assegurar-lhe maior autonomia gerencial, orçamentária 
e financeira, perde-se também a oportunidade de facilitar e modernizar a gestão de 
entidades que tem um papel importantíssimo na resposta a problemas atuais que 
necessitam de agilidade e eficiência, com exemplo particular da FIOCRUZ, do IPEN, 
este o maior produtor de radiofármacos do país, e do Instituto Butantã. Como 
entidades singulares e estratégicas para a PD&I da área da Saúde, suas atividades 
preenchem toda a cadeia da inovação, da pesquisa básica à produção e distribuição de 
vacinas, soros etc. Com desafios típicos da produção e da comercialização, essas ICTs 
possuem estruturas de custo diferenciados e similares às empresas e são geradoras de 
receitas próprias. O artigo proposto busca intensificar a aplicação de recursos destas 
ICTs no desenvolvimento tecnológico, reduzindo e simplificando a gestão de contratos 
de parceria nacionais e internacionais, otimizando a administração do portfólio de 
PD&I e dos processos de produção e apoio destas entidades. 

A justificativa ao veto, oferecida pelo Ministério do Planejamento, 
amparou-se na inexistência de conceitos e condições para a viabilização da atribuição 
de autonomia gerencial, orçamentária e financeira pela ICT. Ora, as ICTs públicas 
somente poderão estabelecer regulamentos para a utilização das receitas próprias se, 
e somente se, a legislação assim o permitir; recorde-se que esse não é um dispositivo 
autoaplicável, ensejando regulamentação, abrindo a possibilidade para que o Poder 
Público desenvolva os aludidos conceitos e condições. 

No conjunto, verifica-se, ainda, em função dos vetos, a perda da coerência 
interna do Marco Legal de CT&I em relação a diversos de seus instrumentos mais 
significativos, cuja ausência prejudica a eficácia sistêmica do todo em pontos 
verdadeiramente basilares, deixando de dar consequência a dispositivos constantes 
dos arts. 218 e 219 da Constituição Federal, incluindo, em particular, no que concerne 
às normas exaustivamente debatidas no Congresso Nacional e calorosa e 
unanimemente aplaudidas pela sociedade brasileira, pela comunidade científica e 
acadêmica e pelo setor empresarial quando da aprovação da redação dada pela 
Emenda Constitucional 85/2015. 

Para solucionar estes problemas o quanto antes e resgatar a estrutura 
pensada por meio do amplo processo de discussão que resultou no PLC 77/2015, a 
liberação da base aliada para a análise destes vetos torna-se fundamental. Tal gesto 
permitirá as melhores condições para a continuidade do processo de discussão 
conjunta entre o Governo, instituições e entidades na reorganização do arcabouço 
legal para Ciência, Tecnologia e Inovação em nosso país, que ainda não terminou, já 
que demandará extensa regulamentação, mas cujo passo mais decisivo fica fortalecido 
pelo resgate da integridade do Novo Marco Legal de CT&I. 
Aliança em Defesa do Novo Marco Legal de CT&I 
 
Fonte : ASCOM ABC 
Data: 25/02/2016 
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ACORDO COM GOVERNO ESTADUAL VAI MANTER MINA DA 

MIRABELA EM FUNCIONAMENTO NA BAHIA 
 
A Mirabela Mineração, que opera uma mina de níquel em Itagibá (BA), 

fechou ontem (21) acordo com o governo do Estado da Bahia para receber uma parte 
dos créditos de ICMS retidos pelo Estado, afirmam deputados que participaram da 
reunião. O valor não foi divulgado mas, segundo a imprensa local, o acerto evitará a 
demissão de 450 empregados que cumprem aviso prévio. 

A mineradora estava em processo de suspender a produção, no qual as 
instalações são postas em manutenção (care and maintenance, em inglês) e com 
previsão de dispensar mil trabalhadores próprios e terceirizados. A empresa alega ter 
um crédito em ICMS superior a R$ 40 milhões. Na Austrália, a controladora Mirabela 
Nickel está sob intervenção de administradores externos, nomeados por credores, 
desde setembro de 2015. 

Segundo informações da imprensa local, o acordo foi firmado na Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico (SDE), em Salvador, com a presença do titular da 
pasta, Jorge Hereda, de representantes da companhia, de sindicalistas e de 
parlamentares, como os deputados estaduais Eduardo Salles, Fabrício Falcão (PCdoB), 
Fabíola Mansur (PSB) e Euclides Fernandes (PDT). Além de representantes dos 
deputados federais Bebeto Galvão e Davidson Magalhães (PCdoB). Estiveram 
presentes também à reunião Paulo Sérgio Ferraro, Luiz Gonzaga e Eduardo Sampaio, 
superintendente e assessores da SDE. 

“É um dia histórico para a região. A perda desses empregos seria uma 
catástrofe”, disse o deputado estadual Eduardo Salles (PP). A empresa ainda não 
confirmou publicamente a informação divulgada pelos deputados. 

Na reunião, o diretor financeiro da Mirabela, Milson Mundin, e o 
representante de 98,5% dos acionistas da Mirabela, Doug Flannery, que veio de Nova 
York para o encontro, explicaram que a Mirabela pretende investir na exploração e 
processamento de níquel laterítico em 2017, gerando mais de 200 postos de trabalho. 

“Estamos convicto de que é uma boa proposta”, frisou Irailson Warveaux, 
diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem da Bahia 
(Sintepave). 

“Nos empenhamos desde o início para não fechar a Mirabela, o que 
afetaria, não só Itagibá, mas toda nossa região. Procuramos o governo do Estado para 
solucionar alguns problemas que a empresa vinha enfrentando, que de imediato, se 
colocou a disposição para a negociação”, disse o prefeito de Itagibá, Marcos Valério 
Barreto. 

A imprensa local, sem citar fontes, diz que com a liberação dos créditos do 
ICMS, a multinacional conseguirá prosseguir com suas atividades na cidade, onde está 



instalada desde 2009. As informações são dos websites Giro em Ipiaú, Panorama Ipiaú 
e Bahia Notícias. 

 
Fonte : Notícias de Mineração  
Data: 22/03/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prezados Colegas, 
 
É para todos nós da organização desse grande evento um prazer receber os 

colegas que participarão do 48° Congresso Brasileiro de Geologia, que será realizado 
de 9 a 13 de outubro de 2016, no CENTRO DE EVENTOS DA FIERGS, situado na Av. Assis 
Brasil, 8787 - Sarandi, Porto Alegre-RS. 

O tema central do evento é “As Geotecnologias e o Século 21” conforme 
consta no site oficial do evento http://www.48cbg.com.br/ 

Além de ser o maior encontro bi-anual da comunidade geocientífica do 
Brasil, o 48º CBG pretende enfatizar o papel crescente das geotecnologias no âmbito 
das geociências, debater temas de relevância internacional e promover a integração e 
divulgação do trabalho de profissionais, empresas públicas e privadas, instituições de 
pesquisa e indústria atuantes nos diversos segmentos da área. 

Assim, temos a satisfação de convidá-lo para a submeter seu trabalho na 
área de Geologia Econômica e Prospecção Mineral até 24 de abril de 2016 através do 
site do evento. 

Veja abaixo o briefing da SESSÃO TEMÁTICA GEOLOGIA ECONÔMICA E 
PROSPECÇÃO MINERAL e acesse o site do 48° CBG para ter acesso ao modelo de 
resumo editorado e regras de submissão: http://www.48cbg.com.br/chamada.php 

 
BRIEFING SESSÃO: 

A Coordenação da Seção Temática de Geologia Econômica e Prospecção 
Mineral do 48º CBG – Congresso Brasileiro de Geologia tem a honra de convidar os 
profissionais da área de Geociências, tanto do meio acadêmico como do setor mineral, 
para apresentação e divulgação da produção técnica e científica de estudos 
relacionados à exploração dos recursos minerais e energéticos. 

Além de congregar a comunidade geológica para discussão e promoção do 
debate, o objetivo deste relevante e tradicional polo interdisciplinar do Congresso é 
disponibilizar para o setor produtivo e para a sociedade a evolução e aprimoramento 
do conhecimento derivado dos novos estudos, com o intuito de suprir as necessidades 
de acesso e utilização dos recursos geológicos, em compasso com um 
desenvolvimento sustentável. 

Contamos com sua participação na submissão de resumos ao 48° 
Congresso Brasileiro de Geologia. 



Em caso de dúvidas contate a secretaria executiva do evento através do e-
mail 48cbg@mci-group.com ou pelo telefone +55 (51) 3061-2959 M: +55 (51) 8443-
2166. 

Cordialmente, 
Pierre Munaro (VALE) 
Nilson Francisquini Botelho (UNB) 
 
 

 
 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO EM EXPLORAÇÃO MINERAL 

SIMXMIN 2016 
 
1 – Exploration in 21th Century 
SEG sponsored short course 
MINISTRANTE: Cesar Aguirre – SEG/Teck Resoures, Peru 
IDIOMA: Inglês 
DATA: 19 de maio de 2016 
LOCAL: Parque Metalúrgico de Ouro Preto, MG 
CARGA HORÁRIA: 8 horas (1 dia) 
 
2 – Geophysical Detection of Mineral Systems: The Importance of Deep Penetrating 
Geophysical Methods (SBGF SPONSORED SHORT COURSE) 
MINISTRANTES: Mike Dentith – University of Western Australia 
IDIOMA: Inglês 
DATA: 19 e 20 de maio de 2016 
LOCAL: Parque Metalúrgico de Ouro Preto, MG 
CARGA HORÁRIA: 16 horas (2 dias) 
 
3 – Fluidos, Alterações Hidrotermais e Depósitos Minerais 
MINISTRANTE: Lydia Maria Lobato, UFMG 
IDIOMA: Português 
DATA: 19, 20 e 21 de maio de 2016 
LOCAL: Parque Metalúrgico de Ouro Preto, MG 
CARGA HORÁRIA: 24 horas (3 dias) 
 
4 – World Class Deposits Forming Process 
MINISTRANTE: Laurence Robb – University of Oxford, England 
IDIOMA: Inglês 
DATA: 19, 20 e 21 de maio de 2016 



LOCAL: Parque Metalúrgico de Ouro Preto, MG 
CARGA HORÁRIA: 24 horas (3 dias) 
 
5 – Princípios e Diretrizes do Guia Brasileiro de Recursos e Reservas 
MINISTRANTES: Thomas Brenner – Votorantim Metais e Celeste Queiroz – Vale 
IDIOMA: Português 
DATA: 19, 20 e 21 de maio de 2016 
LOCAL: Parque Metalúrgico de Ouro Preto, MG 
CARGA HORÁRIA: 24 horas (3 dias) 
 

Para maiores informações acesse 
http://www.adimb.com.br/simexmin2016/simexmin/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


