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GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL VAI PRIVATIZAR A COMPANHIA 

RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO 
 
O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, afirmou hoje (11), que não é papel 
do Estado fazer mineração. O parlamentar deverá anunciar, em breve, um pacote de 
privatizações no Estado que inclui a Companhia Riograndense de Mineração (CRM). A 
mineradora possui as minas de carvão de Candiota, do Leão 1, do Leão 2, que está 
arrendada para a Carbonífera Criciúma, e a Jazida do Iruí. 

"Não é muito papel do Estado fazer mineração", declarou Sartori, em entrevista 
à rádio Guaíba nesta terça-feira. 

De acordo com o jornal Correio do Povo, além da CRM, a Sulgás, Corsan e 
Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) serão incluídas no pacote de privatizações e 
vendas de controles ou partes de empresas estatais estaduais. No caso da Corsan, será 
apenas abertura de capital e venda de até 49% do controle. 

A entrega de ativos para a União também pode servir para diminuir parte da 
dívida com Brasília. O governo federal já demonstrou interesse pelo Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul (Banrisul). 

A oposição minoritária, PT, PC do B e PTB, já avisou que vota contra tudo, mas 
na própria base aliada existem resistências fortes por parte dos deputados do PDT e PSB. 

A idéia do governo é começar pela Sulgás, já que decididamente o governo 
estadual nada tem o que fazer nessa área, onde empresas privadas e Petrobras conseguem 
realizar o trabalho. A Sulgás dobrará o lucro líquido neste ano, que passará de R$ 68,5 
milhões em 2015 para cerca de R$ 118 milhões. 

A companhia está avaliada em cerca de R$ 800 milhões, sendo que 40% 
pertenciam à Gaspetro, que já comercializou metade das ações com a Mitsui. Os recursos 



provenientes da venda seriam importantes para fazer frente tanto às despesas de custeio 
quanto a qualquer negociação de abatimento do valor da dívida com a União. Com 
informações da rádio Guaíba e do jornal Correio do Povo. 
 
Fonte: Notícias de Mineração  
Data: 03/10/2016 
 

 

 

VALE MANTÉM FOCO EM MARGEM AO INVÉS DE VOLUME NO MINÉRIO 

DE FERRO 
 

A vale continua focada em privilegiar margens ao invés de volumes na produção 
de minério de ferro. Essa estratégia levou a empresa a paralisar ou reduzir, no terceiro 
trimestre, a produção nas operações de maior custo em minas gerais e mato grosso do sul. 
Ao mesmo tempo, Carajás, no Pará, ganha cada vez mais participação nos volumes de 
minérios produzidos pela empresa. Esse cenário ficou claro ontem quando a Vale divulgou 
os dados de julho a setembro, período em que produziu 92 milhões de toneladas de minério 
de ferro, alta de 1,5% sobre o terceiro trimestre do ano passado. 

Analistas de bancos consideraram “consistentes” os dados de produção do Vale 
no terceiro trimestre, quando Carajás alcançou novo recorde trimestral com 38,7 milhões 
de toneladas, alta de 14,1% em relação ao mesmo período de 2015. O resultado foi 
motivado por melhorias operacionais nas minas e nas plantas de beneficiamento. Já a 
produção nas operações de menor margem, como as minas de Gogo Soco (MG) e Urucum 
e Corumbá (MS), foi paralisada ou reduzida, disse a Vale. A mesma estratégia foi aplicada 
às unidades de processamento de Jangada e Feijão, em Minas Gerais. A mineradora 
destacou que isso integra estratégia previamente anunciada. 

A Vale também anuncio ontem a revisão da meta de produção de minério de 
ferro para 2017, estimada agora entre 360 milhões e 380 milhões de toneladas, números 
que ainda vão precisar ser confirmados no Vale Day, encontro anual com investidores na 
Bolsa de Nova York, em dezembro. No segundo trimestre, ele havia anunciado que a 
produção deveria ficar em volumes menores do que o intervalo 380 milhões a 400 milhões 
de toneladas. Essa banda foi divulgada no Vale Day de 2015. Analistas projetam produção 
na faixa de 360 milhões a 370 milhões de toneladas no ano que vem. 

Para 2016, a Vale confirmou que trabalha com uma estimativa de produção de 
minério de ferro que se situa no limite inferior da meta fixada para o ano, de 340 milhões a 
350 milhões de toneladas de minério de ferro. Esse volume praticamente compensa a 
paralisação de vendes de minério bruto (sem processamento) para Samarco. 

A Vale informou ainda que a produção do S11D, o maior projeto de minério de 
ferro da história da companhia, vai chegar ao mercado de forma gradual ao longo de quatro 
anos (até 2020) ao invés dos dois anos planejados originalmente. Com esse planejamento, 



a empresa privilegia margens. A previsão da Vale é que o S11D faça o primeiro embarque 
comercial no primeiro trimestre do ano que vem, com a produção crescendo gradualmente 
até o fim da década.  

Agora a expectativa do mercado volta-se para os resultados financeiros da Vale 
no terceiro trimestre que serão anunciados na quinta-feira antes da abertura do mercado 
no Brasil. O Itaú BBA, por exemplo, está prevendo lucro antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização (Ebitda) para a Vale de julho a setembro de US$ 2,9 bilhões, alta 
de quase 60% sobre igual período do ano passado. O resultado deve ser sustentado por 
preços melhores no minério de ferro e por melhores resultados em outros negócios da 
empresa, como o níquel.  

De julho a setembro, a produção de níquel da Vale totalizou 76 mil toneladas, 
com crescimento de 6,1% sobre o mesmo período do ano passado. Há algum tempo o 
mercado vem cobrando melhores resultados na operação da Vale Nova Caledônia (VNC), 
que tem causado prejuízos à mineradora. Para o Itaú BBA, a produção da VNC em agosto e 
setembro, se anualizada, permite prever que essa operação pode atingir o equilíbrio, 
considerando-se o nível atual dos preços do níquel. 
 
Fonte: Valor 
Autores: Francisco Góes e Alessandra Saraiva 
Data: 21/10/2016 
 

 

 
GOVERNO DECIDE QUE CEO DA VALE NÃO SERÁ RECONDUZIDO PARA 

MAIS UM MANDATO 
 
O governo de Michel Temer já decidiu que Murilo Ferreira, CEO da Vale, não fica 

no cargo além de maio do ano que vem, que é quando acaba o seu mandato, diz o colunista 
Lauro Jardim, do jornal O Globo. Segundo ele, políticos da bancada de Minas Gerais e o 
acionista Bradesco foram avisados que Ferreira não será reconduzido para mais um 
mandato. 

Jardim também disse, em nota divulgada ontem (9), que o governo vai usar a 
renegociação do acordo dos acionistas, que acontece no ano que vem, para convencer os 
sócios de que o comando da mineradora deve ser trocado. Um dos possíveis nomes para 
assumir o cargo é José Carlos Martins, ex-diretor da companhia, que é apontado como o 
executivo que mais tem se movimentado para conseguir a presidência da mineradora. 

O BNDESPar, do BNDES, e quatro fundos de pensão de estatais detêm 60,5% 
das ações da Valepar grupo controlador da Vale. Sem eles, não é possível a troco da 
presidente da mineradora. 

De acordo com dados da Vale em 31 de agosto deste ano, a composição 
acionária da Valepar é formada pela Litel, com 49%; o Bradespar, com 21,2%; a Mitsui, com 



18,2% e o BNDESPar, com 11,5% das ações ordinárias. As ações da Litel, empresa formada 
por fundos de pensão de estatais, se dividem em 78,4% da Previ, 12,8% da Funcef e 7,7% 
da Petros e 1,1% da Fundação Cesp. 

Contudo, a intenção do governo pode esbarrar na formação atual do Conselho 
de Administração da Vale e nos dirigentes dos fundos de pensão que compõem a Litel, 
principal acionista da Valepar. O presidente do Conselho de Administração da Vale é 
Gueitiro Matsuo Genso, presidente da Previ escolhido pelo então presidente do Banco do 
Brasil, Alexandre Abreu, em 2015 e com mandato até maio de 2018. 

O conselho conta ainda com Dan Conrado, membro do conselho da mineradora 
desde 2012 e diretor-presidente do fundo; e Marcel Juviniano Barros, membro do conselho 
e diretor de Valores Mobiliários da Previ desde junho de 2012. Para realizar a troca de 
comando na Vale, é preciso ter 75% de apoio das ações da ValePar, a holding que controla 
a empresa, ou seja, do apoio da Previ. 
 

Fonte: Notícias de Mineração  
Data: 10/10/2016 
 

 

 

ANTROPOCENO: “ERA DOS HUMANOS” É MAIS POLÍTICA QUE 

CIENTÍFICA 
 
O Congresso Geológico Internacional não costuma ser um evento que desperte 

uma grande atenção da mídia em geral, fora das publicações especializadas. Isto, a despeito 
de ser um dos mais antigos congressos científicos internacionais, tendo sido realizado pela 
primeira vez em 1876, em Buffalo, EUA, e desde então repetido a cada 3-5 anos, em 
diferentes países. No entanto, a sua 35ª edição, em Cape Town, África do Sul (27/08-
4/09/2016), foi uma exceção à regra, em grande medida, devido às repercussões da 
proposta de estabelecimento de um novo acréscimo à nomenclatura do tempo geológico, 
o chamado Antropoceno, caracterizado pela influência determinante das ações humanas 
no planeta. 

O conceito, ao qual alguns se referem como “era dos humanos”, foi criado 
independentemente pelo químico holandês Paul Crutzen, que recebeu o Prêmio Nobel da 
categoria em 1995, por suas pesquisas sobre o “buraco” na camada de ozônio, e pelo 
biólogo estadunidense Eugene F. Stoermer, tendo sido informalmente adotado pelo 
movimento ambientalista internacional, como símbolo dos impactos ambientais da 
humanidade. Em 2009, Crutzen foi um dos criadores do Grupo de Trabalho do Antropoceno 
(AWG, na sigla em inglês), vinculado à Comissão Internacional de Estratigrafia (ICS), órgão 
da União Internacional de Ciências Geológicas (IUGS) responsável pela nomenclatura oficial 
da Escala Geológica do Tempo. Embora conte com uma maioria de geocientistas entre os 
seus 38 membros, o grupo reúne alguns notórios propagandistas do alarmismo 



ambientalista, em especial, dos alardeados impactos humanos no clima global, casos do 
próprio Crutzen, do climatologista brasileiro Carlos Nobre, da historiadora estadunidense 
Naomi Oreskes e do jornalista científico estadunidense Andrew Revkin. Por si só, a presença 
destes arautos do catastrofismo climático no grupo é indicadora de uma motivação mais 
política do que científica para a proposta. 

A ideia é “encerrar” o Holoceno, a época geológica iniciada ao final do último 
período glacial, há cerca de 12.700 anos, e estabelecer uma data específica para o advento 
do Antropoceno. A maioria dos membros do grupo optou pelo ano de 1950, grosso modo, 
quando se iniciou a longa série de testes nucleares pelas grandes potências, deixando 
resíduos de urânio e plutônio em sedimentos, que alguns sugerem como “marcadores” da 
ação humana no meio geológico. 

O boletim de imprensa divulgado pelo AWG antes do congresso assim justifica: 
“Os impactos humanos têm deixado traços discerníveis no registro 

estratigráfico há milhares de anos – de fato, desde antes do início do Holoceno. Entretanto, 
mudanças sincrônicas no Sistema Terra, substanciais e de alcance aproximadamente global, 
se intensificaram com muita clareza na “Grande Aceleração” de meados do século XX. (…) 
assim, os meados do século XX representam o início ótimo de uma potencial época do 
Antropoceno. (…) 

As mudanças no Sistema Terra, que caracterizam a potencial época do 
Antropoceno, incluem uma marcante aceleração nas taxas de erosão e sedimentação, 
perturbações químicas de grande escala nos ciclos do carbono, nitrogênio, fósforo e outros 
elementos, o início de mudanças significativas no clima global e no nível do mar, e 
mudanças bióticas, tais como níveis inusitados de invasões de espécies em toda a Terra. 
Muitas destas mudanças são de longa duração, em termos geológicos, e algumas são 
efetivamente irreversíveis [grifos nossos]. ” 

Desde o seu surgimento, é fato, a humanidade tem alterado significativamente 
os ciclos biogeoquímicos, as paisagens, os ciclos de erosão/sedimentação, a distribuição de 
espécies animais e vegetais e, até mesmo, induzido terremotos de baixa intensidade (como 
já aconteceu nas vizinhanças de grandes represas e, mais recentemente, na exploração dos 
hidrocarbonetos de folhelhos). Mas é surpreendente que um grupo científico integrado 
majoritariamente por geocientistas tenha endossado de forma tão crua a pueril tese da 
influência humana nas “mudanças significativas no clima global e no nível do mar” – pelo 
simples motivo de que inexiste qualquer evidência física de que as oscilações das 
temperaturas atmosféricas e oceânicas e dos níveis do mar, nos últimos séculos, sejam 
anômalas em relação às observadas anteriormente, ao longo do Holoceno ou antes dele. 
Sem tais anomalias, que os alarmistas costumam atribuir ao uso intensivo dos combustíveis 
fósseis – carvão mineral, petróleo e gás natural –, a partir da Revolução Industrial do século 
XVIII, não há qualquer possibilidade de se detectar a propalada influência humana no clima 
em escala global. Ao contrário, dentro do próprio Holoceno, têm se observado oscilações 
até uma ordem de grandeza mais rápidas que as verificadas nos últimos séculos. 

Ou seja, a natureza prescinde da ação humana para provocar essas oscilações, 
restando ao Homo sapiens continuar utilizando as suas criatividade e resiliência para se 
adaptar a elas, enquanto se empenha em entender melhor a dinâmica climática global, 

http://www2.le.ac.uk/offices/press/press-releases/2016/august/media-note-anthropocene-working-group-awg


para, num futuro ainda indeterminado, dispor de condições para influenciá-la com a devida 
segurança. 

De forma emblemática, a campanha pró-Antropoceno tem sido questionada 
por muitos estratígrafos, os geólogos aos quais cabe determinar, estabelecer as condições 
de formação e nomear as sucessões rochosas da crosta terrestre (não por acaso, a ICS 
agrupa o maior corpo científico dentro da IUGS). As críticas são tanto de natureza científica, 
sobre a validade dos “marcadores” sugeridos para demonstrar a presença humana nos 
estratos geológicos, como política. 

“Os membros votantes da Comissão Internacional de Estratigrafia veem essas 
coisas de forma crítica”, diz o presidente da comissão, Stan Finney, professor da 
Universidade Estadual da Califórnia em Long Beach. Porém, ele mesmo observa que os 
integrantes da ICS receiam que a comissão poderá ser alvo de críticas se não aprovar o novo 
nome. “Eu me sinto como se estivesse num farol, com um enorme tsunami se 
aproximando”, afirmou (Sciencemag, 24/08/2016). 

“Nós estamos nervosos com isso”, confirma seu colega Phil Gibbard, professor 
da Universidade de Cambridge e um dos únicos três membros do AWG que votou contra a 
proposta de mudança. 

Em um contundente artigo publicado na edição de julho de 2012 da revista GSA 
Today, da Sociedade Geológica da América, os geólogos Whitney J. Autin e John M. 
Holbrook, respectivamente, do SUNY College de Brockport e da Universidade Cristã do 
Texas, questionam se a discussão sobre o Antropoceno é uma questão científica ou da 
“cultura popular”. Para eles: 

“Embora nós reconheçamos no termo Antropoceno uma fascinação distinta e 
admitamos que o conceito seja meritório, a cultura popular não tem interesse nas 
implicações estratigráficas desse debate. Se houve um desejo subjacente de se fazerem 
comentários sociais sobre as implicações das mudanças ambientais induzidas pelo homem, 
o Antropoceno, claramente, será efetivo. Porém, ser provocativo pode ter uma importância 
maior na cultura popular do que na pesquisa científica séria. 

Talvez, um dos questionamentos mais relevantes que nós, na comunidade 
científica, temos com termos como o Antropoceno, é uma tendência para colocar no 
mercado expressões que produzam rótulos questionáveis. O Antropoceno já apareceu em 
manchetes de jornais, conferências e propostas para o financiamento de pesquisas. Os 
cientistas modernos enfrentam as pressões para desenvolver e sustentar uma credibilidade 
que fomente a produção científica. Poderá haver um jogo final astuto em mente? ” 

Depois de criticar os critérios sugeridos para demarcar os perfis geológicos que 
caracterizariam o Antropoceno como uma nova divisão da Escala Geológica do Tempo, os 
autores concluem: 

“ (…) Em essência, ele descreve as perturbações geradas pelas atividades 
humanas. Entretanto, elevar termos que podem se tornar icônicos na cultura popular não 
constitui, por si só, evidência suficiente para se corrigir a prática estratigráfica formal. A 
ciência e a sociedade têm muito a ganhar com um claro entendimento de como os humanos 
afetam os processos do Sistema Terra, em vez de se conduzir um debate esotérico sobre a 
nomenclatura estratigráfica. Deixemos que o Antropoceno mantenha o seu devido lugar 

http://www.geosociety.org/gsatoday/archive/22/7/article/i1052-5173-22-7-60.htm


como um ponto focal nas guerras culturais sobre o reconhecimento e a interpretação dos 
processos ambientais. ” 

Em outras palavras, sugerem que o termo seja mantido à margem da Ciência – 
que já tem problemas em excesso com o catastrofismo ambiental/climático. 

Em outro artigo, apresentaremos uma síntese da mais rigorosa formulação 
científica sobre as interações entre as ações humanas e o mundo físico e os seres vivos em 
geral, esboçada pelo geólogo russo Vladimir I. Vernadski, um dos maiores cientistas dos 
últimos séculos, cuja conceituação da noosfera constitui uma ferramenta intelectual 
incomparavelmente superior ao Antropoceno, como “ideia-força” necessária para orientar 
as ações da humanidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Solidariedade Ibero Americana  
Autor: Geraldo Luís Lino 
Data: 2ª Quinzena de Agosto de 2016 
 
 

 

CENTAURUS CAPTA R$ 4,9 MI PARA PROJETOS DE COBRE E OURO NO 

PARÁ 
 
A Centaurus Metals emitiu 2 milhões de dólares australianos em títulos para investir em 
exploração de projetos de ouro e cobre no Brasil. O valor a ser levantado, cerca de R$ 4,86 
milhões, será usado nos projetos Mombuca, em Itabira (MG), e Serra Misteriosa, no Pará, 
diz a mineradora em comunicado divulgado na quarta-feira (12). 

A companhia afirma que parte do capital levantado será usado em um programa 
inicial de sondagem no recém-adquirido projeto de ouro e cobre Serra Misteriosa. A área 
desse empreendimento inclui uma longa anomalia de ouro no solo, com mais de 50 partes 
por bilhão (ppb), em uma extensão de 2,5 quilômetros. Essa anomalia fica dentro de uma 
área de 5.000 metros por 500 metros de anomalia geoquímica de ouro. 

O chamado Pacote de Exploração Pará também contém o projeto de ouro e 
cobre Salobo West, um conjunto de direitos minerários que cobrem uma área de 
aproximadamente 150 quilômetros quadrados “sendo que Salobo West fica a 12 
quilômetros ao longo do corpo mineral da mina gigante de ouro e cobre da Vale (1,1 Bt @ 
0,7% Cu e 0,4 g/t Au) ”, segundo comunicado da mineradora. 

“A companhia teve sorte de, por sua aliança com a Terrativa [anunciada neste 
mês], assegurar o projeto de ouro Serra Misteriosa como parte do Pacote de Exploração 
Pará. Esse portfólio contém diversos alvos prontos para serem perfurados e dá à Centaurus 
um conjunto completo de oportunidades que vamos testar sistematicamente ao longo do 
ano. Começando por Serra Misteriosa”, disse o diretor Darren Gordon, em nota. 



Parte dos fundos a serem levantados também será usada para dar continuidade 
às atividades de exploração em Mombuca, incluindo testes e explicações para as anomalias 
encontradas no local. A joint venture Nova Potash, na Austrália, na qual a Centaurus tem 
50%, também deve receber parte dos fundos arrecadados, bem como o projeto de minério 
de ferro Conquista DSO, que está em fase de desinvestimento. Conquista é um depósito 
satélite do projeto Candonga, em Minas Gerais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa do projeto de ferro e ouro Mombuca. Crédito: Centaurus 

Fonte: Notícias de Mineração  
Data: 14/10/2016 
 

 

 
THE RACE FOR LITHIUM HEATS UP 

 
Is lithium the new super-mineral? Analysts seem to think so, including those 

who wrote Price Waterhouse Coopers latest mining study. 
The report highlights lithium’s rising importance on the Toronto Venture 

Exchange, noting that five companies in the top 100 mining juniors are primarily lithium 
plays, compared with just one in 2015. This year, there’s even a company within the top 10: 
Canadian Nemaska Lithium, occupying the 8th spot.   

https://www.pwc.com/ca/en/mining/publications/223176_JuniorMineReport_final_web.pdf


According to the consultancy firm, the race for the white metal has heated up 
particularly amongst the juniors, given its growing importance as a key material in batteries 
for electric vehicles, e-bikes, and consumer electronic products. 

But despite the increase in demand, which is expected to reach almost 350,000 
mt by 2020, supply isn’t keeping pace. “Supply will continue to trail until new projects come 
online in the next five years,” PwC states. “As prices for lithium soar, more than 100 
companies are exploring for new supplies, many focused on the lithium triangle defined by 
Bolivia, Chile, and Argentina.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mexico is another area of interest, as it is Nevada's Clayton Valley Basin. The 

‘silver state’ is now being dubbed ‘the gigafactory state,’ since Tesla and other giants have 
started developing the battery industry there. 

These market conditions have, of course, had an impact on the dollar value. 
Lithium spot prices in China are up to $16,000 a ton, from only $5,000 a couple years ago. 
Oilprice.com reports that battery grade lithium spot prices in China surged from $7,000 per 
ton in the middle of 2015 to $20,000 per ton earlier this year. 

In the past 12 months, Global X Lithium ETF, which holds a cluster of stocks 
related to the mineral, has advanced more than 20%. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Taken from PwC's report 

 
But not everyone is so optimistic about Li. This week, The Globe & Mail 

interviewed the head of Toronto-based Stormcrow Capital, Jon Hykawy, who said that the 
rise in prices is a speculative reaction to “a relatively small increase in final demand,” driven 
by battery makers desire to stockpile supplies. 

The researcher is convinced that this situation is unlikely to last because Lithium 
exists in abundance and there are many producers so close to financing their ventures, that 
global production could rise to around 800,000 tons by 2025, well above the expected 
demand for the same year. 

PwC is in the same boat. The firm quotes the Deutsche Bank saying that Lithium 
supply is likely to triple in the next decade. "Speculation often overshoots demand and 
lithium may not be an exception, as miners shift rapidly into the South American market." 

Nevertheless, PwC's analysts are sure that the mineral supply in the upcoming 
years is not going to go to waste. "Large corporate actors -particularly in the electric vehicle 
market- are designing their products around lithium-ion technology and this will not change 
overnight." 
 
Fonte: Mining.com 
Data: 14/10/2016 
 
 
 
 

BHP BILLITON DIZ QUE A VOLTA DAS ATIVIDADES DA SAMARCO NÃO É 

CERTEZA 
 

A BHP Billiton afirmou, pela primeira vez, que não pode garantir que a Samarco retomará 
as suas atividades após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana (MG) há quase 
um ano. Para a mineradora anglo-australiana, a operação tem que ser economicamente 
viável para justificar um recomeço e, portanto, o seu futuro “não está assegurado”. 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-resources/lithium-boom-losing-steam-as-prices-drift-lower/article32314774/
http://www.pwc.com/ca/en/mining/publications/pwc-mine-2016-06-en.pdf


A mineradora teve as suas atividades interrompidas após o rompimento da 
estrutura, que aconteceu no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG), e provocou a 
morte de 19 pessoas. 

A BHP Billiton, que controla a Samarco junto com a Vale, deverá enfrentar 
questões desconfortáveis sobre a tragédia em sua Assembleia Geral Anual (AGM, na sigla 
em inglês), que deve acontecer nesta semana, em Londres, antes de completar um ano do 
rompimento da barragem de Fundão. 

“É muito importante para a região, para os empregados e para os acionistas que 
a Samarco recomece”, afirmou Dean Dalla Valle, diretor comercial da BHP, que fica no Brasil 
e lidera a resposta da companhia anglo-australiana para o desastre desde fevereiro. 

“Tecnicamente, isso pode acontecer muito rapidamente, mas são necessários 
um número de aprovações. Temos que verificar quais serão os custos. Não podemos assinar 
cheques em branco. Nós gostaríamos muito de vê-la reiniciar, mas isso tem que ser feito 
sob condições em que a receita supere os custos. O reinício não é garantido”, declarou o 
executivo. 

Um dos pontos é a dívida de US$ 3,8 bilhões da companhia. No mês passado, a 
mineradora não fez um pagamento de juros de um bônus de US$ 500 milhões, apesar de 
ter tido um período de carência de 30 dias para pagar. A companhia não teve entradas de 
caixa após a suspensão das atividades. 

Muitas pessoas estão torcendo para a retomada da operação como forma de 
contribuir majoritariamente para a economia local, mas especialistas acreditam que é 
improvável que isso aconteça antes do segundo semestre de 2017. 

A restauração do meio ambiente ao longo do rio Doce já passou da Samarco 
para a recém-criada Fundação Renova, potencialmente liberando a companhia para 
retomar as operações comerciais, declarou Dalla Valle. 

Uma ONG que apoia comunidades afetadas pela mineração, o London Mining 
Network (LMN), que tem como alvo empresas de mineração listadas em Londres, está 
organizando um protesto do lado de fora da AGM da BHP Billiton na quinta-feira (20). 

O coordenador do LMN Liam Barrington-Bush criticou a falta de participação 
local no conselho da Renova, dizendo que a BHP e a Vale correm o risco de perder o 
conhecimento e as sugestões de pessoas que vivem no local do acidente. Segundo ele, as 
empresas estão “socando dinheiro em um problema sem conhecimento fundamentado 
para ajudá-los a fazê-lo de um modo eficaz”. “Isso vai custar às comunidades afetadas na 
forma de intervenções mal planejadas, mas também vai custar às empresas e seus 
acionistas o preço sem fim em esforços insuficientes de limpeza”, disse ele. 

A BHP Billiton disse que a fundação tem um forte grupo consultivo formado por 
17 pessoas da comunidade local que aportarão conhecimentos e experiências ao conselho 
executivo. Com informações do The Telegraph. 
 

Fonte: Notícias de Mineração  
Data: 17/10/2016 
 
 



 

 

BRAZIL CHARGES 21 PEOPLE WITH HOMICIDE IN SAMARCO DISASTER 

 
Almost a year after the Samarco dam burst in the southeastern state of Minas 

Gerais, killing 19 people, Brazilian federal prosecutors filed homicide charges against 21 
mining executives in connection with the catastrophe. 

According to The Wall Street Journal, among those charged are former Samarco 
Chief Executive Ricardo Vescovi, Vale’s current iron-ore director Peter Poppinga, and five 
Vale and BHP officials who sat on Samarco’s board. If convicted, they could face sentences 
of between 12 and 30 years in prison, just for the crime of “qualified homicide.” Additional 
charges of causing a flood, landslide, and grave bodily harm have been laid against them. 

In February, police in Minas Gerais recommended "qualified homicide" charges 
for Vescovi and six others execs. 

On top of this, Vale, BHP, and Samarco have been charged with 12 different 
kinds of environmental crimes. The Samarco iron ore mine is a joint venture between Vale 
(NYSE:VALE) and BHP Billiton (ASX, NYSE:BHP) (LON:BLT). 

Now a judge must accept the charges for a trial, which initially would take place 
before a jury. 

Previous to this new development, Brazilian federal prosecutors filed a civil 
lawsuit against Vale, BHP, and Samarco in May. They were seeking $49 billion in damages. 
 
Protest in London 

As prosecutors announced their decision to file charges, a protest was taking 
place outside BHP Billiton’s annual general meeting in London. 

Street performers re-enacted the destruction caused by the Samarco dam 
collapse, while people impacted by the disaster were giving testimonials. 

The accident, which has been deemed the worst environmental disaster in 
Brazil's history, occurred in November last year when Samarco's tailings dam breached, 
flooding 280 miles of the Doce River, leaving 700 people homeless, and killing 19 others. 

According to local authorities, the incident was caused by a lack of proper 
monitoring, which led the reservoir behind the dam to overfill. 

Faulty equipment and a failure in the drainage system are said to have also 
played a role in the crack-up. 
 
Fonte: Mining.com 
Data: 20/10/2016 
 
 
 
 
 



 
 
 

EXPLORAÇÃO DE DIAMANTES NO MAR PELA DE BEERS DÁ ALÍVIO À 

ANGLO AMERICAN 
 

A uns 20 quilômetros do extremo sudoeste da costa atlântica na África, uma 
máquina de vácuo de 285 toneladas operando a mais de 120 metros abaixo do nível do mar 
suga do fundo do oceano alguns dos diamantes mais valiosos do mundo.  

O rastreador, que custou US$ 10 milhões, faz parte de uma operação singular 
de mineração marinha de diamantes batizada de Debmarine Namíbia. A mina marinha, uma 
joint-venture entre a De Beers, unidade da mineradora britânica Anglo American PLC, e o 
governo desse país desértico e pouco povoado, tem sido uma rara fonte robusta de receitas 
num setor de commodities que continua definhando.  

A operação, remota e secreta, só pode ser acessada por uma viagem de 
helicóptero de 30 minutos da pacata Oranjemund, um vilarejo construído pela indústria de 
mineração de diamantes para abrigar os trabalhadores e suas famílias em "Sperrgebiet", ou 
área proibida, onde os diamantes no passado eram garimpados com pás e bateias em dunas 
de areia. 

A Anglo American está cortando custos, vendendo a maioria de seus ativos e 
demitindo mais da metade de seus funcionários. Mas a De Beers - que respondeu por 42% 
do lucro da mineradora antes de juros e impostos no primeiro semestre de 2016, está 
injetando grandes somas na operação de mineração marítima, que vem extraindo alguns 
dos diamantes de mais alta qualidade do mundo. 

Operações como a Debmarine destacam como as mineradoras estão sendo 
forçadas a explorar novas tecnologias e reservas à medida que a produção de minas mais 
antigas escasseia, reduzindo a oferta mundial de diamantes. 

"Não tiramos o pé do acelerador de qualquer investimento [na Debmarine]", diz 
Bruce Cleaver, diretor-presidente da De Beers.  

Um exemplo dessa expansão submarina da Debmarine é o SS Nujoma, um navio 
de 2,3 bilhões de dólares namibianos (US$ 166 milhões) feito sob encomenda para 
exploração e amostragem e que foi levado da Noruega à Cidade do Cabo, na África do Sul, 
em agosto. A De Beers informa que o navio vai quase dobrar o número de amostras do 
fundo do mar descobertas diariamente. 

A empresa tem cinco navios de produção: o Mafuta, que explora o chão do 
oceano com a máquina rastreadora, e quatro navios que fazem perfurações. As brocas só 
perfuram uns 50 centímetros, já que os diamantes estão espalhados pelo fundo do mar, 
logo abaixo da camada de cascalho, e não nas profundezas da terra.  

A empresa afirma que o impacto ambiental é pequeno em comparação com a 
mineração em terra. "Não reviramos quilômetros e quilômetros de área no mar. O fundo 
do mar [das áreas] que atuamos se recupera - não há destruição total", diz Jan Nel, gerente 
de operações da Debmarine. "Nós não usamos nenhum produto químico e colocamos todo 
o material retirado de volta, exceto os diamantes."  



Mas alguns observadores questionam a prática e seus efeitos sobre um 
ecossistema relativamente inexplorado. "Não temos muito conhecimento sobre o impacto 
dessas técnicas", diz Emily Jeffers, advogada da equipe do Centro para a Diversidade 
Biológica, uma organização americana sem fins lucrativos. "Sabemos mais sobre a superfície 
da lua do que sobre o fundo do oceano."  

Os navios da Debmarine usam tecnologia de diversas indústrias - da perfuração 
de petróleo a frutas em conservas - para criar um sistema singular de exploração marinha 
de diamante. A bordo dos navios, são instaladas operações de recuperação de diamantes 
quase idênticas às existentes em terra, que moem rochas do fundo do mar com bolas de 
aço. Para cada 180 toneladas de pedras moídas, são recuperados um punhado de 
diamantes.  

Isso é feito numa sala de recuperação de alta segurança, onde os diamantes e 
outras pedras caem em máquinas de raios-X, emitindo sons parecidos aos de moedas 
caindo na bandeja de máquinas caça-níqueis num cassino. Câmeras de segurança estão 
instaladas em todos os lugares e funcionários autorizados usam um cartão de identificação 
e leitores de impressões digitais para ganhar acesso. Eles passam por uma revisão rigorosa 
na saída da sala.  

Os diamantes são colocados em uma lata que é vedada e levada a um cofre. Um 
helicóptero visita o navio algumas vezes por semana para levar os diamantes para 
Windhoek, capital da Namíbia, onde eles são classificados.  

Embora os diamantes do fundo do mar representem apenas 4% da produção 
anual da De Beers, eles respondem por 13% do valor total, porque conseguem um preço 
por quilate mais alto que qualquer pedra produzida pela empresa em minas em terra - uma 
média aproximada de US$ 600 por quilate, contra cerca de US$ 250 obtidos por diamantes 
da grande mina de Jwaneng, em Botsuana, por exemplo. Esse alto valor deriva da pureza 
da pedra. Os diamantes do fundo do mar têm uma média em torno de 95% de pureza, 
comparado com cerca de 20% dos de Botsuana, a maior fonte de diamantes da De Beers.  

Os diamantes marinhos geram um fluxo de receita lucrativo para a De Beers na 
Namíbia, um país que não é conhecido por ter jazidas de quimberlito, as rochas de chaminés 
vulcânicas de onde as pedras são geralmente extraídas. A exploração marítima tem sido 
uma dádiva em termos de receitas fiscais.  

As operações namibianas da De Beers já extraíram cerca de 16 milhões de 
quilates do fundo do mar e cerca de 62 milhões de quilates em terra. A Debmarine acredita 
que há no mínimo a mesma quantidade de diamantes ainda disponíveis no mar.  

A Debmarine tem uma licença de mineração exclusiva para quase 6 mil 
quilômetros quadrados de área marítima na Namíbia e explorou até agora menos de 3% 
dessa área. O grupo acredita que pelo menos 25% da área tem diamantes, o que deve levar 
50 anos para extrair, diz Nel.  
 
Fonte: Valor 
Autor: Alexandra Wexler 
Data: 21/10/2016 
 
 



 
 
 

INFORME DE ECONOMIA E ATOS MINERÁRIOS 
 
Os resultados nacionais da mineração em 2016, até setembro, mostram um 

incremento de 33,7% na CFEM, um resultado bastante animador para o difícil período que 
vivenciado no país e na mineração, em que pese ter sido obtido, aparentemente, também 
com a cobrança de impostos em atraso pelo DNPM. Tais resultados, ainda ancorados na 
mineração de ferro (principalmente), bauxita, cobre, ouro e manganês no país, porém, não 
se reproduzem na Bahia, que experimenta uma queda de 12% na CFEM, no mesmo período 
em comparação a 2015. Na Bahia as dificuldades com as baixas cotações das commodities 
são as mesmas de todo o Brasil, porém há algumas particularidades que influenciam no 
baixo desempenho da mineração baiana. A paralização das operações da Mineração 
Caraíba, sem a contribuição da CFEM em 2016, e da Mirabela, com queda de 58% até 
setembro, aliada à menor arrecadação da cromita, contribuem decisivamente para este 
baixo resultado, que não foi maior, pelos excelentes desempenhos nas comercializações do 
ouro, em Jacobina e Barrocas; do vanádio, em Maracás e da água mineral, em Dias D´Ávila, 
bem como com a magnesita, em Brumado. As perspectivas de melhores horizontes, porém, 
existem, apesar das incertezas da economia nacional e do comportamento das 
commodities minerais, principalmente dos minerais metálicos. A Mirabela estuda a 
possibilidade de lavrar e comercializar o minério oxidado de níquel em Itagibá, bem como 
a retomada da mineração do níquel sulfetado, a partir do estabelecimento de um patamar 
internacional adequado nos preços do níquel. A Mineração Caraíba, com a chegada de um 
novo parceiro internacional, busca a sua recuperação judicial e aventa a possibilidade de 
retomar as suas operações de lavra a partir de dezembro corrente. Além disso a CBPM, com 
a parceria da Yamana e da Galvani, espera que os projetos de ouro em Santaluz e do fosfato 
primário, em Irecê, sejam viabilizados a partir de 2018 e que também possam dar a sua 
parcela de contribuição para a retomada do crescimento da mineração baiana. 

 
1- Direitos Minerários 

Transcorridos três dos quatro trimestres de 2016, os requerimentos ao DNPM 
no país mostram, de uma maneira geral, uma pequena queda de 1,45% se comparados aos 
resultados até setembro de 2015. Houve uma pequena queda nos requerimentos de 
pesquisa e uma queda significa nos pedidos de licenciamento, compensados por um 
aumento de 18% nas portarias de lavra e de 47% na solicitação de lavra garimpeira. Na 
Bahia houve crescimento de 1% nos requerimentos, ancorado nos pedidos de pesquisa, 
licenciamento, lavra garimpeira e registro de extração, mas é preocupante a redução nos 
pedidos das portarias de lavra, que experimenta um decréscimo de quase 20%.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte DNPM. Elaboração: CBPM/GEMAM 

 

Quanto aos direitos minerários da CBPM, vê-se que a empresa continua 
reduzindo tais direitos. Em relação a 2015 houve um decréscimo de 12,3%, com destaque 
para a grande queda nos requerimentos de pesquisa, que até setembro foram apenas 13, 
em comparação com os 223 feitos em 2015 no mesmo período. Embora com menos 
requerimentos de pesquisa em 2016, a empresa tem atualmente mais alvarás de pesquisa 
que em 2015, face ao acréscimo de 53% nos comparativos efetuados. Em portarias de lavra 
a empresa agora detém 23, mais de 9% de acréscimo em relação a 2015.  
 
2 - CFEM e Produção Mineral 

Na arrecadação da CFEM os resultados são bem positivos neste primeiro 
semestre, em comparação com igual período de 2015. Conforme já comentado, a 
arrecadação nacional aumentou 33,7%, com destaque para Mato Grosso do Sul, com 
acréscimo de 119,4 %, seguido por Minas Gerais, Goiás e Amapá, com aumentos variáveis 
de até 50%. Dentre os 10 principais estados contribuintes da CFEM a Bahia, com um 
decréscimo de 12%, foi o que mais perdeu arrecadação, seguido por São Paulo, Santa 
Catarina e Rio de Janeiro. Já na produção mineral nacional estima-se um aumento da ordem 
de 4%, bem abaixo dos 33,7% de aumento verificado na CFEM, o que projeta a possibilidade 
de que, em 2016, parte significativa dos resultados positivos apresentados sejam resultado 
de uma política de cobrança dos impostos em atraso pelo DNPM, o que dificulta uma análise 
dos dados desagregados por estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte DNPM. Elaboração: CBPM/GEMAM 

 



Já em relação aos atos publicados pelo DNPM, verifica-se uma queda de quase 
6% na liberação de pedidos diversos àquele Órgão. São significativos os mais de 5% de RFP 
aprovados, mas contribuem para a queda geral nos atos publicados os decréscimos na 
liberação de Alvarás de Pesquisa, PL, PLG, Licenciamentos, Guias de Utilização, Registros de 
Extração e Cessão de Direitos, todos com comportamentos negativos. 

Na Bahia estes resultados são bem diferenciados: enquanto a liberação de 
alvarás caiu quase 5% e os registros de extração mais de 42%, são positivos os resultados 
na aprovação dos RFP, na liberação das Portarias de Lavra (217%), das Guias de Utilização 
(mais de 85%) e dos Registros de Licenciamento (quase 100%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SECAR/CBPM Elaboração: CBPM/GEMAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: DNPM Elaboração: CBPM/GEMAM 

 
Regionalmente pode-se verificar, cada vez mais, a queda de arrecadação da 

CFEM oriunda da produção mineral baiana. Em relação a igual período de 2015 (janeiro a 
setembro) o decréscimo foi de 12,04%. Jaguarari, que em 2015 foi o segundo maior 
município arrecadador da CFEM na Bahia, não apresenta nenhum registro de contribuição 



em 2016, face à paralização da mina da Mineração Caraíba, ora em fase de recuperação 
judicial e de negociação com a EROS Resources, que busca adquirir 100% do controle 
acionário da empresa. Complementam estes registros de queda os 58% de decréscimo na 
arrecadação sobre o níquel e de13,1% na arrecadação sobre o cromo. Por outro lado, 
registre-se os excelentes índices obtidos com o vanádio de Maracás (56,25%), ouro em 
Jacobina e Barrocas (mais 54,63%), de água mineral em Dias D´Ávila e da magnesita em 
Brumado e Santaluz (mais 30,09%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DNPM Elaboração: CBPM/GEMAM 

 
3 – Comércio Exterior dos Principais Bens Minerais 

No comércio exterior mineral a exportação acumulada de bens minerais em 
2016, até agosto, apresenta um acréscimo de 11% em valor e de 9,32% em termos físicos, 
quando comparado a 2015. As importações, por sua vez, apresentam um decréscimo de 
23,37% em valor, porém um leve acréscimo de 0,88% em termos físicos, em relação ao 
mesmo período do ano passado. Os resultados no Corredor de Comércio Exterior estão 
calcados na diminuição das importações de cobre e no incremento das exportações de 
rochas ornamentais, quartzo, magnesita e talco, além claro, do pentóxido de vanádio e 
níquel, apesar dos baixos preços destas commodities minerais no mercado internacional. 
Canadá, Suíça e Bélgica são os principais países importadores de bens minerais baianos, 
enquanto que Chile, Peru e África do Sul são os maiores exportadores minerais para a Bahia, 
quer seja na análise mensal ou no acumulado do ano. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: MDIC/ALICEWEB Elaboração: CBPM/GEMAM 

 
4 - CBPM— Geração de Receita Própria (em R$ 1.000,00) 

A queda de receita própria da CBPM, ocorrida em 2016, foi devida à paralização 
da produção do níquel sulfetado em Itagibá e do ouro em Santaluz, além da redução da 
comercialização de bentonita em Vitória da Conquista. Para os mesmos períodos (janeiro a 
setembro) os resultados nos três últimos anos mostram parte desta realidade: em 2014 a 
receita foi de R$9,48 milhões; em 2015 foi de R$10,42 milhões e em 2016 apenas R$2,85 
milhões. Isto se reflete na programação orçamentária da CBPM que, até setembro, realizou 
51,2% do orçado para 2016, mas tem resulta-dos pífios no programa de pesquisa mineral 
(realizado apenas 24,4% do orçado) e no desenvolvimento produtivo (leia-se PRISMA), com 
apenas 15,1% do orçado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SECON/CBPM Elaboração: CBPM/GEMAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: SECOF/CBPM Elaboração: CBPM/GEMAM 

 
5 - Bahia: Distribuição dos Royalties (em R$ 1.000,00) 

A situação dos royalties constitucionais (petróleo, água para geração de energia 
e minerais) também mostra claramente o tamanho da crise vivenciada na mineração. Em 
2016, conforme quadro anexo, projeta-se até setembro uma arrecadação de R$131,6 
milhões para o Governo do Estado e de R$183, 8 milhões para os municípios do estado, 
num total de R$315,4 milhões arrecadados para a Bahia. Os comparativos com os dois anos 
anteriores apontam uma receita de R$463, 5 milhões em 2014 e de R$330,7 milhões em 
2015, numa queda de 32%, em valores nominais, destes recursos constitucionais. Embora 
tenha ocorrido perdas reais com os royalties sobre minerais e água para geração de energia, 
a grande queda nos royalties é devida, principalmente, ao decréscimo nos preços do 
petróleo, cujo preço médio anual, em 2014, era de US$98,94 o barril, caiu a US$30,80 em 
janeiro de 2016 e atualmente experimenta uma lenta recuperação, cotado em US$51,81 
em 12/10/2016. 12/10/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ANP/ANEEL/DNPM Elaboração: CBPM/GEMAM 

 
Fonte: Companhia Baiana de Pesquisa Mineral – CBPM 
Autor(es): Hélio Gamalho/Cláudio Rosato 
 



 
 
 
 
 
 
 

PACOTES DE CONCESSÕES AO SETOR MINERAL 
 
Governo deve agilizar licenças e propor fatiamento de código para o mercado 

O secretário executivo do MME (Ministério de Minas e Energia), Paulo Pedrosa, 
disse ontem que o governo iniciará um esforço para atrair novos investimentos para o setor 
de mineração. Uma das propostas é redefinir o debate sobre o marco regulatório do setor, 
proposto pelo governo Dilma ao congresso em 2013 e ainda parado. 

 
Em outra frente, pretende criar uma espécie de calendário de oferta de áreas 

para mineração, disponibilizando ao mercado concessões que estão hoje paradas por 
razoes burocráticas ou perda de interesse dos investidores. 

 
O governo pretende ofertar, ainda no primeiro trimestre do próximo ano, 8.000 

licenças que estão paradas atualmente, de um total de 25 mil áreas identificadas pelo 
DNPM (Departamento Nacional de Pesquisa Mineral). Pedrosa disse que o objetivo é passar 
a ofertar áreas com maior frequência, para tentar retomar o investimento no setor. 

 
Fatiamento 

De acordo com ele, o fatiamento do marco regulatório tem como objetivo 
agilizar as discussões. “Temos a impressão de que a quantidades de assuntos é tão grande 
que não se consegue um consenso”, afirmou Pedrosa, em entrevista após abertura do 
Congresso Mundial de Mineração, no Rio 

A ideia é dividir o projeto em três blocos: institucional, que trata da agencia 
reguladora para a mineração; tributário, que trata dos royalties da mineração, e um terceiro 
com a definição de regras para o funcionamento do setor. “Precisamos reorganizar a 
discussão”, defendeu. 

Segundo ele, o governo quer definir a nova proposta de discussão do código 
mineral ainda em 2016. Pedrosa evitou antecipar o posicionamento do governo sobre a 
elevação dos royalties da mineração, um dos temas mais sensíveis desse debate. Disse 
apenas que o tema terá de ser debatido com todas as partes – estados e municípios 
defendem o aumento enquanto mineradoras alegam que ele reduz competitividade. 
 
Leilões 

O setor de mineração foi incluído no PPI (Plano de Parcerias e Investimentos), 
com quatro áreas que serão licitadas em 2017. Diferentemente do setor de petróleo, os 
leiloes não terão bônus para a aquisição das áreas, vencendo a empresa que se dispuser a 



fazer o maior volume de investimentos na exploração. A ideia é realizar leiloes no segundo 
trimestre. 
 
Empresários 

O diretor presidente do instituto brasileiro de mineração (Ibram), José Fernando 
Coura, disse que o setor está pronto para “retomar seu desenvolvimento, investir na 
construção de infraestrutura e gerar empregos”. 

A edição 206 do congresso mundial de mineração é promovida pelo Ibram com 
patrocínio de empresas do setor. O evento reúne autoridades e especialistas até dia 21 para 
debater inovações em sustentabilidade empresarial. 
 
Fonte: Hoje em Dia – Primeiro Plano 
Data: 19/10/2016 
 
 
 
 

AGUIA LEVANTA R$ 20 MI PARA PROJETO DE FOSFATO NO RS 
 
A australiana Aguia Resources concluiu, na quarta-feira (19), a colocação de 8,5 milhões 
de dólares australianos em ações, disse a mineradora em comunicado enviado à Bolsa de 
Valores da Austrália (ASX). Os fundos, cerca de R$ 20,35 milhões, serão usados em capital 
de giro e para custear a conclusão do estudo econômico-financeiro de viabilidade do 
projeto de fosfato Três Estradas, no Rio Grande do Sul. 

Segundo a empresa, a procura pelas ações emitidas superou “pesadamente” a 
oferta, “com forte suporte recebido tanto de investidores institucionais locais e 
internacionais”. A companhia emitiu 85 milhões de ações ordinárias novas ao preço unitário 
de 10 centavos de dólar australiano. As novas ações vão ser negociadas como as ações que 
já estavam em circulação. A colocação foi executada pela Patersons Securities Limited. 

Os recursos financeiros levantados pela Aguia serão usados para concluir a 
campanha de sondagem detalhada em Três Estradas, que deve começar imediatamente, 
para converter recursos minerais inferidos em recursos indicados e medidos para serem 
usados no estudo de viabilidade, chamado em inglês de Bankable Feasibility Study (BFS); 
para os trabalhos de engenharia que serão incorporados ao BFS, incluindo a escolha de uma 
empresa para concluir e supervisionar o estudo; e comissionar a planta piloto de uma 
coluna de flotação na Eriez Flotation Division, na Pensilvânia (EUA). 

Os fundos vão ainda financiar as audiências públicas e outras ações necessárias 
para se obter o licenciamento ambiental; e executar atividades de exploração em áreas 
adjacentes ao projeto Três Estradas. 

“Estamos bem na fase de desenvolvimento do projeto Três Estradas e nossa 
prioridade imediata é começar a sondagem infill no projeto com a mobilização de 
plataformas nas próximas semanas”, disse o diretor da Aguia Justin Reid. Segundo ele, as 



negociações com potenciais parceiros para compras antecipadas, do tipo off-take, tanto 
para calcita quanto para fosfato estão progredindo. 
 
Fonte: Noticias de Mineração 
Data: 21/10/2016 
 

 
O INOVA Talentos é um programa que visa ampliar o número de profissionais qualificados 

em atividades de inovação no setor empresarial brasileiro.  

O Programa INOVA Talentos foi idealizado com o objetivo de incentivar a criação de 

projetos de inovação nas empresas e institutos de pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

Mais informações podem ser obtidas através do link: vagas.com.br/v1419491 
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