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

e a capacitação de recursos humanos para a Indústria Mineral Brasileira 

 

 

TABELA PERIÓDICA TEM QUATRO NOVOS ELEMENTOS QUÍMICOS 
 
Os nomes propostos em junho para quatro novos elementos da tabela periódica 

foram aprovados nesta quinta-feira (1º), incluindo o Nihonium, que ocupa o lugar 113, e o 
Moscovium, cujo número atômico é 115. 

O instituto japonês de pesquisas Riken celebrou a aprovação do Nihonium, uma 
referência à palavra Nihon, que significa Japão e tem como símbolo Nh. 

A existência do Nihonium, primeiro elemento colocado em evidência na Ásia, 
havia sido demostrada em três oportunidades entre 2004 e 2012 por Kosuke Morita, 
professor da Universidade de Kyushu (sudoeste do Japão). 

Além do Nihonium e do Moscovium (Mc), uma referência a Moscou e cuja 
paternidade corresponde a pesquisadores russos e americanos, a União Internacional de 
Química Pura e aplicada (IUPAC na sigla em inglês) e a União Internacional de Física Pura e 
Aplicada (IUPAP) aprovaram a denominação de outros dois elementos. 

Os elementos são o Tennessine, em homenagem aos institutos de pesquisas do 
Tennessee, nos Estados Unidos, com número 117 na tabela e cujo símbolo é o Ts, e o 
Oganesson (Og, 118), em referência ao físico nuclear russo Yuri Oganesián. 

Foram descobertos por laboratórios da Rússia e Estados Unidos, segundo um 
comunicado da (IUPAC). 

A tabela periódica dos elementos, também conhecida como tabela de 
Mendeleyev, em homenagem ao russo Dmitri Mendeleyev, que criou a primeira versão em 
1869, reúne os elementos químicos classificados em função de sua composição e suas 
propriedades. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cibéria.com 
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ENTIDADE INTERNACIONAL CRIA REGRAS PARA BARRAGENS DE 

REJEITOS DE MINERAÇÃO 
 

O International Council on Mining and Metals (ICMM) anunciou um novo acordo 
para melhorar a gestão de barragens de rejeitos. O acordo é uma resposta ao desastre 
causado pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), da Samarco, um 
joint-venture entre Vale e BHP Billiton, esta última uma integrante do ICMM. 

O ICMM tem 23 membros, incluindo algumas das maiores mineradoras do 
mundo, e a nova regra obriga seus membros a melhorar a gestão de barragens de rejeitos 
em suas operações globais. A revisão foi uma iniciativa da ICMM, em dezembro do ano 
passado, um mês depois do rompimento da barragem da Samarco que vitimou 19 pessoas 
e deixou centenas de desabrigados. 

A consultoria Golder Associates foi indicada para elaborar um relatório sobre as 
práticas desse tipo de gestão, para rejeitos que ficam na superfície, nas 23 empresas que 
fazem parte da ICMM e elaborar um guia com orientações, que está disponível (em inglês) 
neste link do ICMM, clique aqui. 

O ICMM concordou com as conclusões da Golder, que entre outras coisas 
aumentou a ênfase na governança para assegurar que as orientações técnicas e de gestão 
sejam aplicadas com mais eficácia. O presidente da ICMM, Tom Butler, disse que os 
membros estão comprometidos em liderar melhorias em meio ambiente e segurança no 

http://www.icmm.com/tailings-report


setor. “Depois da trágica falha na barragem de rejeitos da Samarco, tínhamos que dizer 
como poderíamos ajudar, da melhor forma, para minimizar o risco de repetição de um 
evento tão catastrófico”, disse ele. 

“A revisão não cobre como ou porque ocorreu o colapso da barragem da 
Samarco, mas inclui lições desse trágico evento bem como de outras barragens de rejeitos 
que falharam. Descobriu-se que um nível mais alto de governança e garantia é chave para 
confirmar que os padrões de segurança atuais sejam implementados de forma consistente. 
”, disse Dirk Van Zyl, um especialista que fez parte do grupo que elaborou as novas regras. 

As novas regras estão organizadas em seis tópicos: Prestação de Contas, 
Responsabilidade e Competência, Planejamento e Recursos, Gestão de Risco, Gestão de 
Mudança, Prontidão e Resposta a Emergências; e Revisão e Garantia. Esses tópicos e 
princípios associados estão descritos no website da ICMM, em inglês. Clique aqui. 

Além da BHP Billiton, o ICMM conta como sócios Rio Tinto, Glencore, Anglo 
American, Barrick Gold, Mitsubishi Materials, South32, Goldcorp, Teck Resources, 
Newmont Mining, Sumitomo Metal Mining, Freeport McMoRan, AngloGold Ashanti, 
Lonmin, Areva, Polyus Gold, Codelco, Antofagasta, MMG, JX Nippon, Hydro, African 
Rainbow Minerals e Gold Fields. A Vale deixou o ICMM em 2014 depois que a Rio Tinto 
entrou com uma ação contra a mineradora brasileira. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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TOP 10 MINES RIDING ZINC PRICE WAVE 

 

With a more than 75% price jump over the year, zinc is the best performing 
major metal throughout the mineral commodities market. 

There are two main factors behind this remarkable zinc price performance. 
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First, despite the fact that China’s economy is slowing its pace zinc demand 
keeps growing, especially in Asia. China remains the main player on the market contributing 
approximately 50% of global zinc consumption. Surprisingly, both the US and European 
Union have also seen growth in zinc demand. According to Wood Mackenzie, global zinc 
demand saw growth of 3.2% in 2015 against 0.9% in 2014. 

Second, from the supply side, the zinc industry has recently witnessed closure 
of two major mines, Century and Lisheen; both were old-time members of the “Top 10 zinc 
mines” club. These closures took away about 0.6 million tonnes of mined metal from the 
market, which was followed by production cuts by a few other major miners, including 
Nyrstar’s suspension of Myra Falls, Campo Morado and several of Tennessee’s zinc mines. 
Moreover, a number of smaller zinc mines in China are being closed due to environmental 
concerns. 

In addition to multiple closures and suspensions of existing mines, the majority 
of new zinc projects currently under development are relatively small in scale, generating 
limited ability for new mine capacity to fill the supply gap. 

All these factors have contributed to an imbalance where zinc demand is 
expected to increase at a higher rate than supply growth, keeping the market in deficit and, 
as such, pushing upward pressure on zinc prices. 

According to Wood Mackenzie, research that was released a couple of years ago 
successfully predicted zinc prices to spike in 2015-2016 (see chart below); this trend will 
continue in mid-future as well. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supply to fill this deficit is expected to arise from expansions at existing 
operations, ramp-up in production from mines that have recently come on stream and 
output from a few new smaller projects. Crucial for the direction of the zinc price is the 
development activity from zinc's top producers. 

The following analysis covers those producing zinc operations (mines, mine 
complexes) throughout the world that are separate reporting units and which have recent 
mined zinc figures disclosed by the owners/operators. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mining.com 

Autor: Vladimir Basov 

Data: 05/12/2016  
 

 

 
 

OPERAÇÃO ÂMBAR INVESTIGA FRAUDE FISCAL MILIONÁRIA NO 

ESPÍRITO SANTO 
 

A segunda fase da Operação Âmbar, feita para desarticular associação criminosa 
suspeita de sonegação fiscal milionária no setor de rochas ornamentais, em Cachoeiro de 
Itapemirim, foi deflagrada hoje (30), em ação conjunta da Receita Federal, do Ministério 
Público Estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco),  da Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim, da Receita Estadual e o 
Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do Ministério Público Estadual. 

Segundo nota da Receita Federal, a 4ª Vara Criminal da Justiça Estadual de 
Cachoeiro de Itapemirim expediu cinco mandados de prisão, dois de condução coercitiva e 
oito mandados de busca e apreensão. Participam da operação, quatro promotores de 
Justiça do Gaeco, dez auditores fiscais da Receita Federal, dez auditores fiscais da Receita 
estadual e policiais militares do Gaeco. 

“A segunda fase da Operação Âmbar foi deflagrada após quase um ano de 
investigação, cujas diligências propiciaram a descoberta de novos falsários, que agem no 
mercado de rochas ornamentais na cidade de Cachoeiro de Itapemirim e cercanias, 



vendendo notas fiscais falsas para empresários do ramo, a fim de que estes possam 
acobertar suas transações sem o pagamento dos impostos devidos”, disse a Receita. 

Isso tem acarretado um desequilíbrio desleal no comércio de rochas e um 
rombo astronômico aos cofres públicos, em um montante anual de aproximadamente 300 
milhões de reais, segundo estimativas da Receita estadual. “Ademais, há que se registrar os 
danos ambientais catastróficos suportados pelo Estado do Espírito Santo sem que os 
causadores desses danos recolham qualquer centavo pela exploração e comércio indevido 
de rochas ornamentais”, acrescentou a Receita Federal. 

“Apesar do impacto da deflagração da primeira fase, observou-se que a fraude 
na constituição de empresas de fachada não foi extinta na região, sendo que o modo de 
atuação dos criminosos continuou basicamente o mesmo, mudando apenas no tocante ao 
local de criação das empresas utilizadas para emissão das notas fiscais frias. ” As empresas 
passaram a ser criadas e localizadas em outros estados da federação, como Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Bahia”, explicou a Receita. 
 

Fraude pode superar R$ 1,5 bilhão 

As autoridades fiscais estimam que o faturamento total oculto pelas empresas 
participantes do esquema criminoso supere R$ 1,5 bilhão nos últimos 5 anos, informou a 
Receita Federal. 

O prejuízo total aos cofres públicos ainda está sendo levantado pelas 
instituições. A Receita Federal e a Secretaria de Fazenda do Espírito Santo já iniciaram 
diligências nas empresas investigadas e vão fiscalizar outras empresas que apresentarem 
indícios de sonegação fiscal semelhantes. 

A operação foi batizada Âmbar II, dando continuidade às ações deflagradas em 
novembro de 2015. “Muitas pessoas têm a falsa noção de que o âmbar é uma espécie de 
rocha, quando na verdade é um fóssil vegetal de cor predominante laranja, características 
que se encaixam no objeto da investigação, qual seja, combater a emissão de notas fiscais 
falsas por empresas constituídas por ‘laranjas’, para acobertar operações mercantis no 
setor de rochas ornamentais”, disse a Receita. 
 

Entenda o caso 

A fraude consiste na utilização de empresas de fachada para emissão de notas 
fiscais que lastreiam operações de venda de mármore e granito para todo o território 
nacional. O esquema é capitaneado por um grupo de operadores que recebe comissões de 
empresários locais a fim de ocultá-los nas operações de compra e venda, transferindo suas 
obrigações tributárias a empresas fictícias. 
 

Fonte: A Tribuna – Mato Grosso 

Data: 30/11/2016 
 

 

 

 



 
 

MINERAÇÃO: SETOR REPENSA PRÁTICAS DE EXPLORAÇÃO E DE 

PRODUÇÃO  
 

Além da tragédia da Samarco, cenário econômico provoca revisão  
 

Se por um lado o rompimento da barragem de Fundão, no distrito de Bento 
Rodrigues, em Mariana (região Central), ocorrido há um ano, gerou perdas irreparáveis sob 
os pontos de vista econômico e ambiental para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, 
por outro, trouxe a oportunidade para a indústria rever as práticas de exploração e 
produção mineral. 

Para completar, um cenário desfavorável compreendido por baixa demanda, 
queda dos preços das commodities no mercado internacional e escassez de investimentos 
indicam cada vez mais que é chegada a hora de o setor minerário repensar suas práticas e 
buscar alternativas que fortaleçam e qualifiquem o processo produtivo. 

Essas e outras questões foram discutidas ontem, no Fórum Reino Unido-Brasil 
de Mineração: desafios e oportunidades da indústria, realizado pelo Consulado Britânico de 
Belo Horizonte, na sede do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). Na 
ocasião, foram realizados debates com temas relevantes para a indústria de mineração, 
como gestão de risco, barragem de rejeitos, recuperação ambiental, inovação, pesquisa e 
desenvolvimento, entre outros. 

O alto representante da primeira-ministra para Comércio e Investimento com o 
Brasil, Mark Prisk, abriu o evento destacando a prioridade do governo britânico no que se 
refere às relações bilaterais com o País e às ações de investimentos, por meio da exploração 
de áreas diversas como educação, ciência e inovação. 

Neste sentido, ele anunciou que o consulado britânico de BH também vai voltar 
seus esforços ao setor de mineração em todo Brasil. “Reconhecemos que até aqui o governo 
britânico não foi tão proativo e gostaríamos de mudar isso”, disse. 

Tamanho interesse, segundo Prisk, tem total relação com o papel 
preponderante que o Brasil tem na mineração do mundo inteiro. “As decisões tomadas aqui 
moldarão o restante do mundo, seja em termos de regularização ambiental e de segurança, 
ou na busca de tecnologia e de sustentabilidade”, completou. 

O representante do Reino Unido destacou as dificuldades do setor no último 
ano e citou o rompimento da barragem de rejeitos da Samarco Mineração, que, para ele, 
ofereceu a oportunidade de o setor reavaliar como funciona e como pode melhorar suas 
minas. 

O diretor de assuntos ambientais do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), 
Rinaldo Mancin, afirmou que o principal desafio do setor hoje, nesse aspecto, é reconstruir 
sua imagem. Para ele, se a indústria da mineração já encontrava dificuldades no 



relacionamento com a comunidade, com o rompimento da barragem isso ficou ainda mais 
difícil. 

“Impactou não somente o Brasil, mas o mundo inteiro, já que os padrões de 
barragens estão sendo revistos internacionalmente. É impossível minerar sem gerar rejeitos 
e o desafio é agregar valor a eles”, defendeu.  
 

Investimentos-  

A presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (Indi), 
Cristiane Serpa, lembrou que o instituto vem desenvolvendo atividades na atração de 
investimentos no setor de mineração para Minas Gerais desde sua formação, há mais de 50 
anos. Mais recentemente, com o ocorrido em Mariana, tem trabalhado com outras 
entidades e players na área de mineração em busca de novas alternativas de pensar o setor. 

“Em momentos controversos é que surgem as oportunidades. E, ao longo do 
último ano, temos buscado alternativas que fortaleçam e qualifiquem esse processo de 
maneira que avance e se solidifique”, argumentou. 

O presidente do BDMG, Marco Aurélio Crocco, por sua vez, destacou que, 
embora não seja considerado um setor da chamada nova economia, a mineração está entre 
as áreas essenciais, que contribuem decisivamente para o desenvolvimento do Estado. 
Segundo ele, o segmento, assim como outros tradicionais, demanda soluções em tecnologia 
e inovação, características intrínsecas a áreas intensivas em pesquisa como nanotecnologia 
e biotecnologia. 

“Por isso, o banco vê a mineração não só como responsável pela arrecadação 
ou exportações do Estado, mas também como parte fundamental para a busca de processos 
de agregação de valor, desenvolvimento tecnológico e segurança”, avaliou. 

Por fim, o diretor do Departamento de Transformação e Tecnologia Mineral 
Ministério de Minas e Energia (MME), José Luiz Amarante, classificou-o como combalido e 
revelou que o governo tem adotado ações no sentido de reverter a situação. 

“A mineração enfrenta desafios cada vez maiores e questões 
socioambientalistas cada vez mais complexas. O futuro impõe que tenhamos uma atividade 
mais complexa, mais limpa, mais lucrativa, que inclua uma cadeia de fornecedores e 
agregue valor ao bem minerado. O governo está interessado e empenhado em fomentar a 
tecnologia necessária para proporcionar tudo isso”, ponderou. 
 

Fonte: Diário do Comércio 

Autor: Mara Bianchetti 

Data: 01/12/2016 

 

 
 

 



 
 

MINERADORAS VOLTAM A PAGAR DIVIDENDOS, MAS SEM BONANÇA 
 

A Vale avisou que vai retomar o pagamento de dividendos apenas 10 meses 
depois de a direção ter tentado suspender essa distribuição. 

O último ano não foi dos melhores para quem esperava ganhar em cima dos 
dividendos das mineradoras. O rendimento dos dividendos do índice Bloomberg World 
Mining caiu para 1,4 por cento na segunda feira, o menor nível desde 2011 e muito aquém 
do rendimento de 1,79 por cento oferecido pelos títulos do Tesouro americano com prazo 
de cinco anos. 

Mas há razões para otimismo. A Vale, líder mundial em minério de ferro, avisou 
que vai retomar o pagamento de dividendos apenas 10 meses depois de a direção ter 
tentado suspender essa distribuição. A Glencore talvez retome os pagamentos após 
suspender duas parcelas, de acordo com previsões de Credit Suisse Group, UBS e Macquarie 
Group. As projeções dos analistas para o rendimento dos dividendos vêm subindo há quatro 
meses. Seria uma mudança bem-vinda no ciclo de capital dos investidores do setor de 
mineração. 

A disparada dos preços das commodities na década passada deu lugar a um 
tombo no ano passado, que deixou as grandes mineradoras com dívidas grandes e lucros 
pequenos. 

Os acionistas foram a saída da enrascada. Os investimentos foram reduzidos, 
assim como a distribuição de dividendos. Investidores com esperanças na sobrevivência de 
suas empresas precisaram respirar fundo. O pagamento agregado de dividendos nos 12 
meses passados por integrantes do índice Bloomberg World Mining recuou no último 
trimestre para o menor nível em anos. 

Agora, o subíndice Bloomberg Industrial Metals, que acompanha o mercado de 
futuros, acumula alta de 27 por cento no ano. 

Minério de ferro e carvão térmico, que representam boa parte da receita da 
BHP Billiton e da Rio Tinto Group, avançaram mais de 80 por cento. 

A Glencore se beneficiou com a disparada do preço do carvão. No mercado de 
coque, liderado pela BHP, a alta foi de quase 300 por cento. 

Tudo isso representa boas e más notícias para os investidores do setor de 
mineração. Com a recuperação dos preços das commodities, as ações das mineradoras 
também se recuperaram. 

No grupo que inclui as quatro grandes mineradoras com ações negociadas no 
Reino Unido e a Vale, somente Glencore e BHP têm papéis (um pouco) abaixo das cotações 
observadas no início de 2015. 



A má notícia para quem espera renda com dividendos é praticamente a mesma: 
os acionistas já estão sendo generosamente recompensados com ganhos de capital. 

Outro ponto importante é que a ressaca que vem após os preços das 
commodities desabarem pode ser surpreendentemente demorada. 

Os lucros das empresas não se beneficiam automaticamente da alta de preços. 
A Glencore, por exemplo, realizou a venda a termo de 15 milhões de toneladas 

de carvão no primeiro semestre de 2016, quando os preços estavam baixos, e, portanto, 
perdeu a disparada subsequente dos preços. 

Dívidas podem durar mais que qualquer ressaca. A montanha de empréstimos 
acumulada durante o período de avanço dos preços está sendo desbastada lentamente. 

E até virar um montinho, os acionistas não devem esperar os dividendos aos 
quais se acostumaram na década passada. 

A política de dividendos de uma companhia é uma espécie de contrato com o 
futuro. A capacidade dos administradores de atingir suas metas de pagamento é um 
indicador útil da credibilidade deles. 

Poucos executivos do setor acreditam que haverá na próxima década um 
movimento de alta de preços como se viu na década passada. 

Os dividendos das mineradoras voltarão, mas não na magnitude do passado. O 
futuro está incerto demais para apostas. 
 

Fonte: Exame.com 

Autor: David Flicking 

Data: 30/11/2016 
 

 
 

A MINERAÇÃO ESTÁ MUDANDO A FACE DA AMAZÔNIA 
 

O projeto S11D, que está entrando em fase de ramp up das operações, marca 
uma nova etapa no avanço da mineração brasileira rumo ao Norte do país. Por sua 
capacidade (90 milhões de toneladas), pelas tecnologias que emprega 9uso de 
transportadores de correia no transporte de minério e estéril em substituição aos 
caminhões e o beneficiamento do minério à umidade natural, ou seja, sem adição de água 
no processo), as técnicas de construção (as instalações foram construídas em módulos e 
depois transportadas ao local de operação para montagem final), pela produtividade que 
terá (45 mil toneladas/homem/ano), o mais novo empreendimento da Vale quebra uma 
série de paradigmas no contexto de mineração, e não apenas no minério de ferro. 

Com esse projeto, a região de Carajás se consolida como maior pólo de 
produção de minério de ferro da Vale e o Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, que além 
de ser o berço da companhia foi o responsável por toda a sua trajetória de crescimento ao 



longe de sete décadas, passa a segundo plano e está com seus anos contados. Ou seja, a 
região Norte passa a ser decisiva para o futuro da Vale, não apenas porque concentrará seu 
maior volume de produção de minério de ferro, mas também porque, além de ferro, ali ela 
produz manganês, cobre, ouro, níquel e bauxita, ampliando sua cesta de minerais. 

O S11D é o coroamento do processo de avanço da mineração na Amazônia, 
iniciado na década de 70 e consolidado nos anos 80, quando o marco foi a inauguração do 
projeto Carajás, para lavra dos depósitos de minério de ferro da Serra Norte. Durante esse 
processo, a mineração mudou a face da Amazônia: no meio da selva brotaram cidades cuja 
população cresceu de forma exponencial, das quais talvez o exemplo mais marcante seja 
Parauapebas, onde está Carajás. Mas também há o caso de Paragominas, Oriximiná, Canaã 
dos Carajás e mesmo Marabá, todas com influência direta ou indireta da atividade de 
mineração. Apesar do impacto causado pelas operações de extração, beneficiamento e 
transporte, a mineração contribuiu para frear o desmatamento na região, seja ajudando a 
conservar reservas (como no caso da Floresta Nacional de Carajás) ou ocupando áreas que 
poderiam ser tomadas pela atividade de pecuária extensiva precedida de desmatamento. 

O projeto que ora se inaugura tem bons exemplos neste sentido, sendo um 
deles a decisão de colocar as instalações de beneficiamento fora da área de floresta, mesmo 
aumentando a distância de transporte entre a mina e a usina. 

Do ponto de vista social, no entanto, os efeitos são contraditórios: se por um 
lado os projetos de mineração têm contribuído para promover a geração de renda nas 
localidades onde se instalam, por meio da geração de empregos e do impulso que dão às 
atividades econômicas locais, por outro criam alguns problemas, principalmente 
relacionados como o contingente de pessoas que é atraído por ocasião da implantação dos 
projetos e que depois não são absorvidos pela economia local, ficando marginalizados 
socialmente. Isto fica bastante visível quando a implantação de grandes projetos chega ao 
final e deve acontecer agora, quando o S!!D se prepara para começar a operar. Em 
contrapartida, com este novo empreendimento os indicadores econômicos do Estado do 
Pará e do País vão melhorar. 
 

Fonte: Brasil Mineral 

Autor: Francisco Alves 

Data: Outubro de 2016 

 

 
 

TEXTO SOBRE CRIAÇÃO DA AGÊNCIA DE MINERAÇÃO VAI SER 

ENTREGUE EM JANEIRO AO MINISTRO 
 

O secretário de Geologia e Mineração (SGM), Vicente Lôbo, vai entregar, no fim 
de janeiro ao ministro de Minas e Energia, uma minuta de um projeto de lei que transforma 



o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) em agência nacional. Em abril, uma 
minuta de projeto de lei que altera o Código de Mineração também deve ser entregue. 

Na semana passada, Lôbo entregou ao ministro Fernando Coelho Filho uma 
minuta de um projeto de lei que altera a Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais (CFEM), os royalties da mineração. Em entrevista ao jornal Valor ele 
sinalizou a alta das alíquotas dos royalties. “A prioridade deverá ser o braço da reforma que 
eleva a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) ”, disse ele. 

Na sexta-feira (2), o secretário reuniu-se no DNPM com o diretor-geral, Victor 
Bicca, sua diretoria e servidores para mostrar a minuta apresentada e outras decisões da 
reunião ministerial, que contou com a participação de Bicca; do secretário Vicente Lôbo; e 
dos ex-diretores-gerais do DNPM, Marcelo Tunes e Elmer Prata Salomão, representantes 
do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa Mineral (ABPM); além do consultor José Mendo, ex-secretário-executivo do 
Ibram. 

“Na reunião com o Ministro foi entregue ao mesmo, uma minuta de Projeto de 
Lei sobre a CFEM. Ficou acordado que também será entregue, dia 28 de janeiro de 2017, a 
minuta do Projeto de Lei transformando o DNPM em Agência, este trabalho está sob 
responsabilidade do DNPM”, diz comunicado do departamento. 

Na mesma reunião, ficou decidido que, em abril do próximo ano, será entregue 
ao ministro a minuta do projeto de lei sobre o Código de Mineração, “não serão mudanças 
profundas e sim adequações que precisam ser feitas objetivando tornar o Brasil um país 
mais atrativo para investidores, trazendo mais segurança jurídica a todos aqueles que 
queiram investir na mineração brasileira”, diz o DNPM em nota. 

Os três projetos de lei visam substituir o projeto de lei 5807/2013 que foi levado 
à Câmara dos Deputados em junho de 2013 e, em fevereiro deste ano, entrou na pauta de 
votação. Esse projeto é apensado ao PL 37/2011, do deputado Welliton Prado (PMN-MG), 
e ganhou dois novos apensados, o 3726/2015, do deputado Paulo Foletto (PSB-ES), que 
prevê as taxas estaduais de mineração; e o 5263/2016, do deputado Sarney Filho (PV-MA), 
que altera regras de licenciamento ambiental. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 05/12/2016 

 

 
 

COM O PROJETO S11D, VALE TERÁ O MAIS BAIXO CUSTO DE 

PRODUÇÃO DO MUNDO. 
 

Até o final de 2016 a Vale estará iniciando o ramp up do projeto S11D (o nome 
deve-se ao fato de o projeto estar situado no corpo de minério S11- bloco D), maior 



complexo para produção de minério de ferro em implantação do mundo, concebido para 
alcançar uma capacidade de 90 milhões de toneladas por ano e que, para sua instalação, 
requereu investimentos de US$7,9 bilhões, incluindo a parte de mineração e logística. Só a 
logística consumirá US$7,9 bilhões (maior fatia), enquanto mina e usina deverão custar 
US$6,5 bilhões. 

A capacidade de 90 milhões t projetada somente deverá ser alcançada a partir 
de 2020, quando estará concluída a fase de ramp up. A previsão é que sejam produzidas 26 
milhões t em 2017, evoluindo para 65 milhões t em 2018, depois para 80 milhões t em 2019, 
chegando-se finalmente às 90 milhões de toneladas. O minério produzido no S11D será de 
altíssima qualidade, com teor de ferro superior a 65% e baixos teores de contaminantes: 
sílica abaixo de 2%, óxido de alumínio em torno de 0,70% e fósforo abaixo de 0,60%. 

Localizado no município de Canaã dos Carajás, o empreendimento envolveu 
implantação da mina e usina para processamento do minério, expansão do terminal 
marítimo da Ponta da Madeira, localizado em São Luís, no estado do Maranhão, e a 
instalação de 936 km de ferrovia ligando a mina ao porto de Ponta Madeira. No caso da 
ferrovia, foram necessários a expansão de 504 km da Ferrovia de Carajás e o 
remodelamento de 226 km das linhas existentes. Também foi necessária a construção de 
101 km do Ramal Sudeste da Ferrovia de Carajás e construção da rodovia municipal de 
Canaã dos Carajás. 

A área Sul de Carajás, onde o S11D está localizado, possui reservas de 4,240 
bilhões de toneladas de minério de ferro, portanto a maior parte das reservas que a Vale 
detém em Carajás, que somam 6,969 bilhões de toneladas, sendo 2,426 bilhões t na área 
Norte, 303 milhões t na área Leste e o restante na área Sul. Com as reservas atualmente 
conhecidas, a previsão da vida útil do complexo S11D é de aproximadamente 48 anos. 

Como a área da mina está localizada dentro da Floresta Nacional de Carajás, a 
Vale optou por alocar as instalações para deposição da carga (minério de ferro com alto 
teor de fósforo) e estéril fora da área da FLONACA, de forma a reduzir o impacto causado 
pelas atividades de mineração. Assim, a usina, os pátios de estocagem e regularização de 
minério, as pilhas de estéril e canga e a área de manobra e carregamento de trens estão 
localizados em um terreno de pastagem, fora da FLONACA. “Com a solução foi possível 
reduzir mais de 40% a supressão vegetal na floresta quando comparado como plano diretor 
original, de 2,6 mil hectares”. 

Esta opção, no entanto, fez com que ambas as instalações ficassem distantes da 
mina, tornando o custo de transporte elevado, caso o carregamento fosse feito da maneira 
convencional, por caminhões. A opção, então, foi adotar sistemas de correias 
transportadoras, tanto para o transporte de minério quanto para o transporte de estéril. 

É uma solução tecnológica que tornou o S11D uma referência quando se 
considera o aspecto ambiental. Trata-se do sistema Truckless, que envolve a utilização de 
escavadeiras (para a extração do minério) e britadores móveis interligados por correias 
transportadoras em substituição aos caminhões. As correias transportadoras na área da 
mina terão cerca de 30 km de extensão. De acordo com a Vale, se fosse usado o sistema 
convencional de lavra seriam necessários pelo menos 100 caminhões fora de estrada de 
240 toneladas. A supressão dos caminhões possibilitará uma redução de pelo menos 70% 
no consumo de diesel e também uma forte diminuição da geração de resíduos tais como 



pneus, filtros de óleos e lubrificantes. O sistema Truckless já é utilizado há vários anos em 
minas de Linhito na Alemanha e se adapta bem a minas onde as camadas de minério são 
continuas e homogêneas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como informa a Vale, “ as características do corpo mineral S11D permitiram 

aplicar essa configuração de lavra, pois se trata de um corpo mineral longilíneo, de 9,5 km 
de extensão por 1,5 km de largura e uma profundidade de 300 metros, com relativa 
homogeneidade”. A cava da mina terá 4,5 km de extensão e a atividade de extração será 
dividida em quatro áreas onde vão operar os quatro sistemas Truckless, com tiras de 0,8 km 
por sistema (britadeiras móveis, transportadoras de bancada e conexão de bancada 
relocáveis). 

Além de reduzir o impacto sobre a floresta, a Vale fez a aquisição de várias 
propriedades nas áreas em torno da usina e das futuras pilhas de estéril e canga, num total 
de 10,3 mil hectares. De acordo com a empresa, parte desta área está sendo reabilitada a 
fim de compor a Reserva Legal do projeto, “que integra um programa de conectividades de 
fragmentos florestais. São terrenos degradados, ocupados por pastos, que estão sendo 
reabilitados com floresta nativa”. A Vale informa que pelo menos 2,2 mil hectares de áreas 
degradadas estão em recuperação, um trabalho que vendo realizado em parceria com o 
Instituto Tecnológico Vale (ITV), com acompanhamento do ICMBio e do Ibama. 

As obras de implantação do S11D exigiram um enorme contingente de pessoal. 
Segundo a Vale, no pico das obras o projeto chegou a empregar 30 mil trabalhadores em 
todas as frentes de trabalho, a maioria residente nos estados do Pará e Maranhão. 

Na fase de operação, a previsão é que sejam gerados 2,6 mil empregos diretos 
e mais 7 mil indiretos, incluindo as demandas que serão geradas pelo empreendimento na 
região de Canaã dos Carajás. Diretamente na parte de operações estarão envolvidas quase 
2 mil pessoas, o que daria uma produtividade média de 45 mil toneladas/homem/ano, sem 
incluir os terceirizados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Três linhas de produção 

A parte de mineração do empreendimento envolve a mina e a usina de 
beneficiamento do minério com três linhas de produção de 30 milhões de toneladas cada, 
perfazendo um total de 90 milhões t de capacidade. A mina está localizada no alto da serra, 
a 400 metros de altitude em relação ao local onde funciona a usina, o que favorece o 
transporte por correias transportadoras. As operações de lavra contarão com quatro 
sistemas de escavadeiras de grande porte e britadores, que operam simultaneamente. As 
escavadeiras alimentam os britadores móveis e o material britado é levado, por correias 
transportadoras, para uma casa de transferência, onde é feita a separação do minério da 
canga e do estéril. O minério segue para a usina, por meio de um TCLD (Transportador de 
Correias de Longa Distância), composto por um conjunto de três linhas com comprimento 
de 9 quilômetros. Já o estéril e a canga são levadas para a área das pilhas por outras duas 
linhas de correias com cinco quilômetros cada. Como a canga tem alto teor de ferro – apesar 
dos contaminantes como fósforo – é depositada separadamente, tendo em vista um 
possível uso no futuro. A mina vai operar com quatro escavadeiras de grande porte tipo 
shovel a cabo, três escavadeiras de grande porte shovel hidráulica, uma carregadeira de 
rodas de grande porte, 9 perfuratrizes de 97/8”, três perfuratrizes de médio porte (até 6”), 
14 tratores de esteiras, três tratores de pneus, quatro motoniveladoras, quatro unidades 
móveis de britagem do tipo híbrido, três unidades de britagem móvel tipo Jawcrusher, 
quatro unidades de interligação tipo Mobile Bel Wagon (equipamentos compostos de duas 
lanças que fazem a transferência de matérias entres transportadores em bancadas 
diferentes) e duas empilhadeiras de estéril tipo Mobile Tripper Spreader. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Além de inovar nas operações de lavra e transporte do minério, a Vale 

enfrentou desafios também na parte de processamento do minério no projeto S11D. Caso 
fosse utilizar o processamento convencional úmido, a empresa teria que utilizar cerca de 
1,7 milhão de metros cúbicos de água mensalmente e também fazer uso de barragem de 
rejeitos para deposição do material rejeitado na usina. Como se sabe, as barragens de 
rejeito tornaram-se um grande problema para as mineradoras, principalmente após o 
acidente com uma barragem da Samarco, em novembro de 2015. 

A Vale, então, começou a estudar alternativas tecnológicas e para isso se valeu 
da experiência desenvolvida na usina de Carajás, onde vinha sendo testado o 
processamento do minério de ferro a umidade natural, portanto sem adição de água no 
processo. Como o minério de Carajás já possui naturalmente alto teor de ferro, 
praticamente não há necessidade de concentração. Isto permitirá uma redução de 93% no 
consumo de água. Uma operação decisiva nesse tipo de processamento é o peneiramento, 
que exigiu a construção de equipamentos especiais. 

Outra inovação do S11D, como informa a Vale, foi a “utilização do conceito de 
modularização para a construção da planta, similar ao usado na indústria de petróleo na 
construção de plataformas marítimas. As estruturas, incluindo outros equipamentos da 
planta, foram encaixadas, soldadas e aparafusadas, como se fossem grandes peças de lego”. 
A tecnologia permitiu que os módulos – no total de 109 com peso entre 80 e 1,3 mil 
toneladas – fossem montados em uma área da própria Vale distante pouco mais de 40 
quilômetros do local onde foi construída a usina. Para o transporte dos módulos foi 
necessária a construção de uma estrada especialmente preparada e asfaltada para suportar 
o peso e as dimensões dos módulos. Esta estrada segundo a empresa, será depois doada 
ao estado do Pará. 

O fluxograma do processamento do minério é composto, basicamente, pelas 
seguintes etapas: ainda na mina, o minério passa por britagem primária, feita nos britadores 



móveis; em seguida vai para uma pilha-pulmão, que alimenta o Transportador de Correias 
a Longa Distância, que leva o material até à usina, onde o processo se inicia com 
peneiramento primário; o passante vai para a pilha de regularização e o material retido 
segue para a britagem secundária; o material retomado das pilhas vai para o peneiramento 
secundário, onde o passante é encaminhado diretamente para o pátio de produtos e o 
retido passo por britagem terciária; do pátio de produtos, o material é retomado e segue 
para os silos de carregamento de vagões. 

Na usina serão instalados 139 km de correias transportadoras, 36 peneiras, 18 
britadores, 14 máquinas de pátio (empilhadeiras e recuperadoras). A área da usina contará 
com dois pátios, sendo um de regularização (com capacidade de 1 milhão de toneladas) e 
outro de produtos (3,5 milhões t de capacidade). Além disso, haverá dois silos gigantes de 
carregamento de produtos. 

A empresa informa que as inovações introduzidas no projeto permitirão uma 
redução anual de pelo menos 50% nas emissões de gases de efeito estufa, já que deixarão 
de ser emitidas aproximadamente 130 mil toneladas de CO2 equivalente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logística 

Para possibilitar o transporte do minério até o Terminal Marítimo de Ponta da 
Madeira, de onde será embarcado para o exterior, a Vale teve que investir numa 
complicada logística, que está absorvendo pelo menos 60% dos investimentos totais 
previstos para o empreendimento. 

Como já mencionado, a logística envolve o ramal ferroviário, com extensão de 
101 km ligando o S11D à Estrada de Ferro Carajás, a duplicação da ferrovia e a remodelação 



de 220 km da EFC. O ramal ferroviário conta com quatro túneis, com extensão variando 
entre 500 e 985 metros e em sua construção, de acordo com a Vale, foram utilizados “robôs 
com braços mecanizados capazes de aplicar concreto a partir de comando remoto”. Com o 
uso desta tecnologia, foi possível reduzir o tempo de concretagem, gerando maior 
produtividade e segurança para os trabalhadores engajados na obra. Visando interferir o 
menos possível na FLONA, dos 101 quilômetros do ramal apenas três passam por dentro da 
floresta. “ A maior parte corta áreas de pastagem, adquiridas pela Vale. No trecho da 
floresta, foram construídas quatro pontes suspensas sobre rios da região, com o objetivo 
de deixar a área abaixo da construção livre, para que seja naturalmente revegetada, 
permitindo a manutenção da conectividade florestal. Operacionalmente, com os trechos 
suspensos da ferrovia será possível também manter a circulação de trens em períodos de 
cheias na região. Além disso, por toda a extensão da ferrovia foram instaladas 332 
passagens para permitir a circulação de animais silvestres. As travessias incluem até 
passagem para primatas”, observa a companhia. 

Em Parauapebas, o ramal ferroviário conecta-se à EFC que, com 892 
quilômetros, é considerada uma das ferrovias mais eficientes do mundo, nas palavras da 
própria Vale, embora opera em linha singela. Ao longo de toda a sua extensão, a ferrovia é 
entrecortada por pátios de manobra que funcionam como desvios, possibilitando o trafego 
de trens nos dois sentidos. Através de 48 interconexões entre os pátios, num total de 570 
km de novas linhas, está sendo possível duplicar a ferrovia. Além disso, outras 55 
interconexões, totalizando 220 km, estão sendo remodeladas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo informa a vale, circulam atualmente pela EFC 56 composições 
ferroviárias simultaneamente, incluindo trens de minério, de carga geral e passageiros. 
“Entre as composições está um dos maiores trens de carga do mundo em operação regular, 
com 330 vagões e 3,3 quilômetros de extensão. Nele é possível transportar 33 mil toneladas 
de minério de ferro de uma só vez, o equivalente à carga de mil carretas rodoviárias. Com 



a duplicação da EFC, será possível aumentar a circulação para 69 composições simultâneas., 
o que permitirá atender ao aumento de produção de minério de ferro que vira com o S11D 
e com os projetos de expansão do Complexo minerador de Carajás”, informa a Vale. 

Também faz parte da logística a expansão do Terminal Marítimo de Ponta da 
Madeira, que terá sua capacidade de movimentação e embarque aumentada para 230 
milhões de toneladas. As obras, praticamente já concluídas, incluem ampliações onshore e 
offshore, bem como a expansão do terminal ferroviário na área do porto. Foi construído um 
novo berço (Norte) no Píer IV, acrescentado um carregador de navios similar ao já existente 
no berço Sul. Uma das vantagens do Píer IV, de acordo com a Vale, é que o mesmo está 
capacitado a receber navios de grande porte, como os do tipo Valemax, que têm 362 metros 
de comprimento, 65 metros de altura e podem transportar 400 mil toneladas. 

“Por sofrer grande incidência das correntes de marés e não possuir uma obra 
de engenharia de abrigo, o píer conta com cabos de terra que auxiliam na amarração dos 
navios nos berços. No Valemax são utilizados 16 cabos e 20 de navio, totalizando 36 cabos. 
O sistema permite às gigantescas embarcações operarem sem restrição no píer”, como 
explica a Vale. Os berços dispõem de dois carregadores de navio com capacidade para 
embarcar 16 mil toneladas por hora, chamados Dual Quadrant, que são considerados os 
maiores do mundo, nessa categoria. 

Na retroárea do porto foram construídos quatro novos pátios de estocagem de 
minério, cada um com capacidade para até 600 mil toneladas. Assim, o porto passará a 
contar com 13 pátios, uma vez que já existem nova instalados e em operação. Os pátios 
novos dispõem de dois viradores de vagões, uma empilhadeira, duas recuperadoras e duas 
empilhadeiras-recuperadoras. 

O Terminal Ferroviário de Ponta da Madeira, que recebe os trens oriundos da 
região de Carajás, conta com Posto de Inspeção e Abastecimento de Locomotivas e uma 
oficina de vagões, que inclui o Centro de Manutenção de Rodeiros. Segundo a Vale, “ambos 
adotam tecnologias inéditas, capazes de aumentar exponencialmente o ciclo de 
produtividade nessas operações de rotina. Hoje são quase 15 mil vagões usados para o 
transporte de minério de ferro na EFC e, em 2018, quando o S11D estiver em plena 
produção, serão 19 mil. O aumento do número de vagões em circulação na ferrovia tornará 
o processo de troca de peças uma tarefa ainda mais complexa. Daí o papel da nova oficina 
de vagões e novo posto de abastecimento de locomotivas”. Na nova oficina de vagões, com 
área de 20 mil metros quadrados, é possível parar com uma composição inteira de 110 
vagões (cada trem de 330 vagões que circula na EFC é composto por três partes iguais de 
110 vagões, sendo cada um puxado por uma locomotiva). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil Mineral 

Autor: Francisco Alves 

Data: Outubro/2016 

 

 
 

VALE AUTOMATIZA LABORATÓRIO DE ANÁLISE QUÍMICA DE MINÉRIO 

DE FERRO EM MINAS GERAIS 
 

A Vale informou, nesta semana, que o Laboratório de Itabira, em Minas Gerais, passou 

pela maior modernização desde a sua construção na década de 1970. De acordo com a 

mineradora, entre as mudanças estão a automatização de oito etapas de preparação e 

análise do minério de ferro, que vão aumentar a produtividade e melhorar os aspectos 

de segurança e condições ergonômicas. 
 

"O principal motivador para o projeto de automação do Laboratório de Itabira 
foi a preocupação da Vale com a saúde das pessoas envolvidas na análise das amostras de 
minério de ferro”, declarou Gleison Duarte, engenheiro de automação da companhia, 



ressaltando que o trabalho era feito, anteriormente, por meio de tarefas manuais 
repetitivos, que levavam em conta o esforço físico dos trabalhadores. 

Segundo a companhia, a automação consiste na implantação de quatro células 
robóticas numa área de aproximadamente 250 metros quadrados, com mais de 20 
equipamentos e capacidade de analisar 1.400 amostras por dia. 

A mineradora afirmou que a operação do laboratório começa quando um 
laboratorista cadastra a amostra de minério e alimenta uma das células robotizadas. 
Depois, robôs conduzem a amostra por todos os equipamentos até obter a análise química 
completa, disponibilizando os resultados ao final. Os equipamentos foram importados da 
Alemanha, e todo o fluxo leva aproximadamente 10 minutos. 

As equipes de laboratório e automação, responsáveis pelo projeto, preveem um 
aumento da capacidade instalada em 60%, o que permitirá o atendimento à demanda de 
amostras do projeto da nova usina de Itabirito e das usinas de Cauê e Conceição, em Minas 
Gerais, sem promover nenhuma ampliação no prédio. 

Além disso, segundo a Vale, esse projeto trará ganhos ambientais, como a 
redução do consumo de água usada na limpeza de equipamentos e menor geração de 
resíduos sólidos, como forminhas de alumínio, etiquetas de papel, entre outros. 

Segundo a Vale, a amostra de minério de ferro que entra no laboratório será 
dividida e pulverizada. Depois, há a confecção da pastilha prensada, confecção da pastilha 
fundida, análise de Perda por Calcinação (PPC), análise por Fluorescência de Raios-X, 
limpeza de utensílios e acessórios e, finalmente, descarte de resíduo de minério de ferro. 
 
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 09/12/2016 
 

 
 

RIO TINTO MUDA ALTA DIRETORIA APÓS CRISE NA GUINÉ 
 

O principal executivo da Rio Tinto, mineradora que está sendo estreitamente 
monitorada por ter efetuado pagamentos questionáveis na África, aprofundou a 
reformulação no topo de sua equipe de direção. Substituiu um alto executivo e acrescentou 
uma nova integrante ao grupo, integrante do índice de ações FTSE 100. 

Jean-Sébastien Jacques, que assumiu o comando da empresa anglo-australiana 
neste ano, nomeou Vera Kirikova como diretora de recursos humanos e incorporou Simone 
Niven, diretora de assuntos corporativos, ao seu comitê executivo. 

A mudança é a mais recente iniciativa de Jacques de reformular o primeiro 
escalão da Rio Tinto. Em seus cinco meses de direção, ele substituiu o chefe da divisão de 
minério de ferro, a mais lucrativa da Rio Tinto, empossou um novo chefe na área de cobre 
e promoveu os diretores de segurança e de inovação. 



As alterações ocorrem em um momento em que Jacques tenta enfrentar os 
desdobramentos de uma crise de pagamentos na Guiné que está pondo em xeque a 
reputação da Rio Tinto como uma das mineradoras mais bem administradas do mundo e 
alarmando seus acionistas. 

Ao dar a Niven assento no comitê executivo, Jacques tenta sinalizar a 
importância da comunicação para a Rio Tinto, disseram fontes próximas à empresa. Ao lado 
de seus problemas na Guiné, a companhia enfrenta uma investigação dos Estados Unidos 
em torno da baixa contábil de US$ 3 bilhões dada por uma mina em Moçambique. 

"Está claro que, como uma indústria, temos de aprimorar a maneira pela qual 
atraímos e mantemos grandes talentos", disse Jacques em comunicado. 

A Rio Tinto notificou órgãos de fiscalização do cumprimento da lei de EUA, Reino 
Unido e Austrália no mês passado sobre um pagamento de US$ 10,5 milhões feito em 2011 
a uma consultoria, o que ajudou a empresa a obter os direitos sobre o depósito de minério 
de Simandou, na Guiné. 

A mineradora não revelou por que avisou sobre o pagamento da taxa, mas o 
consultor, François de Combret, também trabalhava como assessor informal para o 
presidente da Guiné, Alpha Condé, em 2011. Isso levantou dúvidas sobre a possibilidade de 
a Rio Tinto ter infringido leis anticorrupção. 

Em seguida, a Rio Tinto demitiu Alan Davies, diretor de sua divisão de carvão e 
urânio, anteriormente encarregado do projeto de Simandou, e Debra Valentina, diretora de 
assuntos jurídicos. A empresa declarou que os dois funcionários não seguiram os padrões 
esperados por eles no código de conduta da empresa. 

Davies planeja entrar com processo judicial, dizendo não ver evidências que 
justificassem seu afastamento. Valentine não foi encontrada para comentar o assunto. 

Alguns acionistas manifestaram preocupação em torno das demissões e 
questionaram se Jacques e Jan du Plessis, o presidente do conselho de administração da Rio 
Tinto, não tinham se precipitado em se desvencilhar de membros da alta direção antes de 
os fatos relacionados ao caso serem integralmente conhecidos. 

Jacques, que substituiu o ex-presidente da companhia, Sam Walsh, em julho, foi 
encarregado de definir a estratégia da empresa para a próxima década. 

Em sua primeira apresentação detalhada aos investidores, no mês passado, o 
executivo francês prometeu foco em se dedicar ao máximo nos ativos do grupo, em vez de 
buscar realizar acordos ambiciosos. Ele pretende aumentar a geração de caixa em nada 
menos que US$ 5 bilhões nos próximos cinco anos. 

Kirikova substitui Hugo Bague, que terá de deixar a empresa em março após 
quase dez anos de serviço. A decisão de promover Niven alinha a Rio Tinto a outras 
mineradoras, como a Anglo American, que contam com a participação de diretores de 
assuntos corporativos em seu comitê executivo. 
 
Fonte: Valor 
Autor: Neil Hume 
Data: 09/12/2016 
 
 



CONVITE 
 
Dear Members & Partners, 
  

The Canadian Council for the Americas (CCA) is pleased to invite you to attend 
the 2016 Award Luncheon honouring His Excellency Fernando Henrique Cardoso with their 
Lifetime Public Service Award.  

The luncheon will be held on December 12, 2016 at the Fairmont Royal York 
Hotel in Toronto. 

President Cardoso is the former President of Brazil and one of the world's most 
distinguished elder statesmen and political visionaries. President Cardoso was the architect 
of the economic policy that pulled Brazil from economic despair to prosperity over the past 
two decades. 

President Cardoso will deliver an exclusive address:  
Understanding the New Brazil.  

 
For more information on sponsorship opportunities, please go to 
http://brazcanchamber.org/event-detail/?id=16 
For sponsorship and individual ticket sales, please contact  
Marta Blackwell at +1.416.367.4313 or marta.blackwell@ccacanada.com 

http://brazcanchamber.org/event-detail/?id=16

