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

 

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

e a capacitação de recursos humanos para a Indústria Mineral Brasileira 

 

 

SIMEXMIN DEBATE O PRESENTE E O FUTURO DA EXPLORAÇÃO 

MINERAL 
 

Com a participação de pesquisadores em Geociências do Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM), foi realizado, em Ouro Preto – MG, de 15 a 18 

de maio, o VII Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral (Simexmin) e a 

feira de exposição Exposimexmin. 
 
Durante a realização, palestrantes, representantes do setor mineral das 

esferas pública e privada, pesquisadores e representantes estrangeiros debateram o 
cenário brasileiro e mundial da exploração mineral, os problemas enfrentados diante 
da crise e as perspectivas futuras. O simpósio é atualmente o principal evento do 
setor. 

Em função do atual momento da exploração mineral, foram selecionados 
temas abordados a partir de 12 seminários com foco em duas vertentes principais: 
política e financiamento setorial e conhecimento técnico-científico. As palestras dos 
seminários foram conduzidas por autoridades e renomados especialistas nacionais e 
internacionais. 

Além das palestras, o Simexim também promoveu uma sessão pôster e um 
programa de cursos pós-evento, onde procurou aprofundar questões que se colocam 
na fronteira do conhecimento em exploração mineral. Para tanto, foram feitos acordos 
de cooperação com entidades internacionais ampliando a dimensão do Simexmin 
2016. 

A CPRM esteve presente ao VII Simexmin com o diretor de Geologia e 
Recursos Minerais (DGM) Roberto Ventura, um dos coordenadores do tema: Ações de 
Governos em Geologia e Exploração Mineral. Ventura também apresentou a palestra 
“Serviço Geológico do Brasil: Compromisso com o Desenvolvimento do Setor Mineral 
Brasileiro”. 



Além da participação do diretor, pesquisadores em Geociências da CPRM 
fizeram as palestras: “O Potencial para Exploração de Diamante no Brasil”, por 
Francisco Valdir Silveira; “Potencial do Brasil para Fosfato Sedimentar”, por Maisa 
Bastos Abram; “Mapeamento Básico como Ação Geradora de Oportunidades 
Exploratórias: projeto Riacho do Pontal – PI”, por Camila Franco Basto; “A Redefinição 
de Ambientes Geotectônicos pode Levar à Descoberta de Novos Depósitos Minerais: 
Projeto Troia – CE”, por Felipe Grandjean; e “A Melhora do Conhecimento Geológico 
das Províncias Minerais Brasileiras como Ação Geradora de Novas Oportunidades 
Exploratórias: Projeto Carajás”, por Rodolfo Reis de Paula. 
 
Trabalhos apresentados na Sessão Pôster 

Já na Sessão Pôster, a CPRM apresentou os trabalhos: Caracterização 
Geometalúrgica Preliminar de Minério de Fosfato de São Félix do Xingu-PA – Autoria: 
Leandro Guimarães da Silva – CPRM, Richard D. Lepine, José Ignácio – Consultores 
Independente; Assinatura Geofísica e Controles Regionais do Sistema Mineralizante 
Aurífero do Cinturão Gurupi - Leandro Duarte Campos, Diogo A. de Sordi, Sulsiene M. 
de Souza, Evandro L. Klein – CPRM; O Efeito da Compressão Tranzamazônica nas 
Mineralizações Auríferas do Greenstone Belt Rio das Velhas na Região Centro-Norte do 
Quadrilátero Ferrífero - Orivaldo Ferreira Baltazar, Frederico M. Freitas, Raianny C. 
Ramos Ferreira, Joanna Chaves Souto Araújo, Sabrina F. de Queiroz, Luana D. Santos – 
CPRM. 

O Projeto Evolução Crustal e Metalogenia do Quadrilátero Ferrífero: 
Pesquisa no Greenstone Belt Rio das Velhas Na Região Centro-Norte Do Qf - Joanna 
Chaves Souto Araújo, Orivaldo Ferreira Baltazar, Raianny C. Ramos Ferreira, Luana 
Duarte Santos, Frederico M. Freitas, Sabrina F. de Queiroz, Marco Antonio Couto 
Junior – CPRM; Phosphate Occurrences in Parecis Basin: Preliminary Results, 
Interpretations and Perspectives - Leandro Guimarães da Silva, Rodrigo R. Adôrno, 
Tiago Buch, Ruy B. C. Bahia, Marcelo E. Almeida – CPRM; Geophysical Modelling and 
Integration Data of Htem Conductors in Greenstone Belt Rio das Velhas, Quadrilátero 
Ferrífero, Mg - Marco Antônio Couto Jr., Raianny C. R. Ferreira, Orivaldo F. Baltazar, 
Marcelo S. Marinho, Joanna C. S. Araújo – CPRM; Individualização de Rochas Máficas-
Ultramáficas do Domínio Ceará Central, Província Borborema Setentrional, com o uso 
de Dados Aerogeofísicos - Frederico Ricardo Ferreira Rodrigues de Oliveira e Sousa – 
CPRM; Caracterização Litológica, Estrutural e Geoquímica (Frxp) de Testemunhos de 
Sondagem na Região da Mina de Morro Agudo-Mg (Zn-Pb) - Paulo Henrique Amorim 
Dias, Marcus Paulo Sotero, Marcelo Souza Marinho, Caio Alencar de Matos – CPRM; e 
Custódia Integrada de Amostras como base para o Programa de Controle de Qualidade 
Na CPRM-SGB - Leandro Guimarães da Silva – CPRM. 

 
VII Exposimexmin 

Durante o Simexmin, a CPRM montou um estande, em parceria com o 
DNPM e a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do MME, na 
exposição que ocorre paralelamente ao simpósio, para apresentar, aos participantes e 
público geral, os produtos e serviços desenvolvidos pela instituição. Durante todo o 
período da Exposimexmin, a CPRM, representada pela equipe da Divisão de 
Informação e Marketing, realiza diversas atividades promovendo os produtos 



elaborados em diversas mídias como livros, relatórios, mapas e DVDs, contendo 
conteúdos sobre projetos e programas executados pela empresa. 

 
Fonte : Geofísica Brasil  
Data: 06/06/2016 

 

 

MIRABELA VAI SER LIQUIDADA E DEMITE MAIS EMPREGADOS 
 
A Mirabela Nickel, dona da Mirabela Mineração, não conseguiu propostas 

aceitáveis pelos ativos de níquel que possui na Bahia. Com isso, a mineradora demitiu 
todos os empregados na Austrália, mantendo apenas executivos seniores da Mirabela 
Mineração e, devido ao insucesso na venda para quitar as dívidas, a companhia 
australiana e a subsidiária brasileira entraram em liquidação, conforme votado pelos 
credores. 

A mineradora está sob administração dos credores, um tipo de 
recuperação extrajudicial, desde setembro de 2015. A controladora Mirabela Nickel 
disse que tentou chegar a um acordo com os donos da dívida (noteholders, em inglês) 
pela participação que possui na Mirabela Mineração, mas a proposta feita não tinha 
como ser implementada. Os termos da negociação eram confidenciais, mas o prazo de 
sigilo venceu. 

A Mirabela divulgou em comunicado ao mercado, nesta quarta-feira (15), 
que a última proposta feita pelos donos da dívida, e que não foi aceita pela 
companhia, previa o perdão de US$ 37,5 milhões da dívida em troca da transferência 
da participação da Mirabela Nickel e da Mirabela Investments, na Mirabela Mineração, 
e do empréstimo mútuo entre as empresas. 

A proposta também tinha uma série de condições prévias, incluindo a 
reclassificação das propriedades imobiliárias que pertencem ou estão sendo usadas 
pela Mirabela Mineração no Brasil e a mudança no controle dos direitos minerários e 
licenciamentos da subsidiária brasileira. Não houve acordo e, no dia 13 de junho, os 
credores votaram para que a Mirabela Nickel e Mineração entrassem em liquidação. 

A mineradora australiana disse que tem 150 mil dólares australianos 
disponíveis em caixa. O balanço de caixa atual é de aproximadamente US$ 5,5 milhões. 
A Mirabela tem uma dívida de US$ 3 milhões com a Companhia Baiana de Pesquisa 
Mineral (CBPM), que é a dona dos direitos minerários no Brasil. A empresa já notificou 
a Mirabela e disse que vai dar início a uma ação para rescindir o contrato de 
arrendamento dos direitos, impedindo que a Mirabela possa operar a mina de níquel 
Santa Rita, em Itagibá (BA). 

A Mirabela demitiu todos os empregados do escritório em Perth, na 
Austrália. A CEO da Mirabela Nickel, Maryse Belanger, que ficava no Brasil, também 
está de saída e renunciou no dia 6 de junho. A mineradora mantém vários executivos 
seniores da Mirabela Mineração no Brasil, incluindo o CFO Milson Mundim. O cargo de 
CEO da Mirabela Nickel deve ser ocupado por um dos executivos do Brasil. A Mirabela 
Nickel não possui nenhum conselheiro de administração. 



A subsidiária brasileira da Mirabela tem uma dívida de US$ 47 milhões com 
o Bradesco, um dos credores da empresa. Desde que está sob administração, a 
mineradora ficou inadimplente com o banco e não possui nenhum tipo de acordo 
standstill ou algo similar. Os credores assumiram o controle da Mirabela Nickel e 
Mirabela Investments em 24 de setembro do ano passado. 

A Mirabela Nickel disse ainda que deve pagar em 31 de julho uma taxa 
anual à ASX, a bolsa de valores da Austrália, para que permaneça listada. Se o 
pagamento não for feito, a mineradora será removida da ASX. 

 
Fonte : Notícias de Mineração  
Data: 15/06/2016 

 

 

COMUNICADO 
 
A Mirabela Mineração Brasil informa que a Holding Mirabela Nikel 

encontra-se em processo de encerramento de suas atividades na Austrália, através da 
liquidação da empresa naquele país, conforme anteriormente já explicado pela direção 
da Mirabela. 

Entretanto, esta transação não terá nenhum impacto na viabilização de um 
futuro retorno das atividades da Mirabela Mineração Brasil, empresa sediada no 
município de Itagibá no estado da Bahia. 

A Nova holding, controlada pelos mesmos acionistas, está sendo criada no 
Canadá para controlar as atividades da Mirabela Mineração Brasil, enquanto perdurar 
o período de encerramento das atividades e após esta fase. 

O comunicado sobre a liquidação da Mirabela Nikel foi publicado, hoje, no 
site da ASX, que é a bolsa de valores da Austrália. 

A direção da Mirabela Mineração Brasil continua empenhada para 
viabilizar um retorno das operações trazendo, novamente, crescimento e 
desenvolvimento para a região leste do estado da Bahia. 

 
Fonte : Assessoria de Comunicação 
Data: 16/06/2016 
 
 

 

ACIONISTAS DA VALE RESISTEM A TIRAR MURILO FERREIRA DA 

PRESIDÊNCIA 
 
Há uma queda de braço entre o governo interino de Michel Temer e os 

acionistas privados da Vale - Bradespar e Mitsui - envolvendo a substituição do 



presidente da companhia, Murilo Ferreira, no cargo há cinco anos. Temer quer tirar 
Ferreira do comando da empresa e os acionistas privados, além da Previ (fundação de 
previdência dos funcionários do Banco do Brasil), resistem a fazer uma mudança agora. 
Os sócios da Vale têm receio que a troca seja interpretada pelo mercado como 
interferência política, com efeitos negativos sobre a imagem e as ações em bolsa da 
companhia, que vive um dos momentos mais difíceis desde sua fundação em 1942, há 
74 anos.  

Temer se reuniu com o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, no fim 
da tarde do dia 21 de maio, um sábado, para falar sobre o desejo no governo de trocar 
Ferreira no comando da companhia. Trabuco, segundo apurou o *Valor*, disse a 
Temer que a governança corporativa da Vale não estaria sendo respeitada se houvesse 
uma mudança por razões que não passassem pela avaliação do conselho de 
administração da mineradora. O mandato de Murilo Ferreira expira em abril de 2017. 
Isso não impede a retirada do executivo do cargo. Mas tomar a decisão sem uma razão 
aparente e contra a vontade dos acionistas seria algo mal visto pelo mercado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A posição de Trabuco, em nome da Bradespar, holding ligada ao Bradesco 
que está no bloco de controle da Vale, é que a saída de Ferreira antes do prazo pode 
ser mal digerida pelos investidores e desvalorizar as ações da empresa, enviando um 
sinal de que a Vale sofre ingerência política. A trading japonesa Mitsui tem a mesma 
posição da Bradespar, assim como a Previ, que tem posição majoritária na Litel, veículo 
que reúne os fundos de pensão no grupo de controle da Vale. Os japoneses, segundo 



uma fonte, também levaram ao governo sua posição de manter o atual presidente da 
Vale. 

Embora atue como operadora de direitos minerais da União, a Vale é uma 
empresa privada. Seus acionistas controladores são Bradespar, Mitsui, quatro fundos 
de pensão liderados pela Previ e ligados a instituições estatais (BB, Caixa, Petrobras e 
Cesp) e a BNDESPar, empresa de participações acionárias do BNDES. Apesar de os 
fundos serem entidades privadas, o governo pode usá-los para fazer prevalecer sua 
opinião. Isso já ocorreu em 2011, na substituição de Roger Agnelli por Ferreira.  

O argumento de Trabuco, que foi levado aos demais sócios, é que o 
contrato de Ferreira foi aprovado pelo conselho de administração e reconfirmado há 
60 dias. Por isso, teria de ser respeitado. Na relação de Ferreira com a Vale, existe o 
contrato de trabalho e o mandato, que tem caráter mais institucional. 

Uma das razões para o desejo do governo em tirar Ferreira é a sua 
proximidade à presidente afastada Dilma Rousseff, que apoiou sua escolha em abril de 
2011, após indicação de seu então ministro da Fazenda Guido Mantega. Ele substituiu 
Agnelli, após dez anos no cargo, que havia entrado em rota de colisão com o governo 
Lula no início de 2009. Naquela ocasião, Agnelli foi criticado por Lula por ter feito 
demissões, em plena crise mundial de 2008-2009, sem consultar o governo. Agnelli, 
morto em março deste ano, era criticado também por se recusar a investir em aço.  

Em outubro de 2010, quando estava em pleno conflito com o governo, 
Agnelli reclamou em uma viagem à Zâmbia: "O PT quer a minha cadeira." O estilo de 
Ferreira é completamente diferente do de Agnelli. "Agnelli queria fazer mineração na 
lua, Murilo, em Uberaba", disse um executivo em referência à cidade natal de Ferreira, 
no Triângulo Mineiro. De perfil conciliador, Ferreira imprimiu à sua gestão a marca da 
redução de custos e foca muito em segurança. 

Mas o estilo de gestão não lhe poupa críticas. Há quem entenda que, sem 
estardalhaço, ele fez muitas demissões nos últimos anos e, em alguns casos, não teria 
privilegiado a meritocracia nas promoções à diretoria, cercando-se de pessoas de sua 
confiança. 

A mudança do comando na Vale é reivindicada também por políticos 
mineiros do PMDB, descontentes com o comportamento do executivo diante dos 
problemas causados pelo acidente da mineradora Samarco, em novembro de 2015. A 
Vale controla 50% da empresa, que causou um grave desastre ambiental em Mariana 
(MG) e no rio Doce com o rompimento de uma barragem. Pedidos para sua demissão 
ganharam força pouco antes da votação do processo de impeachment de Dilma 
Rousseff na Câmara dos Deputados.  

Segundo interlocutores, para o executivo-chefe do Bradesco, a pressão não 
é de um movimento partidário, mas de um grupo de políticos de algumas bancadas do 
PMDB mineiro, descontentes pelo fato de o Estado não ter levado nenhum ministério. 
Trabuco, conforme apurou o Valor, vem conduzindo entendimentos com os demais 
acionistas da Vale para manter Ferreira no cargo até o fim de seu atual mandato, em 
abril de 2017. 

Nas conversas com seus sócios e com grupos de investidores, 
principalmente no exterior, tem ressaltado que a visão da Bradespar é de que uma 
mudança agora é extemporânea. Ele acredita que Ferreira faz uma gestão técnica na 
Vale, de ajustes de rota desde que assumiu o cargo e focada na redução do 
endividamento. Seguindo esse raciocínio, os acionistas controladores acreditam que 



uma troca assim, fora do calendário, traria uma imagem negativa junto aos japoneses, 
que são clientes e sócios da Vale, e aos detentores de ADRs (títulos com ações da 
empresa negociados na Bolsa de Nova York). 

A princípio, os fundos de pensão também não desejam substituir Ferreira. 
Concordam que isso pode prejudicar a imagem da Vale, principalmente no exterior. De 
qualquer forma, segundo apurou o Valor, os fundos farão o que o governo decidir. Na 
Previ, a preocupação é maior, pois a Vale representa fatia importante do ativo da 
fundação. No mercado, analistas de bancos têm a mesma visão dos acionistas: temem 
os efeitos negativos que uma substituição motivada por razões políticas possa ter 
sobre a companhia. "As medidas tomadas por Murilo [Ferreira] sobre o controle de 
custos foram necessárias em função da queda nos preços do minério de ferro e dos 
metais", disse um analista. A Vale seguiu o caminho de outras duas gigantes: Rio Tinto 
e BHP Billiton. 

Pelo acordo de acionistas da Vale, a troca de comando na companhia 
requer apoio de 75% de ações da Valepar, a holding que controla a mineradora. Os 
fundos de pensão detêm 49% das ações da Valepar: Bradespar, 21%; Mitsui, 18%; e o 
BNDESPar, 11%. Sem a concordância da Bradespar - os japoneses da Mitsui votam 
sempre junto com a holding do Bradesco -, não é possível fazer a mudança. De 
qualquer forma, o que se sabe é que o Bradesco costuma evitar conflitos com o 
governo.  

No fim de 2010, após mais de um ano de embates de Agnelli com 
integrantes do governo Lula, o Bradesco retirou apoio ao executivo, que havia indicado 
em 2001 para presidir a Vale. Desta forma selou o destino de Agnelli. O então 
presidente Lula e, principalmente, Dilma influíram na escolha de Ferreira. 

Desde que assumiu a gestão da Vale, em 2011, o executivo adotou a 
estratégia de corte de custos, acelerada à medida que os preços das commodities 
caíram. Ferreira centrou também na venda de ativos. Recentemente indicou potencial 
de US$ 15 bilhões em ativos prioritários e não estratégicos em 2016 e 2017. Esse 
caminho também foi buscado por outras companhia de mineração.  

O preço do minério de ferro, que estava próximo de US$ 200 a tonelada 
em 2011, e hoje se encontra abaixo de US$ 50, tem sido o grande desafio para a Vale. 
"A geração de caixa da empresa, na época de US$ 33 bilhões, caiu para US$ 7 bilhões", 
comentou o presidente do Bradesco a um grupo de analistas de bancos de 
investimento no exterior, recentemente, em resposta a perguntas sobre a situação da 
Vale, conforme relato de uma fonte.  

Na sua avaliação, a gestão de Ferreira herdou investimentos que não 
trouxeram retornos, casos de fertilizantes, carvão em Moçambique, minério de ferro 
na Guiné e a CSA, siderúrgica com a ThyssenKrupp, no Rio. Além da redução da dívida 
líquida, com meta de cortar US$ 10 bilhões até setembro de 2017, uma prioridade de 
Ferreira foi o projeto S11D, em Carajás, de 90 milhões de toneladas e investimento 
total de US$ 14,4 bilhões. O custo de produção esperado é de US$ 7 a tonelada, um 
dos menores do mundo. 
 
Autor(es): Ivo Ribeiro e Francisco Góes 
Fonte : Valor Econômico 
Data: 07/06/2016 

 



 
THESE ARE THE WORLD'S 40 BIGGEST MINING COMPANIES 

 
PwC's latest report into the performance of the world's 40 largest mining 

companies shows just what a watershed year 2015 was. 
The management consultants' Mine 2015 report shows the top 40 

companies suffering their first collective net loss in history ($27 billion), a decline in 
collective market capitalization of 37% (to below half a trillion dollars from a peak of 
$1.6 trillion in 2010), the lowest return on capital ever, asset impairments totalling $53 
billion (for a total of nearly $200 billion since 2010), record high leverage of 46% and 
operating expenditure cuts of $83 billion. 

The entries, re-entries and movements up and down the ranking also 
provides insight into the changing landscape of global mining. 

The authors point out that the market capitalization threshold for attaining 
Top 40 status remained consistent at $4.5 billion despite "the huge decreases in value 
of the top mining companies, and demonstrates that the new entrants are catching 
up." 

China is featuring more heavily. All four companies admitted to the list for 
the first time was from China, pushing out Canada's First Quantum and Teck 
Resources. China now provides 12 of the top 40 listed mining firms versus six from 
Canada despite one Chinese firm dropping out. 

Gold's changing fortunes saw AngloGold Ashanti re-emerge in the ranking 
for the first time since 2013 although other top gold producers Goldfields and Kinross 
haven't made it back onto the list. When grouped by primary commodity mined gold 
producers still lost a combined $12 billion in market value. 

The only sector to show an increase in market value was rare earths with 
the world's top producer of the 17 elements jumping 23 places in the ranking. Another 
technology mineral is showing up for the first time. 

Even though it's early days for the lithium boom, the Top 40 has already 
welcomed its first miner of the battery raw material. Sichuan Tianqi Lithium enters as 
the world's 31st most valuable miner helped by a doubling of the price of lithium 
carbonate just over the final months of 2015 and predictions of explosive growth in 
demand spurred by the electric vehicle and mass grid storage market. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor(es): Frik Els 
Fonte : Mining.com 
Data: 14/06/2016 

 
 



 

LIBERDADE, LIBERDADE 
A cobrança excessiva de royalties e impostos já causou muita revolta no 

Brasil. Onde antes houve a Inconfidência Mineira, em breve podemos assistir à 
Inadimplência Mineira. 

Impostos sempre dão confusão. Boa parte das revoltas no Brasil 
começaram por causa disso. Não perca tempo com livros de História, basta assistir a 
alguns capítulos da novela “Liberdade, Liberdade”, que é mais emocionante. Como 
mostra a novela, impostos combinam com safadeza em diversos graus e sentidos, 
incluindo tato e olfato. Nesse caso específico, que envolve Tiradentes & Companhia, o 
problema estava concentrado, mas não exclusivamente, na mineração de ouro. 

Os royalties, literalmente os direitos da coroa portuguesa, de 20% eram 
considerados imensos. Hoje, os royalties sobre o ouro são bem menores, 1% sobre o 
faturamento líquido. Se for garimpeiro, então, são só 0,2%, provavelmente por causa 
do trauma da Inconfidência Mineira. Mas os inconfidentes também tinham outras 
reclamações, principalmente a cobrança de impostos atrasados. A cobrança sobre a 
sonegação ficou conhecida como derrama. 

Royalties ou impostos. Os preciosistas vão dizer que royalty não é imposto. 
E estão certos, mas deixemos as filigranas para lá. Se um é compensação financeira e 
outro é para custos das despesas e investimentos públicos, não faz muita diferença, 
afinal os dois saem dos bolsos e, na maior parte dos casos, não voltam. 

Como ontem (7) foi o Dia Internacional de Liberdade de Impostos, no 
Canadá, onde estou, resolvi abordar o assunto. No Brasil, foi na quinta-feira passada 
(2) e, como diz um amigo meu, a coisa mais difícil é abastecer o carro com gasolina 
sem impostos. O motivo é claro: brasileiro não gosta de imposto, mas também não 
quer abrir mão do lucro sempre perto da escala de usura. Logo, parece até Venezuela, 
longas filas e racionamento. E tem gente que parece gostar de ter um dia venezuelano! 

O contexto em que se pede um país livre de impostos não poderia ser pior. 
Os governadores gastaram mais do que tinham durante anos e agora a fatura é 
impagável. O resultado esperado é a redução em qualidade e quantidade dos serviços 
públicos de saúde, educação e segurança. A presidente foi substituída por causa de 
pedaladas fiscais, ou seja, escondeu debaixo do tapete as dívidas. O interino diz que 
vai enxugar a máquina, mas apenas oficializou o que foi para debaixo do tapete e, pior, 
autorizou aumentos na remuneração para apaziguar os outros poderes, Judiciário e 
Legislativo. A desculpa, que ouviremos diuturnamente é que isso é culpa da “herança 
maldita”. Herdou porque quis, agora segura ou devolve. 

Logo, acredito que veremos ainda mais alguns aumentos de taxas, tarifas, 
impostos, contribuições e royalties. De volta aos royalties, a novela está (ao contrário 
de Liberdade, Liberdade) apenas começando, e olha que completa dois anos neste 
mês. Temos hoje uma alíquota fixa por substância que incide sobre o faturamento 
líquido. 

No apagar das luzes, se propôs uma alíquota variável em função do preço 
da substância. Qual o índice, em que moeda, durante quanto tempo? Ninguém sabe. O 
ministro-mirim de Minas e Energia já disse que é favorável ao aumento das alíquotas. 



Como argumento, disse que no caso do ferro, Rússia tem royalties de 4,8%; Austrália, 
7,5%; e China, 2,5%. Filho, olha a carga tributária como um todo e esquece esse 
argumento fajuto. No Brasil, os impostos somam 33,4% do PIB, enquanto na Austrália 
é 27,5% e na China 19,5%, segundo dados deste ano da Heritage Foundation. 

Como se não bastasse, Sarney Filho, horas antes de virar ministro do Meio 
Ambiente, incluiu no seu projeto de lei 5.263/2016, que muda o Código de Mineração, 
a alíquota de participação especial de 20% que tem poder de tirar, de forma imediata, 
muito dinheiro da Vale e da CBMM, ambas excepcionais em ferro e nióbio. E nivela a 
alíquota geral em 6%, sobre o faturamento líquido. Essas duas mudanças poderiam 
triplicar a arrecadação com royalties, ou seja, sacar das mineradoras mais uns R$ 4 
bilhões por ano. Isso, se todas continuarem no mercado. O valor está longe de levar a 
uma nova Inconfidência, mas perto de causar uma Inadimplência Mineira, congelar 
investimentos, aumentar demissões e paralisar o setor. 

 
Fonte : Notícias de Mineração  
Data: 08/06/2016 
 
 

 

QUEDA SISTÊMICA 
 

É mais do que uma crise setorial. Como num jogo de dominó, a indústria do 
aço no Brasil vê sua situação se agravar empurrada por fatores internos e externos. 
Internamente, a pressão é grande. A siderurgia depende do crescimento de outros 
setores para poder avançar. Especialmente de segmentos como construção civil, bens 
de capital, automóveis e utilidades domésticas que quando entram em retração - 
como é o caso - jogam o consumo do metal para baixo. As siderúrgicas vivem um 
drama histórico. Suas vendas internas, consumo e exportações fecharam 2015 quase 
no mesmo nível de dez anos atrás. A utilização da capacidade instalada bateu em 60% 
neste ano, enquanto a média mundial está em 72%.  

Ao longo de 2014 e 2015 foram 74 unidades desativadas ou paralisadas, 
sendo quatro altos fornos, oito aciarias, 14 laminadores, cinco unidades de mineração, 
uma coqueria e uma sinterização. A previsão é de fechamento de outras 23 unidades 
no primeiro semestre de 2016. Nos últimos dois anos, 29.740 funcionários foram 
demitidos e 2.296 contratos suspensos (lay off). Estimativas apontam para demissões 
de mais 11.332 funcionários.  

Olhando para frente o cenário não dá alívio. A produção deve cair 1% este 
ano em relação a 2015, segundo o Instituto Aço Brasil. Para as vendas internas, a 
previsão é de queda de 4,1%. E o consumo aparente (vendas internas mais 
importação) deve ser 8,8% menor. 

Como o cenário político-econômico é ainda muito incerto, o encolhimento 
é tido como certo. O excedente de 719 milhões de toneladas de aço no mundo e a 
China preocupam. "Nem 2008 e 2009 tiveram a dimensão da crise atual. Hoje tem 
convergência de fatores estruturais e conjuntural", avalia Marco Polo de Mello Lopes, 
presidente do Instituto Aço Brasil. 



No pacote estrutural está o chamado custo Brasil, com alta carga tributária 
e de energia, juros elevados e câmbio oscilante. Somado a isso, uma conjuntura 
macroeconômica de dois anos de queda no PIB. E uma terceira retração encaminhada 
para 2016. 

Em 2015, o Brasil aumentou o volume de aço exportado em 40%, mas viu 
recuar o valor em dólares em 3,3%. Já no primeiro trimestre deste ano, as exportações 
cresceram 17% em volume e caíram 32,6% em moeda estrangeira. Todos esses fatores 
juntos levaram à queda da competitividade sistêmica do setor. Em resumo, os desafios 
são enormes e os pleitos também.  

Com o dólar a R$ 3,50 - ou daí para cima - as exportações podem ser um 
caminho importante desde que o governo em exercício retome o programa Reintegra 
aos patamares de 3% a 5% para estimular essas operações. "É preciso eliminar os 
resíduos tributários que oneram demais as exportações do setor e eliminam possíveis 
ganhos com o câmbio", defende Mello Lopes. 

De fato, as vendas externas estão na mira da indústria como salvaguarda 
da crise interna. "Vamos aumentar em 30% as exportações este ano. O que pode 
significar 400 mil toneladas a mais ou 1 milhão de toneladas no total", afirma Jefferson 
de Paula, CEO da ArcelorMittal Aços Longos Américas Central e do Sul. Se isso se 
concretizar, pode melhorar o resultado em toda a cadeia operacional da multinacional 
no país, que atua na produção, distribuição e em serviços. 

A operação brasileira é uma das mais importantes para o grupo no mundo. 
A ArcelorMittal, que globalmente teve prejuízo de US$ 416 milhões no primeiro 
trimestre, detém 30% de participação de mercado brasileiro de aços longos e sente, 
assim como os concorrentes, os efeitos negativos da retração interna. Em duas de suas 
cinco unidades está trabalhando com metade da capacidade instalada. 

A siderúrgica prevê uma queda ainda maior no consumo de aço este ano, 
entre 12% e 14%, por conta da previsão de contração do PIB. "Entre 2013 e 2016, 
houve 30% de queda do consumo de aço no Brasil. Isso nunca houve na história", 
lamenta de Paula, que admite ter tido que reduzir o quadro de funcionários por conta 
da paralisação do mercado. No ano passado foram 1.378 demissões, Como admitiu 
1.260 pessoas, o saldo negativo foi de 118 dispensas. "Nos meus cálculos, o Brasil só 
terá condições de voltar aos bons resultados de 2013 na siderurgia em 2022. Mas isso 
se os ajustes estruturantes forem feitos e o país voltar a crescer", acredita. "Serão 
nove anos perdidos para a indústria do aço nacional." 

Outro ponto crucial a se resolver diz respeito ao alto endividamento das 
siderúrgicas nacionais, que estão tendo que se desfazer de ativos para diminuir suas 
alavancagens. Caso da Gerdau , que liderou a iniciativa ao anunciar no dia 20 de maio 
um acordo definitivo de venda de sua operação de aços especiais na Espanha para 
Clerbil SL. Sua alavancagem está na casa de quatro vezes ao se comparar a dívida 
líquida, de R$ 18,2 bilhões, no fim de março, sobre o resultado (Ebitda) anualizado. A 
empresa diz que continuará a reduzir custos em 2016 para enfrentar o terceiro ano 
consecutivo ruim para o setor. "As prioridades seguem sendo a geração de fluxo de 
caixa livre, com restrição de novos investimentos e redução de custos, e a diminuição 
da alavancagem financeira", afirma André B. Gerdau Johannpeter, diretor-presidente 
da Gerdau. 

A siderúrgica busca se diferenciar no custo de seus insumos, por meio da 
autossuficiência em minério de ferro e pela posição de deter mais de 80% de sucata 



cativa no Brasil "O que resulta em custo na produção do aço competitivo", diz 
Johannpeter. Além disso, possui rede de distribuição e produtos com valor agregado 
como, por exemplo, os vergalhões cortados e dobrados e produtos ampliados. Mas os 
diferenciais da empresa não foram suficientes para conter a queda de 30,32% na 
receita líquida operacional em 2015, para US$ 11,16 bilhões. Já no primeiro trimestre 
de 2016, o lucro de R$ 14 milhões é 95% inferior ao do mesmo período do ano 
passado. A empresa é ainda investigada pela operação Zelotes da Polícia Federal, o 
que vem prejudicando o desempenho de suas ações na Bolsa. 

Para se ter uma ideia ainda mais clara de quanto o mercado interno está 
paralisado, dos produtos planos, o consumo aparente de chapa grossa ficou em média 
em 40 mil toneladas por mês no primeiro quadrimestre. "Este número em 2008 
chegou a 160 mil toneladas/mês. Estamos consumindo 25% do volume de 2008 hoje", 
compara Carlos Loureiro, presidente do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço 
(Inda). Segundo dados da Inda, o consumo aparente nacional de todos os laminados 
planos comuns em 2010 foi de 14,6 milhões de toneladas, com média mensal de 116 
milhões. "No primeiro quadrimestre de 2016, o total foi de 2,56 milhões de toneladas. 
O que dá uma média mensal 642 mil toneladas. Queda de 45% em relação a 2010", 
reclama Loureiro.  

O presidente da Inda explica que as siderúrgicas devem reajustar seus 
preços pela terceira vez este ano para recompor margem perdida com a equiparação 
com os baixos preços do mercado internacional. "Somados os três reajustes, deve dar 
uma recomposição de 34%, o que dá condições da indústria respirar." 

"Mesmo com os aumentos anunciados é pouco provável que os preços do 
aço tenham superado a inflação dos preços ao atacado no longo prazo", afirma o 
professor titular do Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia, 
Germano Mendes de Paula. 
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PROJETO DE SARNEY PARA CÓDIGO DE MINERAÇÃO É APENSADO A 

PROJETO EM VOTAÇÃO 
 

O projeto de lei 5263/2016, do então deputado Sarney Filho, atual ministro 
do Meio Ambiente e Sustentabilidade, foi apensado na segunda-feira (6), ao projeto de 
lei 5807/2013, apresentado em junho de 2013 pelo governo federal. O projeto de 
Sarney, protocolado na Câmara no dia 12 de maio, prevê licitações de direitos 
minerários, alíquotas de royalties maiores e seguro obrigatório para barragens de 
mineração. 

O projeto de lei 5807/2013, modificado depois de debates realizados pela 
Comissão Especial criada em julho de 2013, com relatoria do deputado Leonardo 



Quintão (PMDB-MG), está na pauta de votação da Câmara desde o dia 3 de fevereiro 
deste ano. 

O novo projeto de lei traz para o debate, novamente, o projeto original do 
executivo, antes de sofrer emendas e ser alterado pela Comissão Especial criada em 
julho de 2013. Ele mantém, por exemplo, as licitações em vez do princípio da 
prioridade. Entre as novidades consta a criação de Conselhos Estaduais e Municipais, 
além do Conselho Nacional de Política Mineral, que consta do texto original. 

Entre as inovações, o novo projeto cria uma alíquota de royalty para 
participação especial que “incidirá nos casos de rentabilidade excepcional na 
exploração mineral ao se comparar minas do mesmo bem mineral”. Essa nova 
categoria, presente nas regras de exploração de petróleo e gás, seria de no mínimo 
20% sobre a receita bruta e metade dela iria para o Ministério de Ciência e Tecnologia, 
em especial para o Centro de Tecnologia Mineral (Cetem). 

A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), 
no projeto de Sarney Filho, passaria a ser de 6% para todas as substâncias e tipos de 
exploração, incluindo as de garimpo, e incide sobre a “receita bruta da venda, 
deduzidos os tributos efetivamente pagos incidentes sobre a sua comercialização”, diz 
o texto do projeto. 

O documento também propõe nova forma de dividir a arrecadação da 
CFEM acrescentando uma nova categoria, a de municípios que recebam 
infraestruturas que integrem o projeto de mineração, como estradas, ferrovias, 
plantas de processamento e outras. Ele propõe que a União fique com 10% dos 
royalties; Estados, com 20%; municípios onde estão os recursos, 60%; e município 
onde ficam infraestruturas, 10%. Metade da arrecadação da União seria para a futura 
Agência Nacional de Mineração (ANM), prevista no projeto, e 15% para o Cetem. 

Sobre a questão de sustentabilidade, o PL introduz o conceito de 
comunidade impactada, bem como estudos e fiscalização relacionados a essas 
comunidades, e a obrigatoriedade de contratação de seguros específicos para o caso 
de rompimento de barragens. 

“É um projeto que tem uma série de coisas que refletem muito mais a 
questão com base no acidente da Samarco. E mais uma vez a gente tem agora um 
projeto do governo, um projeto de um ministro de Meio Ambiente para o código de 
mineração. E ambos os projetos afugentam o investimento no nosso entendimento”, 
disse por e-mail Luis Maurício Azevedo, diretor da Associação Brasileira de Empresas 
de Pesquisa Mineral (ABPM), ao Notícias de Mineração Brasil (NMB). 
 
Fonte : Notícias de Mineração  
Data: 08/06/2016 
 

 

AUSTRALIA RECOVERS LOST GROUND, NAMED WORLD’S TOP MINING 

INVESTMENT DESTINATION 
 

Despite a painful readjustment caused by a recent global collapse in 
commodity prices, Australia is seen as the world’s most attractive region for mining 



investment, according to the latest annual global survey of mining executives released 
Thursday by the Fraser Institute. 

Mining has been the driving force of Australia’s economy for longer than 
anyone cares to remember, helping GDP growth average 3.6% a year for most of this 
century. 

But the last two years were brutal and the country’s mining titans — such 
us BHP Billiton and Rio Tinto — had to tighten their belt and implement a series of cost 
cutting measures to weather the storm. 

The worst, however, seems to be over. At least for Australia, which has 
been able to offer competitive, transparent, and stable mining policies to encourage 
exploration and investment despite the global rout, the Fraser Institute’s report shows. 

Canada’s policy think-tank’s Annual Survey of Mining Companies rated 109 
jurisdictions around the world based on geologic attractiveness and the extent 
government policies encourage or deter exploration and investment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Western Australia took the world’s top position for mining investment. “In 

addition to being blessed with an abundance of mineral potential, miners give the 
jurisdiction’s government credit for having transparent mining policies, a strong legal 
system, clear regulations and skilled labour force,” the study shows. 

Other two Australian jurisdictions secured a spot among the world’s top 10 
with Northern Territory in seventh place and South Australia as number 10. 



Canada and the United States also fare prominently in this year’s survey, 
with five out of the top 10 spots taken by North Americam jurisdictions, the Fraser 
Institute said. 

Saskatchewan remains the top-ranked Canadian province — second 
worldwide — while Nevada is the top US state placing third. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europe picks up, Chile remains No.1 
While only two European jurisdictions made it to the top 10 list this year —

Ireland (4) and Finland (5), the region’s median investment attractiveness score 
experienced a notable increase. 

“As in previous years, a number of European countries continue to be 
praised for their attractive policy environments, which include clear licensing policies 
and efficient permitting processes,” said Taylor Jackson, Fraser Institute policy analyst. 

Chile, which ranked 11th overall, remains the most attractive jurisdiction 
for mining investment in Latin America and the Caribbean Basin, while Honduras 
(107th) and Venezuela (108th) continue to be among the least attractive jurisdictions 
in the world for investment. 

Africa continued to better its performance, a tend that began in 2012, 
buoyed by Burkina Faso (29th). As a region, Africa now ranks ahead of Oceania, Asia, 
Latin America and the Caribbean and Argentina for its investment attractiveness. 

 
Autor(es): Cecilia Jamasmie 
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TRISTAR VAI LEVANTAR US$ 4,6 MILHÕES PARA PROJETO DE OURO 

NO PARÁ 
 
A TriStar Gold vai realizar uma emissão privada de títulos, compostos por 

ações ordinárias e opções de compra, para levantar 6 milhões de dólares canadenses, 
cerca de US$ 4,6 milhões. O dinheiro será usado para avançar com o desenvolvimento 
do projeto de ouro Castelo dos Sonhos, próximo a Altamira (PA), e para oportunidades 
de capital de giro. 

A mineradora disse que a Beacon Securities e o Parading Capital, como 
agentes escrituradores da operação, concordaram que até 20 milhões de papéis serão 
oferecidos. Cada título será composto por uma ação ordinária da TriStar e um uma 
opção e meia de compra (warrant) e será negociado por 30 centavos de dólar 
canadense. 

Os warrants darão ao detentor o direito de adquirir uma ação ordinária da 
mineradora por 55 centavos de dólar canadense por até 24 meses após a data de 
fechamento da operação. As informações são de comunicado enviado ao mercado na 
segunda-feira (13). 

Os agentes escrituradores da operação receberam opção para aumentar o 
tamanho da oferta em até mais 3 milhões de títulos a qualquer momento até dois dias 
antes da data de fechamento da emissão privada. Esse acréscimo corresponderia a um 
aumento de 900 mil dólares canadenses no valor da operação, ou cerca de US$ 700 
mil. Dessa forma, o total a ser levantado pela TriStar pode superar US$ 5 milhões. 

A mineradora canadense disse que a operação deve ser encerrada na 
semana do dia 4 de julho e ainda está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores, 
incluindo a TSX-V, uma repartição da bolsa de valores de Toronto, no Canadá. 

Uma análise quantitativa de riscos apontou que Castelo dos Sonhos pode 
ter, na melhor das hipóteses, até 4,3 milhões de onças contidas em 84 milhões de 
toneladas de minério. A TriStar opera no Brasil por meio das subsidiárias TriStar 
Mineração do Brasil e Mineração Castelo dos Sonhos. 

 
Fonte : Notícias de Mineração  
Data: 14/06/2016 

 

 

AN EVALUATION OF THE LITHIUM MINING ENVIRONMENT IN SOUTH 

AMERICA 
 
Growing demand for lithium in the next few years will see increasing 

investor interest in Chile, Argentina and Bolivia, which boast the world’s largest 
reserves of the mineral. 



Bolivia has the largest single deposit of lithium, but rudimentary 
infrastructure, a challenging regulatory environment and doubts around the security of 
investments will continue to pose obstacles to investors. 

Chile’s lithium industry is the most mature in the Americas, and its reserves 
of lithium are of higher quality and more easily exploitable than Bolivia’s, yet the 
constitutional definition of the mineral as a strategic asset has complicated the 
investment process and could slow future investment. 

Regulatory reforms to encourage investment in Argentina’s mining sector 
will likely speed up lithium industry growth and could see the country have the fastest 
project growth rates of the ’lithium triangle’. 

The extent to which the lithium market will grow is contested, but market 
trends indicate that lithium will be an increasingly profitable sector within mining in 
the next five years. Demand for lithium grew at an average annual rate of 11 percent 
between 2010 and 2015, and the price of 99 percent pure lithium carbonate exports to 
China – the world’s largest lithium market – more than doubled in the last two months 
of 2015 alone. This growth in demand is projected to continue due to forecast supply 
shortages and a predicted increase in demand for lithium-ion batteries for use in 
electric vehicles and battery-based energy storage. Joe Lowry, the president of 
advisory firm Global Lithium, expects global demand for lithium carbonate to rise to 
between 280,000 and 285,000 tonnes by 2020 from about 163,000 tonnes in 2015, 
with larger spikes post-2020. Bolivia, Chile and Argentina are likely to become key 
players in the lithium industry, with the ‘lithium triangle’ of salt flats (salars) of Uyuni in 
Bolivia, Atacama in Chile and Hombre Muerto in Argentina accounting for more than 
70 percent of the world’s known reserves. All three countries have made clear they 
intend to invest in and develop their lithium deposits, offering a mix of different 
opportunities and obstacles for investors. 

 
Bolivia 

Bolivia’s Salar de Uyuni contains the largest reserve of lithium in the world, 
but presents a challenging operating environment that will require significant start-up 
costs. Located in a remote location some 3,600 m above sea level with little 
surrounding infrastructure, the transport of product from Uyuni will be costly, not 
least given that Bolivia lacks a seaport. Moreover, the type of lithium at Uyuni requires 
a consistent supply of chemicals for the processing of brine, the transport for which 
will be hindered by the region’s poor accessibility. In order to become a viable 
production site, the salt flat will require the construction of first rate infrastructure and 
the bringing in of both technology and skilled labour from outside the area. Although 
no specific local content requirements on lithium mining have been announced, the 
government’s strict general local content requirements of a maximum 15 percent of 
foreign employees create an additional obstacle. 

High levels of state control over lithium mining and a burdensome tax 
regime also present hurdles to investment in Bolivia’s lithium sector. The government 
has pledged USD 925 mn of investment in lithium and has stated that it will only 
partner with foreign companies willing to provide technology and expertise in the 
processing phase of lithium on Bolivian soil as part of efforts to develop a domestic 
added-value industry of higher value goods. Previous proposals to exploit lithium 
reserves from foreign companies with substantial expertise in lithium battery and 



electric car technology including France’s Bolloré, South Korea’s LG Group and Japan’s 
Mitsubishi and Sumitomo have so far failed to materialise. A letter of intent was signed 
between the Bolivian government and French Atomic Energy and Alternative Energies 
Commission (CEA) in 2014 to explore cooperation around the lithium industry but few 
details of these developments have subsequently emerged. President Evo Morales has 
also stated the government aims to retain at least 60 percent of revenues from any 
partnership arrangement. 

Investment security will remain a concern in light of the previous 
nationalisation of foreign mining companies and the limited investor protections 
provided by the 2015 law on arbitration. In 2012, the government nationalised 
Glencore’s Colquiri tin and zinc mine and South American Silver’s Malku Khota silver-
indium mine. The nationalisation of Malku Khota was justified on the grounds of 
violent civil unrest, which could serve as a future pretext for nationalisation as lithium 
mining could see a resurgence in civil unrest if community engagement efforts fail or 
environmental impact and intensive use of water are not managed. Government law 
offers no guarantees of investment security, as the 2015 law on arbitration stipulates 
that disputes arising from investment in natural resources are not subject to 
arbitration. In the event of expropriation, the government has generally bided by the 
rulings of international arbitrations, but these are lengthy and were made considerably 
more risky for investors by Bolivia’s withdrawal from the International Centre for 
Settlement of Investment Disputes in 2007. 

Despite the aforementioned political challenges, the long-term outlook for 
investment in Bolivian lithium could change with the 2019 general election, when 
President Evo Morales is constitutionally required to leave office. Although levels of 
political risk to mining in a post-Morales government are unknown at this time and 
could remain under future Movement for Socialism (MAS) leadership, some companies 
viewing Bolivia’s lithium mining prospects are likely already considering engagement in 
the sector, especially in light of the long-term investment cycle for mining projects. The 
success of the government’s current pilot lithium development programme with 
Germany’s K-Utec and its ability to engage foreign partners in joint development 
projects will be indicative of wider investor appetite and the prospects for mineral 
processing in Bolivia more broadly. The growing interest of manufacturing companies 
dependent on lithium to engage in the production phase and secure longer-term 
contracts guaranteeing supply at more stable prices could incentivise some to invest in 
such joint ventures. 
 
Chile 

High quality reserves, a favourable climate and existing industry and 
transport infrastructure will aid the development of Chile’s lithium sector in Salar de 
Atacama. Investors could also benefit from Chile’s expertise in the mining process, 
which first began to produce lithium carbonate in 1984.The country was the second 
largest lithium producer in the world in 2015, behind Australia. 

Despite the benefits offered by Atacama, regulations around lithium 
investment present a potential disincentive for investors. The government considers 
lithium a strategic material, making the award of concessions a more heavily regulated 
and politically divisive process. The government’s first ever tender for a special lithium 
contract in 2012 was a failure, with a concession awarded to domestic chemical 



company SQM cancelled shortly afterwards due to irregularities in the bidding process. 
An ongoing contractual dispute between SQM and the Chilean government also 
highlights the potential legal difficulties that concession holders may face. SQM is 
currently engaged in arbitration with the government Economic Development Agency, 
Corfo, after it threatened to revoke SQM’s licence, accusing the company of 
underpaying royalties and market manipulation. SQM meanwhile insists it has always 
complied with contractual obligations. 

Government exploration of public private initiatives to develop the lithium 
industry could facilitate a more open investment climate for private companies in 
Chile’s lithium sector. Santiago will be keen not to lose out market share to other 
emerging lithium producers such as Argentina and in February 2016 agreed with 
Albemarle Corp – which acquired Rockwood in 2015 – to almost triple production at 
their facilities in Salar de Atacama and Sector La Negra. The move is opposed by SQM, 
which asked local authorities to invalidate the deal alleging serious violations of 
environmental regulations during the evaluation process in May 2016.The public 
reaction to increased private investment in lithium could also influence the pace of 
reform in the sector while the activities of state mining company Coldelco, which holds 
two existing concessions, will be illustrative of the level the government intends to 
participate in lithium in upcoming years. 

 
Argentina 

Political change with the election of President Mauricio Macri in December 
2015 and the improving legislative landscape for mining companies could see rapid 
growth in Argentina’s lithium industry. Lithium reserves are concentrated in the 
provinces of Salta, Jujuy and Catamarca, and benefit from similar geological conditions 
to the lithium-rich salt flats in Chile, with higher quality lithium and rapid brine 
evaporation rates. Since assuming office in January 2016, President Macri has 
undertaken a series of reforms to improve the investment climate, including the 
elimination of currency controls which previously complicated the repatriation of 
profits, and the removal of a 5 percent tax on mining exports. 

Argentina’s Mining Code gives each province autonomy in determining the 
strategic status of lithium, which in turn determines if concessions can be granted to 
private investors. Companies with total or near-total ownership of lithium concessions 
include Dajin Resources, which holds a 100 percent stake in the Salinas Grandes 
lithium site in Jujuy, and Galaxy Resources, which has a 96 percent stake in Sal de Vida. 
FMC Corp, which already operates in Argentina, has expressed optimism around the 
investment climate in Argentina’s lithium sector under the Macri administration, in line 
with wider investor sentiment regarding Argentina’s natural resources. The speed of 
development of projects such as the Olaroz facility operated by Orocobre and the 
Western Lithium project – due to begin production next year – will provide early 
indicators of the market’s growth. 
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256 EMPREENDIMENTOS DE MINERAÇÃO AGUARDAM 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM MINAS GERAIS 
 
A Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) afirmou que 256 

empreendimentos do setor de mineração no Estado aguardam o licenciamento 
ambiental, que é concedido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Semad). Desse total, cerca de 90% são de pesquisa 
mineral. A Fiemg diz que, além de prejudicar as empresas, o atraso também afeta os 
investimentos no Estado. 

Do total, 46 projetos aguardam a aprovação da Licença de Operação (LO), 
necessária para iniciar as atividades de exploração, segundo o gerente de Meio 
Ambiente da Fiemg, Wagner Soares. “O Estado está perdendo empregos com essa 
demora, principalmente essas 46 que dependem apenas disso para começar a operar”, 
declarou. 

Soares ressaltou os longos prazos de espera. “É muito complexo imaginar 
que alguns pedidos [de licenciamento] foram protocolados em 2007”, afirmou. De 
acordo com ele, “quando o investidor vem de outro país e descobre que o 
licenciamento vai demorar, ou desiste ou adia o investimento”. 

O Notícias de Mineração Brasil entrou em contato com a Semad, que 
afirmou, em nota, que "o atraso nos processos de licenciamento se deve a um passivo 
herdado de governos anteriores". O secretaria também disse que ainda não tem o 
levantamento atualizado e setorizado dos processos de licenciamento que aguardam 
análise. "As Superintendências Regionais de Regularização Ambiental (Suprams) estão 
realizando o levantamento", declarou. 

Entre as empresas que aguardam licenciamento da Semad, está a Vale, que 
afirmou, em março, que poderá diminuir, nos próximos três anos, 50% de sua 
produção no Estado, caso algumas licenças não fossem liberadas. A mineradora 
também disse, na época, que 88 projetos estavam em análise pelos órgãos 
licenciadores. 

Entre eles, está o licenciamento ambiental da Barragem Norte, da mina de 
Brucutu, em São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), que foi liberado no dia 1º de abril deste 
ano. Entre São Gonçalo do Rio Abaixo e Barão de Cocais, Brucutu é a maior mina da 
Vale em Minas Gerais, com produção de cerca de 30 milhões de toneladas por ano. 

A Vale aguarda licenciamento da barragem de Maravilhas III, em Itabirito 
(MG). Sobre a barragem, a empresa afirmou, por meio de nota ao jornal O Tempo, que 
“continua com a expectativa de que o empreendimento obtenha a Licença Prévia 
(LP)”. 

Em janeiro, o governo de Minas Gerais sancionou a Lei 21.972/2016, que 
visa desburocratizar os processos de licenciamento ambiental e estuda publicar um 
decreto modernizando a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente. 

A nova lei permite que os municípios do Estado façam os processos de 
licenciamento ambiental, além de dar mais atribuições para o Conselho Estadual de 
Política Ambiental (Copam) e reativar as Câmaras Técnicas para decidir sobre 



licenciamento ambiental de empreendimentos de grande e médio porte com médio ou 
grande potencial poluidor. 

“É preciso valorizar servidores, melhorar a estrutura, investir em 
tecnologia. Não adianta só mudar a lei”, disse Soares, da Fiemg. 

Em 20 de maio, cerca de 2 mil servidores efetivos do Sistema Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Sisema) entraram em greve, 
pedindo, dentre as reivindicações, o encaminhamento do plano de carreira para a 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e mudanças nos critérios de promoção 
e progressão. 

O sistema engloba a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Semad), que tem as Superintendências Regionais de 
Meio Ambiente (Suprams); a Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam); o Instituto 
Estadual de Florestas (IEF) e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), que estão 
trabalhando com apenas 30% dos empregados. 

Sobre a greve, a Semad disse, ao Notícias de Mineração Brasil, que "a 
estrutura de trabalho também é uma preocupação constante do atual governo, tanto 
que o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Jairo 
José Isacc, têm se reunido com os servidores em greve para tentar encontrar as 
melhores soluções para os problemas enfrentados no Sistema Estadual de Meio 
Ambiente (Sisema)". Com informações do jornal O Tempo. 
 
Fonte : Notícias de Mineração   
Data: 10/06/2016 
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