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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 

 

 

AS 'PEDRAS' NO CAMINHO DA MINERAÇÃO DO AMAZONAS 
 
Fruto do liberalismo econômico dos anos de 1940 (Era Vargas), a extração 

e transformação industrial de minérios na Amazônia só chegou à parte Ocidental 
amazônica anos depois, com a fundação da Mineração Taboca em 1969. A ‘novidade’ 
ainda faz com que o desenvolvimento que se espera que venha na esteira desses 
empreendimentos, fique distante. Apesar das riquezas do solo amazônico, o Estado é 
fraco em arrecadação proveniente de mineração, ocupando um modesto 14º lugar. 
Como principais entraves identificados para o desenvolvimento se elenca um restrito 
capital intelectual, logística deficitária e restrições de ordem ambiental. 

O Amazonas conta atualmente com três projetos de exploração mineral em 
andamento: potássio em Autazes, caulim em Rio Preto da Eva e óleo e gás, em Tefé e 
Carauari, demonstrando o grande potencial mineral do Estado, disse o geólogo e 
presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazona (Fapeam), Renê 
Levy. “Os recursos vindos do setor de petróleo e gás no Amazonas correspondem a 
30% de todo o orçamento executado no âmbito da Fapeam (cerca de R$ 20 milhões). 
Mas a busca da eficiência ainda precisa de formação de capital intelectual no setor e a 
solução de restrições de ordem ambiental, além de melhorias no sistema de logística”, 
disse Levy. 
 
Entraves para o desenvolvimento 

A falta de logística, regulamentação ambiental e jurídica é um dos entraves 
para a exploração do nióbio no Amazonas. A região entre Brasil, Colômbia e Venezuela 
tem uma das maiores jazidas de nióbio (estimada em cerca de 2,9 bilhões do minério) 
que por lei não pode ser explorada por estar localizado em território indígena e dentro 
das áreas de proteção ambiental Parque Nacional do Pico da Neblina e da Reserva 
Biológica Estadual do Morro dos Seis Lagos. 

Com isso a região sofre com desabastecimento e o comércio em suas 
cidades e comunidades (de maioria indígena) ainda é precário, explica o diretor da 



Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn), Renato Matos. O diretor 
ainda lembrou do projeto Radam Brasil que nos anos 1970 mapeou vastas extensões 
de terra via radar e satélite. “O projeto gerou notícias com repercussão internacional 
sobre o Morro dos Seis Lagos em São Gabriel da Cachoeira. Na época criaram planos 
de extrair nióbio da região do Alto Rio Negro, utilizando a estrada Perimetral Norte 
que nunca foi concluída”, conclui. 
 
Construção civil 

A burocracia imposta pelo Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM), órgão regulador no Amazonas que libera a permissão para a extração de 
recursos minerais em determinada área, também é listada como entrave para a 
exploração mineral no Estado, afetando a construção civil que necessita de minérios 
não tão nobres (areia, cascalho, rochas britadas, argilas usadas na fabricação de 
cerâmica vermelha, calcários para corretivo de solo, entre outros). 

Para o presidente da comissão de meio ambiente do Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM) o departamento é muito 
burocrático. “Isso atrapalha o investidor, que já está desconfiado em meio ao cenário 
atual, reticente em investir”, reclama. “Acredito que não há necessidade de tantas 
exigências. Acaba que os empresários ficam impacientes para fazer investimentos e 
despachar jazidas nessas instituições”, complementa. 

A outorga de um licenciamento depende da expedição de licenças por 
parte da Prefeitura de Manaus e do Ipaam (Instituto de Proteção Ambiental do 
Amazonas). Para dar entrada em um processo o solicitante deve apresentar os 
seguintes documentos: um requerimento de registro de licença, a licença municipal de 
exploração mineral, documento que comprove a propriedade do solo ou de acordo 
com o proprietário, o memorial explicativo dos trabalhos (que deve ser aprovado pelo 
DNPM), planta de situação da área, anotação de responsabilidade técnica (ART) 
emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM). 
 
Impactos negativos x benefícios 

Realizada desde 1996 pela Petrobrás, a extração de petróleo e gás natural 
na província petrolífera de Urucu tem como impactos diretos mais graves o 
desmatamento (abertura de clareiras para perfuração de poços) e o manejo dos 
fluidos de perfuração e dos resíduos sólidos retirados dos poços. 

Para o escoamento da produção a melhor opção foi a construção do 
gasoduto que ligasse Coari a Manaus. Como benefícios esperados com a obra, estava a 
geração de empregos que traria a reboque o desenvolvimento da cidade sede e das 
demais que estivessem ao longo da linha. A arrecadação dos royalties de petróleo e 
gás natural –principal fonte da receita da prefeitura de Coari –se unia a ISS, ICMS, FPM 
e outras arrecadações, fazendo com em outros tempos, o município tivesse uma 
receita mensal de R$ 60 milhões. Coari um dia chegou a ter um Produto Interno Bruto 
(PIB) maior do que o da capital. 
 
Eixo desenvolvedor 

O Eixo Multimodal Manta-Manaus surge como alternativa para o 
escoamento de parte da produção mineral amazonense e consequente 
desenvolvimento das cidades próximas a rota (que liga a capital amazonense ao porto 



de Manta no Equador), disse o deputado estadual e presidente da Comissão de 
Geodiversidade, Recursos Hídricos Minas, Gás e Energia da Assembleia Legislativa do 
Amazonas (CGRHMGE-Aleam), Sinésio Campos. “Países como o Equador têm interesse 
em nosso minério e em produtos do Polo Industrial de Manaus (PIM). Se o eixo for 
concluído teremos a possibilidade de levar a esses municípios distantes, o 
desenvolvimento por meio de hidrovias e estradas e muito disso com os recursos que 
serão gerados com a exploração mineral. Creio que hoje o potencial mineral é a saída 
para o Amazonas”, afirmou. 

 
Autor(es): Artur Mamede 
Fonte: Jornal do Comércio Amazônas 
Data: 27/06/2016 
 
 

 

CRESCE VOLUME DE DADOS GEOLÓGICOS FORNECIDOS PELA CPRM 
 

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) diz que aumentou de forma 
significativa o volume de dados aerogeofísicos e geoquímicos baixados de seus 
sistemas depois do Simexmin. O fato está em linha com o objetivo do órgão de “gerar 
e difundir o conhecimento geológico e hidrológico básico necessário para o 
desenvolvimento sustentável do Brasil”. 

A liberação de dados geológicos é resultado do empenho da Diretoria de 
Geologia e Recursos Minerais em criar produtos de qualidade que fomentem e 
contribuam para a dinamização do setor mineral brasileiro. 

“Tão importante quanto a geração de dados e produtos é o acesso às 
informações, de forma transparente e igualitária a todos os seus clientes, aí incluídos 
empresas mineradoras, a academia e o próprio governo, dentre outros. Com esse 
intuito, a partir de abril de 2016 a CPRM passou a disponibilizar parte de seu acervo de 
imagens geofísicas (formato .tif) e dados geoquímicos”, diz o blog mantido pela 
estatal. 

Após um amplo processo de validação interna que envolveu diretores, 
assessores, chefes de divisão e técnicos especialistas, os dados passaram a ser 
acessados livremente no site na CPRM (Geobank). Desde abril, o Serviço Geológico 
observou um aumento significativo no número de acessos por parte, por exemplo, de 
empresas de mineração, de pequeno a grande porte, estudantes, educadores e 
jornalistas. 

Essa iniciativa foi elogiada por profissionais do setor, como o diretor-
executivo da Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral 
Brasileira (Adimb), Onildo João Marini, que afirma ser “alvissareira a decisão da CPRM 
quanto à pronta liberação dos levantamentos aerogeofísicos e geoquímicos por ela 
realizados nos últimos anos, haja vista a importância dos mesmos para a definição de 
áreas e alvos para pesquisa mineral. A descoberta no Brasil nas últimas décadas de 



depósitos minerais de fosfato, cobre/níquel, zinco, cromo e ouro, guiados inicialmente 
por levantamentos básicos, são a prova cabal desta afirmativa”. 

Segundo Marini, “a decisão da CPRM atende à insistente demanda da 
comunidade de exploração mineral pela imediata liberação dos levantamentos básicos 
assim que os dados são obtidos, cabendo agora à iniciativa privada fazer a análise e a 
interpretação dos dados brutos liberados pela CPRM e investir em prospecção de 
detalhe nos principais alvos que venha a detectar”. 

“A disponibilização dos dados trata-se, assim, de um marco na história da 
CPRM, a qual se iguala a outros Serviços Geológicos de envergadura e contribui, 
efetivamente, para a atração de investimentos privados para o setor mineral 
brasileiro”, diz o órgão. 

Segundo o Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do 
Ministério de Minas e Energia, Carlos Nogueira da Costa Junior, “por meio dessa 
iniciativa a CPRM tem possibilitado que novas jazidas minerais sejam descobertas e 
novas minas desenvolvidas, com a consequente geração de empregos e renda, razão 
maior da atividade da CPRM como empresa pública”. As informações são do CPRM. O 
endereço do serviço é http://geobank.cprm.gov.br/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 30/06/2016 

 
 
 
 
 
 



 

JPM - METALS QUARTERLY: MOST BASE METALS FALL IN THE 

SHADOW OF ZINC, PRECIOUS METALS’ SHINE 
  

J.P. Morgan’s commodities strategy team has revised its precious and base 
metals price forecasts. Gold, silver and zinc prices were revised up and outlook 
remains bullish, while copper, nickel and aluminum prices were largely marked-to-
market with bearish outlook, J.P. Morgan continues to expect precious metals to 
outperform base metals over the next 12-18 months. In short, NIRP, ZIRP, QE and 
Brexit have been very constructive for precious metals prices, and the team believes 
prices would continue to be supported as investors continue to search for safe havens. 
Within base metals, the team continues to see weakness in copper in particular as it is 
the most visibly oversupplied market, nickel surplus seems to be accumulating in 
stainless rather than nickel metal form, while zinc is expected to be supported as that 
market continues to tighten in the coming quarters.  

The revised prices are summarized in the following table.  
Table 1: JPM base and precious metals price forecasts 
Industrial metals are LME cash in US$ per metric tonne. Precious metals 

are spot prices in US$ per troy ounce; Price and forecasts are quarterly and annual 
averages 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: J.P Morgan  
Data: 30/06/2016 

 
 

 

COM NÍQUEL À VENDA, ANGLO AMERICAN FOCA NO MINÉRIO DE 

FERRO 
 
Depois da venda de suas operações de nióbio e fosfatos no Brasil, a 

mineradora Anglo American tenta se desfazer de seu negócio de níquel no país. A 
direção da empresa diz que tem conversado com outras mineradoras. "Estamos 
verificando se existe uma empresa que consiga nos proporcionar o valor que a gente 
acredita que o ativo tem", disse ao *Valor PRO*, o serviço de informações em tempo 
real do *Valor*, Ruben Fernandes, novo presidente da companhia no Brasil.  

"Temos conversado. Existe interesse porque é um ativo bom", afirmou. Os 
ativos se situam em Goiás: uma planta na cidade de Barro Alto (com produção de 36 
mil toneladas) e outra, a Codemin, em Niquelândia. A empresa é a maior fabricante de 
níquel do país. A previsão é de 45 mil a 47 mil toneladas neste ano.  

A questão para a Anglo é avaliar o tamanho do apetite do mercado para 
uma aquisição desse tipo. "Essa é uma decisão estratégica e depende do valor que 
vamos conseguir nas ofertas. Provavelmente, nos próximos meses devemos ter essa 
definição, se vamos à frente no processo de desinvestimento." Caso não, a Anglo 
continua com o negócio, afirmou. 

 Em fevereiro, o presidente global do grupo, Mark Cutifani, anunciou uma 
redefinição de atuação da empresa. Elegeu cobre, platina e diamantes como seus 
negócios principais. Os demais passariam a ser "alternativas para desinvestimento" se 



o valor ofertado valesse a pena. Em maio, fechou acordo de venda com a chinesa 
China Molybdenum, a CMOC, das operações de nióbio e fosfatos por US$ 1,5 bilhão. 
Fernandes espera que a conclusão do negócio aconteça em mais três ou quatro meses. 

 No caso do níquel, a Anglo investiu R$ 300 milhões na reforma de fornos 
em Goiás para aumento de produtividade e eficiência. "O níquel sofre uma queda de 
preços como todas as outras commodities. Mas mineração é longo prazo. E a nossa 
mina, grande e nova, tem mais de 30 anos de vida., diz Fernandes. O empreendimento 
foi montado em 2011. As vendas são, sobretudo, para o exterior: China, Estados 
Unidos e Europa. O Brasil tem comprado de 10% a 15%.  

Ruben Fernandes assumiu a presidência da Anglo American no Brasil em 20 
de junho. Diz que sua prioridade zero é conseguir as licenças de operação das fases 
dois e três do projeto de minério de ferro Minas-Rio, empreendimento de US$ 8,4 
bilhões iniciado em 2014. Foi o maior investimento global da empresa.  

O minério é extraído na região do município mineiro de Conceição do Mato 
Dentro e levado por mineroduto até um porto no litoral do Rio de Janeiro. A empresa 
já bateu a marca de 100 embarques, para os mercados da China, Oriente Médio e 
América do Norte.  

Obter os novos licenciamentos são cruciais pra a empresa atingir a 
capacidade de produção de 26,5 milhões de toneladas em 2019. "Sem as fases dois e 
três a gente não chega lá", diz o executivo. A urgência, no entanto, é a autorização 
para fase dois da mina.  

Em 2015, produção foi de 9,2 milhões de toneladas e a previsão para este 
ano é de 15 milhões a 18 milhões de toneladas. No primeiro trimestre, a empresa fez 
3,3 milhões de toneladas, 185% a mais em relação ao mesmo período do ano passado 
e de 3% em relação ao quarto trimestre.  

"Para a fase dois, o prazo está muito justo. Essa é uma preocupação 
porque na hora que terminar o minério disponível na fase um, o risco é parar ou 
diminuir muito a produção e aí há que ver como fica economicamente o negócio", 
disse Fernandes.  

Ele disse que a empresa ainda está avaliando quais seriam os impactos 
caso essa situação venha a ocorrer. Fernandes afirma, no entanto, que sua expectativa 
é que a licença seja concedida a tempo e em breve pela Secretaria de Meio Ambiente 
de Minas Gerais.  

Quando Cutifani definiu as novas áreas prioritárias para a Anglo American e 
não incluiu o minério de ferro na lista, alimentou questionamentos no setor sobre o 
interesse da empresa em vender também o Minas Rio. Sobre isso, Fernandes 
respondeu: "Por enquanto, não. Teve muita especulação. O momento é de 
estabilidade [do empreendimento], de buscar "ramp up", de buscar licenças, de gerar 
valor com esse investimento. A gente tem que criar valor para os acionistas, para a 
sociedade."  

O Minas-Rio foi construído num momento de preços em ascensão do 
minério de ferro, puxados pelo crescimento econômico vigoroso da China. A tonelada 
bateu na casa dos US$ 140, mas com a desaceleração da economia chinesa, com o 
excesso de oferta de aço do mundo, a cotação está atualmente na faixa dos US$ 50. 
"Não diria que esse é o novo normal, acho que estamos no fundo do ciclo", disse 
Fernandes. 



A esperança é a China voltar a investir mais pesado em infraestrutura para 
desenvolver principalmente a parte oeste do país. Isso teria um efeito direto sobre 
minério de ferro e outras commodities. Mas uma mudança do padrão da cotação não 
é para agora, diz. "É um ciclo que vai voltar, acho que não naquele patamar. Mas acho 
que recupera a partir de 2019".  

 
Autor(es): Marcos de Moura e Souza 
Fonte: Valor Econômico 
Data: 30/06/2016 

 
 

 

ZINC ROCKETS TO ONE-YEAR HIGH 
 
Zinc is proving to be an outlier among industrial metals whose 2016 

outlook looks dim due to supply overhangs and lagging economic growth. 
The price for the metal used for rustproofing steel is outperforming 

copper, aluminum and iron ore as banks and traders anticipate price gains due to a 
shortage. 

On Friday the London Metal Exchange benchmark price hit US$2,104.5 a 
tonne, but earlier in the day prices reached US$2,116, the highest level since July 15, 
2015. 

Thanks to last year's closure of large zinc mines in Ireland and Australia, 
demand is outpacing supply by a wide margin. According to the International Lead and 
Zinc Study Group, total world zinc stocks in April were about 1.5 million tonnes, 
compared to global demand of roughly 14 million tonnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The metal has gained 15 percent this quarter – its best Q3 since 2010 – and 
is up 30 percent year to date. 

However, some analysts are cautioning that the lofty prices may not be 
sustainable, with zinc stocks in LME warehouses up over 16 percent this year. 

"Supply is tightening and demand, though not spectacular, seems to be 
chugging along nicely. But prices do look a little overcooked," Graham Deller, head of 
zinc research at consultancy CRU, told AAP. 

"Stocks are plentiful. I don't think any consumer wanting extra tonnage will 
have any trouble." 

The publication notes that much of the price rise in recent weeks is 
attributable to funds "jumping on the bandwagon" rather than fundamentals. It 
expects resistance at US$2,180 per tonne. 

 
Autor(es): Andrew Topf 
Fonte: Mining.com 
Data: 03/07/2016 

 
 

 
 

MINERADORAS VÃO INSTALAR REFINARIA DE OURO NO PARÁ 
 
A mineradora Chapleau Exploração Mineral e a Recuperadora Brasileira de 

Metais (RBM) assinaram, na quarta-feira (29), um protocolo de intenções que prevê a 
instalação de um complexo para o refino de ouro no Estado. A assinatura faz parte do 
programa “Pará 2030”, lançado no mesmo dia. A Chapleau é uma das subsidiárias da 
Magellan Minerals, que tem o projeto de ouro Coringa no Estado. 

“Não é um plano de governo. É um plano de Estado, que define metas e 
apresenta determinados princípios”. Assim definiu o governador Simão Jatene o 
programa Pará 2030, lançado em Belém (PA). O programa visa incentivar o 
crescimento da produção de minerais e de recursos de solos, da floresta e 
biodiversidade, a partir de processos sustentáveis de integração. 

Durante a solenidade, o governador assinou também 17 medidas que 
oficializam ações de investimento e incentivos para 12 setores ligados ao 
desenvolvimento do Estado, com destaque para agronegócio, agricultura familiar, 
pesca e aquicultura, atividade florestal, biodiversidade, mineração, serviços 
ambientais, logística, energia, turismo e gastronomia. 

As ações envolverão secretarias e órgãos estaduais com o propósito de 
elevar a renda per capita no Estado em 5,3%, a cada ano, até 2030. O PIB per capita do 
Pará é de R$ 15,2 mil, enquanto a média nacional é quase o dobro: R$ 26,5 mil. 

“O Estado do Pará não aceita mais ser um grande produtor de recursos 
naturais, grande produtor de matérias-primas e, lamentavelmente, ter indicadores 
sociais precários. É isso que nós queremos, que as riquezas do Pará sirvam ao Brasil, 
mas sirvam também, e particularmente, a nossa gente, ao nosso povo. Só tem uma 



forma para o Pará contribuir para o desenvolvimento brasileiro: é através do seu 
próprio desenvolvimento”, disse o governador. 

Com o “Pará 2030”, o governo quer utilizar suas riquezas para atrair 
investimentos, além de sua localização privilegiada, que encurta as distâncias com os 
mercados europeu, norte-americano e asiático, a fim de consolidar o Pará como porta 
de entrada para a Amazônia. Com a chegada de novos investidores, mais empregos 
serão gerados, com melhores índices rentáveis. 

Para os próximos 12 meses, uma das ações do programa é a instalação da 
Chapleau e da RBM. “Estamos no Brasil há algum tempo fazendo pesquisas de lugares 
onde pudéssemos nos instalar. No Pará, percebemos que o Estado, o setor privado e a 
sociedade civil andam juntos, e isso é muito importante”, destacou Luís Maurício 
Azevedo, representante da Chapleau. 

O empreendimento será instalado em Novo Progresso, município do 
sudoeste paraense, e deve gerar cerca de 500 postos de trabalho. Para Valdemir Melo 
Junior, representante da refinaria paulista RBM, o objetivo da empresa ao fechar esta 
parceria com o Estado e a Chapleau é abrir mais uma opção de mercado para o Pará: o 
de fabricação de joias. “Vamos facilitar o trabalho da cadeia produtiva, sendo 
intermediários do processo, agregando valor ao produto”, reiterou. 

O protocolo assinado entra as empresas e o Estado prevê a instalação de 
“um Complexo Mínero-Industrial de Lavra, Beneficiamento e Refino do Ouro”. Com 
informações da Agência Pará. 

 
Fonte: Notícias de Mineração  
Data: 01/07/2016 
 

 

CPRM DIVULGA INFORME TÉCNICO SOBRE DESCOBERTA DE CORPO 

MÁFICO-ULTRAMÁFICO MINERALIZADO EM FE-TI ± V ± CO NO 

MUNICÍPIO DE BETÂNIA (PE) 

 
O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) divulgou o Informe Técnico (número 

6) intitulado “O Complexo Máfico-Ultramáfico Jurema: descoberta de corpo 
mineralizado em Fe-Ti ± V ± Co em Betânia, Pernambuco, Zona Transversal, Província 
Borborema”. 

O informe relata a confirmação de uma ocorrência inédita de corpo 
máfico-ultramáfico mineralizado em Fe-Ti ± V ± Co, nomeado como Complexo Máfico-
Ultramáfico Jurema (CMUJ), dentre outras anomalias potenciais selecionadas no 
âmbito do Projeto Novas Fronteiras: Área Alto Moxotó, executado pela 
Superintendência Regional de Recife. 

O corpo está localizado na Folha Custódia (SC.24-X-A-III), município de 
Betânia-PE, nas proximidades da localidade de Jurema, com dimensão mínima 
aflorante de 2,5 x 0,6 Km. O CMUJ ocorre encaixado nas rochas supracrustais tonianas 
(granada-muscovita xistos) do Complexo São Caetano. 



A ocorrência de ferro e titânio maciço do CMUJ está hospedada em 
metaperidotitos, metagabros (com ou sem granada), metapiroxenitos e 
metahornblenditos, litologias que se assemelham notadamente às rochas máfico-
ultramáficas pertencentes a Suíte Serrote das Pedras Pretas nas ocorrências de 
Floresta. 

A descoberta de corpo máfico-ultramáfico com presença de mineralizações 
de Fe-Ti±V±Co, distando cerca de 70 km a leste dos depósitos do Distrito Titanífero de 
Floresta (por ex. Depósito Riacho da Posse, Mina de Serrote das Pedras Pretas e cerca 
de outras 20 ocorrências e prospectos), abre uma nova fronteira (greenfield) para 
prospecção de depósitos de Fe-Ti, pois apresenta características petrográficas 
semelhantes a esses depósitos. 

O reconhecimento do Corpo Jurema indica um trend de continuidade de 
corpos máfico-ultramáficos do tipo Serrote das Pedras Pretas ao longo de um cinturão 
linear quilométrico. Segundo os dados magnetométricos, o corpo apresenta 
considerável extensão não aflorante, ampliando o potencial para descoberta de zonas 
mineralizadas. 
 
Fonte: CPRM  
Data: 27/06/2016 
 
 

 
 

ASPERMONT LANÇA CATÁLOGO PARA SETOR DE MINERAÇÃO 
 

O Catálogo de Mineração Brasil (CMB), mais um produto da Aspermont, 
começa com mais de 2200 empresas listadas. O website, que tem diversas empresas 
que fazem parte da cadeia de suprimentos do setor de mineração, estava em fase de 
testes desde meados de junho. 

O website tem o objetivo de facilitar a aproximação entre empresas que 
fornecem serviços e equipamentos com mineradoras. Trata-se de um website 
moderno. Ele é responsivo, isto é se formata automaticamente em smartphones e 
tablets; permite compras online, com o uso de PagSeguro, uma solução de comércio 
eletrônico para transações comerciais por meio de pagamentos onlines ou móveis. 

Hoje, o site conta com 2.226 empresas registradas que estão distribuídas 
em 63 categorias. A meta da Aspermont é ter 4.000 empresas registradas até junho de 
2017. Os usuários pagantes do site podem ter fotos, vídeos, arquivos de texto, mapas 
dinâmicos de localização, oferecer descontos a clientes e acesso a relatórios de 
atividades. Essas funcionalidades juntas fazem que o usuário tenha um pequeno, mas 
poderoso website à sua disposição. 

“Uma das grandes vantagens do CMB é oferecer a possibilidade de o 
cliente ter um mini website com muitas funcionalidades e o monitoramento de 
geração de lead, bem como controle exclusivo por meio de uma senha própria, sem a 
interferência dos administradores do catálogo”, diz Simon Tarmo, diretor nacional da 



Aspermont Brasil, uma divisão da Aspermont Limited, uma empresa australiana 
especializada em publicações sobre indústrias e eventos, especialmente nas áreas de 
energia e mineração. 

O site do CMB oferece ainda uma área onde empresas podem divulgar, 
gratuitamente, comunicados de imprensa (releases), textos técnicos (white papers) e 
artigos. Na área de notícias do CMB, os usuários pedem ver as matérias publicadas no 
Notícias de Mineração Brasil (NMB), que pertence também ao grupo Aspermont. Na 
área de Classificados, os usuários podem anunciar produtos ou serviços específicos. 

A Aspermont tem sede em Londres, na Inglaterra, e ações negociadas na 
bolsa de valores australiana ASX. Entre as principais publicações do grupo estão Mining 
Journal, mais antiga revista sobre mineração em circulação no mundo, Mining 
Magazine, Australia's Mining Monthly, MiningNews.Net, International Coal News, 
EnergyNewsBulletin.Net, Resource Stocks, Geodrilling e Farming Ahead. A companhia 
é a organizado do evento Mines & Money, que reúne mineradoras e investidores. 
www.catalogodemineracao.com.br 
 
Fonte: Notícias de Mineração  
Data: 07/07/2016 
 
 

 
 

PETRÓLEO, MINÉRIO E METAIS FECHAM 1º SEMESTRE EM ALTA 
 
O primeiro semestre do ano se revelou bastante generoso para as 

commodities industriais. Os preços vinham bastante pressionados depois de um 2015 
inteiro de quedas, mas a partir do primeiro trimestre deste ano parecem ter 
encontrado seu ponto de inflexão. No acumulado do ano, até agora, minério de ferro, 
petróleo e metais não ferrosos registram, em sua maioria, altas superiores a 10%.  

Junho foi um mês especialmente forte e que consolidou esse movimento, 
praticamente ignorando o efeito do "Brexit" - a saída do Reino Unido da União 
Europeia. O petróleo, contudo, caiu no período. Já no segundo trimestre, o cobre 
observou perdas. O metal obteve o pior desempenho até agora no ano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
O minério com concentração de 62% de ferro fechou ontem negociado a 

US$ 54,20 por tonelada no porto chinês de Tianjin, segundo a "The Steel Index". Com 
isso, acumulou avanço de 9,27% durante junho e 1,88% no segundo trimestre. Já na 
primeira metade do ano, a valorização é de 26,34%.  

A matéria-prima parece ter encontrado certa estabilidade entre US$ 50 e 
US$ 55. Um dos motivos é a resistência dos preços do aço na China. Após saltar mais 
de 70% na máxima do ano, a bobina a quente chinesa devolveu parte dos ganhos no 
ano e agora é negociada a US$ 340. Apesar do recuo, esse patamar ainda significa 
valorização de 28,3% - e encontra-se praticamente estável há algumas semanas. 

Vários analistas já tiveram de atualizar suas projeções para o minério 
devido ao cenário. O Morgan Stanley elevou as estimativas de preço médio em 2016 
de US$ 40 para US$ 46. O Credit Suisse, por sua vez, aumentou os cálculos de US$ 41 
para US$ 45. O J.P. Morgan aposta em US$ 52,91.  

No caso do petróleo, o barril do Brent de setembro terminou o mês 
negociado a US$ 49,71 cada na ICE Futures de Londres, queda de 0,44% no mês. O WTI 
para entrega em agosto terminou em US$ 48,33 na Nymex, de Nova York, uma perda 
de 1,8%.  

Mesmo assim, no segundo trimestre, o Brent registrou valorização de 
17,11% e o WTI, de 15,4%. Durante o primeiro semestre, as altas foram de 17,42% e 
15,04%, respectivamente.  

Um dos fatores de pressão é a fuga de investidores para o dólar, 
considerado uma aplicação mais segura em tempos de turbulência do mercado - 
causada pelo "Brexit". O Goldman Sachs, porém, lembra que o potencial de contágio é 
limitado. Se a demanda britânica pela commodity recuar 1%, por exemplo, isso 
representaria 0,02% do mundo. 

A rápida recuperação do petróleo nos últimos meses ajudou também a 
segurar os preços no mês. Com o barril acima dos US$ 50, algumas produtoras de óleo 
se animaram a retomar a atividade e já foi observado algum aumento no número de 
sondas exploratórias dos Estados Unidos, após meses de queda. 

Mas a Capital Economics lembra que, mesmo que a oferta se eleve um 
pouco, os baixos preços também estimulam a demanda, principalmente de 
combustíveis. 

A consultoria prevê que a commodity encerre 2016 em US$ 45, o que 
representaria alta de 5% no ano. Já o J.P. Morgan, em relatório, se mostrou mais 
otimista, com projeções de média dos preços em US$ 53 e US$ 55 no terceiro e quarto 
trimestre, respectivamente. 

Na LME, os preços do cobre fecharam em US$ 4.845 a tonelada, o alumínio 
chegou a US$ 1.649, o níquel ficou em US$ 9.445 e o zinco, em US$ 2.104,50. Para o 
cobre, a queda é de 0,22% no trimestre - causada pelos temores quanto ao mercado 
de construção chinês. No acumulado de junho, porém, há avanço de 3,09%. Além 
disso, no semestre, o metal ganha 4,31%.  

O alumínio, por sua vez, viu avanços de 6,52% e 10,56% em junho e no 
trimestre, respectivamente. Na primeira metade do ano, a alta é de 12,48%. O níquel 
subiu 11,58% no mês, 14,07% de abril a junho e 16,57% no semestre. 



Mas a estrela do ano até agora na LME é o zinco. Com um largo déficit no 
mercado mundial após fechamentos de capacidade, o metal registrou valorização de 
9,38% em junho. No segundo trimestre, essa alta foi de 17,9%, e durante o semestre, 
de 35,42%. 

A confiança dos investidores no zinco é tão grande que o Commerzbank já 
alerta para um potencial exagero. "A oferta provavelmente não atenderá toda a 
demanda no mundo neste este ano, mas o aumento de preços já começa a parecer 
excessivo", diz nota do banco. 

Sobre o cobre, a Capital Economics reconhece ter superestimado a procura 
pelo metal. A expectativa da consultoria é de US$ 5.000 até o fim do ano.   

 
Autor(es): Renato Rostás 
Fonte: Valor Econômico 
Data: 01/07/2016 

 
 

 
 

SCIENTISTS EXTRACT URANIUM FROM SEAWATER 
 
The uranium that seeped into the ocean through crippled nuclear reactors 

at Fukushima Daiichi in 2011 was universally condemned as the egregious result of a 
nuclear meltdown. The "radiation plume" that became a Youtube sensation was later 
denounced as a hoax, but concerns reached as far as the North American west coast as 
to how far the radioactive isotopes had travelled by ocean currents. To this day 
authorities in Japan regularly test the fish caught off the shores of Japan for levels 
deemed safe for human consumption. 

But what if that same uranium could be somehow harnessed and brought 
back into the nuclear fuel cycle? For the past five years scientists at the U.S. 
Department of Energy have been examining that question. The DOE notes that in the 
1990s, the Japan Atomic Energy Agency pioneered materials that hold uranium as it is 
stuck or adsorbed onto surfaces of the material submerged in seawater. 

In 2011 the DOE put together a team from U.S. national laboratories, 
universities and research institutes to address the challenges of economically 
extracting uranium from seawater. Now, the team has developed new adsorbents that 
reduce the cost of extracting uranium from seawater by three to four times, according 
to the energy department, which first released their results in April.  

The DOE explains the technology and results in a press release from the 
DOE's Oakridge National Laboratory: 

That teamwork culminated in the creation of braids of polyethylene fibers 
containing a chemical species called amidoxime that attracts uranium. So far, testing 
has been conducted in the laboratory with real seawater; but the braids are 
deployable in oceans, where nature would do the mixing, avoiding the expense of 
pumping large quantities of seawater through the fibers. After several weeks, uranium 



oxide–laden fibers are collected and subjected to an acidic treatment that releases, or 
desorbs, uranyl ions, regenerating the adsorbent for reuse. Further processing and 
enriching of the uranium produces a material to fuel nuclear power plants. 

Marine testing at PNNL showed an ORNL adsorbent material had the 
capacity to hold 5.2 grams of uranium per kilogram of adsorbent in 49 days of natural 
seawater exposure—the crowning result presented in the special issue (published in 
the journal Industrial & Engineering Chemistry Research). 

How much uranium is in the ocean? According to the DOE press release the 
oceans hold more than four billion tons of uranium— "enough to meet global energy 
needs for the next 10,000 years if only we could capture the element from seawater to 
fuel nuclear power plants." While that sounds like a lot of potential nuclear fuel, a 
quick check of the World Nuclear Association website shows that uranium 
concentrations in seawater are significantly lower than those found on land. The real 
challenge, therefore, would be extracting the uranium economically at such low parts 
per million. 

For example uranium exists in the Earth's continental crust in 
concentrations of 2.8 parts per million, versus 0.003 parts per million in seawater. The 
highest-grade uranium ore, for example in Saskatchewan's Patterson Lake region, has 
concentrations of 200,000 parts per million. The World Nuclear Association estimates 
there is a total of 5.9 million tonnes of uranium available, none of it presumably 
calculated from seawater; the four largest producers, in descending order, are 
Australia, Kazakhstan, Russia and Canada. 

 
In 2014 a team of German geochemists found a way to extract rare earth 

metals from the solid nodes of iron and manganese found strewn across much of the 
deep ocean floor. 

The nodules, called ferromanganese deposits, build slowly over time as 
dissolved iron and manganese in seawater attaches to seafloor sediments. 

Researchers claimed they were able to extract up to 80% of four rare earth 
metals from ferromanganese nodules by refining their ore-leaching method. 

 
Autor(es): Andrew Topf 
Fonte: Mining.com 
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PROCURA POR OURO CRESCE COM 'BREXIT' E FED 
 
As posições globais em ouro aumentaram em mais de 500 toneladas desde 

que tocaram o piso em janeiro, sinalizando a crescente preocupação dos investidores 
em relação à desaceleração do crescimento, à provável pausa do Federal Reserve (Fed, 
o BC dos EUA) em elevar os juros americanos e aos distúrbios causados pela decisão do 
Reino Unido, em referendo, de deixar a União Europeia.  

Os ativos em fundos negociados em bolsa (ETFs) lastreados pelo ouro 
subiram 6,6 toneladas na sexta-feira para 1.959,1 toneladas, contra 1.458,1 toneladas 
em 6 de janeiro, segundo dados da Bloomberg. A posse de ouro subiu em 37 toneladas 
na semana passada com a reação dos investidores ao referendo britânico.  

Os preços dos lingotes atingiram o maior nível em mais de dois anos em 
junho porque os investidores absorveram as implicações do resultado britânico, 
ampliando um rali que tem sido impulsionado pela hesitação do Fed em elevar os juros 
e pela propagação dos juros negativos na Europa e no Japão. Bancos como o Goldman 
Sachs elevaram suas projeções para o ouro após o referendo, enquanto os yields sobre 
os títulos do Tesouro dos EUA de 10 e 30 anos atingiram mínimas recorde.  

"O ambiente global de baixo rendimento e a volatilidade maior nos 
mercados financeiros como resultado de uma série de importantes acontecimentos 
geopolíticos aumentaram o apelo do ouro como investimento e como ativo seguro, 
respectivamente", disse Vyanne Lai, economista do National Australia Bank. "A 
redução das expectativas dos mercados em relação ao cronograma dos próximos 
aumentos dos juros nos EUA sugere um potencial de novas altas", disse.  

O ouro para entrega em agosto fechou em alta de 1%, cotado a US$ 
1.353,50 a onça troy. O metal subiu mais de 27% neste ano, segundo a Bloomberg. A 
commodity atingiu US$ 1.358,54 em 24 de junho, nível mais alto desde março de 2014. 
A prata à vista também registrou alta. 

As posições em ouro em ETFs, que atingiram o pico de 2.632,5 toneladas 
em 2012 quando os bancos centrais ampliaram os estímulos para impulsionar o 
crescimento, agora se recuperaram e atingiram o maior patamar desde agosto de 
2013. 

O Goldman elevou suas metas de três, seis e 12 meses em US$ 100 a onça 
no mês passado, citando uma opção dos investidores pela segurança, enquanto o 
Oversea-Chinese Banking, que tem sede em Cingapura, sinalizou o potencial do lingote 
chegar a US$ 1.400. O ouro provavelmente estenderá seus ganhos porque o referendo 
britânico reforça o argumento da pausa do Fed, segundo o hedge fund startup 
Academia Capital. 
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MINERADORA ANUNCIA TER ENCONTRADO OURO DE ALTO TEOR NO 

AMAPÁ 
 
A mineradora australiana Beadell Rosources anunciou ter encontrado mais 

uma área com ouro de alto teor na mina Tucano, em Pedra Branca do Amapari, a 283 
quilômetros de Macapá. A descoberta foi comunicada na segunda-feira (20) no site da 
empresa. 

Segundo a Beadell, a mina com ouro de alto valor foi constatada em 
pesquisas feitas em 25 furos de sondagens feitos em uma área com profundidade de 
100 metros, com espessuras médias de 20 metros no setor norte da Tucano. 

O comunicado da empresa ainda aponta que os primeiros estudos 
indicaram resultados negativos por causa de uma falha geológica, o que provocou uma 
sondagem mais minuciosa na área. 

Os resultados mais satisfatórios dos furos foram encontrados nas 
perfurações de 50 metros no setor “F01883”, que identificaram um alto teor de ouro 
de 57 gramas por tonelada. No menor, foram seis gramas para uma perfuração de 21 
metros. 

No anúncio, a mineradora também informou que as descobertas feitas na 
área da Tucano ficam a menos de dois quilômetros da cava principal da mina a céu 
aberto. 

 
Mina Tucano 

A mina Tucano foi comprada em 2010 pela Beadell. Ela abrange uma área 
aproximada de 2,5 mil quilômetros quadrados. 

Apesar de ter comprado há seis anos, as operações na mina iniciaram 
somente em 2012, quando foram concluídas as estruturas de instalação, o que a 
tornou a terceira maior mina de exploração de ouro do Brasil, segundo a empresa. A 
previsão é de explorar 3,5 milhões de onças, unidade de massa usada para medir a 
produção de minério na mina Tucano. Cada uma equivale a 28 gramas. 

 
Fonte: Geofísica Brasil  
Data: 30/06/2016 
 

 

INCERTEZAS COM O BREXIT IMPULSIONAM AS COTAÇÕES DO OURO 
 
As incertezas surgidas depois da decisão do Reino Unido de sair da União 

Europeia (UE) - o chamado Brexit - ajudaram a elevar os preços do ouro no mercado 
internacional. A busca dos investidores pelo metal como ativo seguro costuma 



aumentar em momentos de maior dificuldade no cenário global. Mas, mesmo frente à 
alta de curto prazo, grandes produtores de ouro preferem manter uma posição mais 
conservadora. "Somos produtores e trabalhamos com os pés no chão", diz Agostinho 
Marques, gerente-geral de finanças da AngloGold Ashanti no Brasil. 

Com operações de ouro em Minas Gerais e Goiás, a AngloGold é uma das 
maiores do país. Produziu, no ano passado, 560 mil onças do metal (17,4 toneladas), o 
equivalente a cerca de 15% da produção mundial do grupo, que tem sede na África do 
Sul, e 18% do Brasil. O volume de produção deverá se repetir em 2016. 

O objetivo da companhia, diz Marques, é garantir uma margem que 
assegure a rentabilidade necessária ao negócio, independentemente das oscilações do 
valor do metal no mercado. "O preço é o mercado quem dita", afirma. 

O foco da mineradora vem se concentrando na melhoria da gestão de 
gastos e no gerenciamento de investimentos. Em 2015, o custo de produção mais os 
investimentos relacionados à sustentação do negócio, o que o setor chama de AISC 
(sigla de 'All-In Sustaining Cost'), ficou abaixo de US$ 800 por onça nas operações 
brasileiras da empresa. O desempenho foi ajudado pelo câmbio, mas a empresa 
trabalha para manter o indicador entre US$ 800 e US$ 850. 

A prioridade na gestão de custos ganhou força na AngloGold, mas também 
em todas as mineradoras, a partir de 2012, quando os preços do ouro começaram a 
cair. Até então, o ouro havia subido continuamente até chegar na faixa dos US$ 1.700 
a onça-troy (31 gramas), mas depois recuou batendo no fim do ano passado em US$ 
1.061 por onça-troy. 

Em 2016, houve uma recuperação, com o ouro rompendo a barreira dos 
US$ 1.300 por onça-troy. E há analistas otimistas em relação ao preço, que poderia 
subir mais um pouco no segundo semestre. 

 
No Brasil, a produção não costuma acompanhar tão de perto os 

movimentos de preço, apesar do ritmo superior ao do internacional. Mesmo com 
grandes altas após a crise financeira de 2008 - de 2009 a 2012, o avanço foi de 72% em 
Londres e de 66% na BM&F - e depois, de 2014 até agora - 8% e 52%, respectivamente 



-, na primeira metade desta década a produção brasileira subiu 44%. No mundo, o 
aumento foi de 6%.  

Em 2015, o país extraiu 95 toneladas de ouro, enquanto no resto do 
mundo o volume chegou a 3 mil toneladas (prévia do World Gold Council). O 
incremento mais intenso do que o mundial levou a participação brasileira de 2,5% para 
3,2% do total em oito anos, mas o 13º lugar no ranking foi mantido.  

O país que tem a maior produção de outro no mundo é a China, com 450 
toneladas, equivalente a 15,7% da oferta mundial. Depois aparecem Austrália, Rússia, 
Estados Unidos, Canadá, África do Sul e Peru, entre outros.  

Há no cenário de curto prazo fatores que poderiam trazer mais 
instabilidade ao mercado, além do "Brexit", como uma possível eleição de Donald 
Trump nos Estados Unidos, contribuindo para a alta do metal. É preciso considerar 
ainda nessa equação o desempenho econômico da China, que também tem forte 
influência sobre as commodities, incluindo as metálicas. A China é o maior produtor 
mundial de ouro. Com relação à questão do Brexit, o Reino Unido é um dos principais 
compradores do ouro brasileiro. Cerca de 31% das exportações do metal precioso têm 
como destino as ilhas britânicas e o metal precioso é o principal produto que o Reino 
Unido importa do Brasil. A maior parcela da produção do país vendida no exterior se 
destina à Suíça - cerca de 33%. 

Um dos motivos de os britânicos buscarem tanto o produto brasileiro é o 
fato de grandes mineradoras, como a própria AngloGold, terem sua sede 
administrativa na Inglaterra. 

Se, por um lado, o preço do ouro subiu em 2016, por outro, o real se 
valorizou frente ao dólar, o que faz com que, no fim das contas, as duas variáveis se 
compensem e levem a AngloGold a registrar um preço em reais semelhante aos 
valores do fim de 2015. 

Segundo Marques, a companhia não planeja fazer expansões na produção 
no momento, mas busca maior eficiência em suas operações, investindo mais em 
pesquisa mineral. A companhia também foca em inovação, com um programa de 
aportes entre US$ 20 milhões e US$ 25 milhões em três anos voltado para operações 
em subsolo e metalurgia. Suas grandes operações no Brasil são subterrâneas. Em 
termos de manutenção no Brasil, a companhia investe entre US$ 170 milhões e US$ 
200 milhões por ano. 

Em Minas Gerais, a AngloGold explora as minas Cuiabá-Lamego, em 
Sabará, e Córrego do Sítio, em Santa Bárbara. A mineradora conta ainda com 
instalações de metalurgia em Nova Lima. E, em Goiás, opera a unidade de Serra 
Grande, em Crixás. O minério extraído em Cuiabá-Lamego é transferido na forma de 
concentrado para a metalurgia em Nova Lima por um teleférico de 16 km de extensão, 
de onde o metal sai para ser exportado em barras de 400 onças cada. 

Marcelo Ribeiro Tunes, diretor do Instituto Brasileiro de Mineração 
(Ibram), disse que o Brasil produziu 81 toneladas do metal em 2014 (último dado 
disponível), quando a produção mundial total foi de 2,8 mil toneladas. (Colaborou 
Renato Rostás, de São Paulo) 
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CPRM LANÇA NOVA VERSÃO DO INTEGRADOR DE MAPAS E 

PROJETOS 
 
O Serviço Geológico do Brasil divulgou nesta quinta-feira (07/07) o 

Integrador de Mapas e Projetos da CPRM. O produto é um aplicativo de pesquisa 
gráfica que tem por objetivo levar o usuário diretamente aos dados e informações de 
mapas e projetos da CPRM, independente de seus locais de armazenamento. 

A primeira versão do Integrador foi entregue em dezembro de 2015, junto 
com o lançamento do novo layout da página da CPRM na internet. Nesta segunda 
versão, foram implementadas contribuições e sugestões de pesquisas que alguns 
usuários trouxeram. 

Dentre as principais novidades estão a possibilidade de modificar o mapa 
base (Base Map Gallery) e a adição de filtros de pesquisa por tema parcial, código da 
folha e escala e tema juntos. 

Também é possível adicionar nova pesquisa aos resultados de uma busca 
anterior quando adicionar ou excluir dados ao resultado da busca atual. Por exemplo: 

UF = Acre (resultado atual de 31 projetos). Ao remover os dados de escala 
=1:1.000.000, o resultado atual fica com 20 resultados, nenhum de escala 1:1.000.000.  

OU 
UF = RJ (resultado de 117 projetos). Ao adicionar os dados de UF = ES, o 

resultado atual fica com 303 resultados (todos os projetos de ambos os estados). 
 

Fonte: CPRM  
Data: 07/07/2016 
 
 

 
 

GOLD PRICE TAKES US JOBS IN STRIDE TO 2-YEAR HIGH 
 

On Friday, gold recovered from an early drop in response to a much better 
than expected US jobs report and stronger US dollar as the metal builds a base above 
the $1,350 an ounce level first breached this month. 

On Friday gold futures in New York for delivery in August, the most active 
contract, fell to a low of $1,336.30 shortly after the non-farm payroll numbers data 
was released, but quickly shot back up to close the day a couple of dollars higher at 
$1,364.50. 

On Wednesday gold closed at a two-year high of $1,366 and year to date 
the metal remains higher by 28% or nearly $300 an ounce.According to the latest 
figures from the Department of Labor 287,000 jobs were created in June – at least 



100,000 more than analysts had forecast – and up sharply from the six-year low rate 
recorded in May which first sparked the month-long rally in the gold price. 

A steady increase in average hourly wages and number of hours worked 
also strengthens the hawks on the Federal Reserve's decision making committee who 
want to raise rates sooner rather than later this year.  But at the moment futures 
markets only see a 23.4% probability of a rate hike when the Fed meets mid-
December, according to the CME Group’s FedWatch tool. 

What has now almost become a rule of thumb is that rising real interest 
rates raises the opportunity costs of holding gold because the metal provides no yield 
and therefore the price should decline. 

Higher rates also boost the value of the dollar which usually move in the 
opposite direction of the gold price. 

Since the global financial crisis the relationship between interest rate 
expectations and the gold price has only become tighter with some analysts believing 
the metal can serve as an early warning system of both the direction and magnitude of 
the move in rates. 

But Friday's reaction on the gold market suggests another US rate hike – so 
long in the making – is now finally baked into the price and that traders are focusing on 
the backdrop of negative interest rates in many developed economies, worries about 
China and global economic growth and geopolitical uncertainty surrounding Britain's 
exit from the EU. 
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