
 

 

 

 

 

 

09 de fevereiro de 2017 

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

 

 

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

e a capacitação de recursos humanos para a Indústria Mineral Brasileira 

 

 

BELO SUN RECEBE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E IRÁ OPERAR MAIOR MINA 

DE OURO DO PAÍS 
 

A mina será instalada em Senador José Porfírio, no Pará, região do Xingu que já sofre com 

os impactos de Belo Monte 

 

O rio Xingu e as comunidades tradicionais que vivem na região denominada 
Volta Grande serão novamente impactados por um grande empreendimento. Nesta quinta-
feira (2), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) concedeu a 
Licença de Instalação (LI) para empresa de extração de ouro Belo Sun Mineração, 
responsável pelo Projeto Volta Grande. 

A mina será instalada no município Senador José Porfírio. A lavra do ouro nas 
margens do rio Xingu será feita a céu aberto, porque se trata de uma jazida próxima à 
superfície. A instalação está abaixo do eixo da barragem de Belo Monte, em uma área 
conhecida como Volta Grane do Xingu, local de moradia de muitas comunidades ribeirinhas, 
povos indígenas, garimpeiros e agricultores assentados pela reforma agrária. A Licença 
Prévia (LP) do projeto iria vencer no dia 19 de fevereiro. 

Belo Sun pretende extrair do subsolo do Xingu 600 toneladas de ouro, em 12 
anos. O projeto prevê também a construção de uma barragem de rejeitos. A empresa é 
subsidiária brasileira da Belo Sun Mining Corporation, controlada pelo grupo Forbes & 
Manhattan, um banco mercantil de capital privado que desenvolve projetos de mineração 
em todo o mundo. 

Na manhã desta quinta, o Ministério Público Federal (MPF) havia enviado uma 
recomendação à Semas, para que o secretário Luiz Fernandes Rocha não emitisse a licença 
de instalação do projeto Volta Grande, antes que fosse construído um “Plano de Vida para 



os moradores do Trecho de Vazão Reduzida do rio Xingu, mediante avaliação de sinergia e 
de cumulatividade de impactos, realizada em conjunto com o Ibama (Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente) e a Norte Energia”, informa nota do MPF. 

 
Impactos 

O Plano de Vida serviria para a assegurar as condições de vida dos moradores 
que vivem na região, assim como a avaliação do que poderia acontecer após o início dos 
trabalhos da mineradora. A Volta Grande do Xingu, área onde a empresa Belo Sun pretende 
instalar a mina, é denominada nos estudos de Belo Monte de Trecho de Vazão Reduzida, 
que corresponde a 100 km de rio onde a usina desvia mais de 80% da água para movimentar 
as turbinas. 

“A redução de vazão provoca impactos tão dramáticos que nem mesmo o Ibama 
assegura a sobrevivência da região e determinou seis anos de monitoramento, a partir de 
2019, para determinar a quantidade de água que a barragem terá que liberar para garantir 
a vida dos moradores. A situação da Volta Grande pode determinar, portanto, quanto de 
energia elétrica será gerada pela hidrelétrica mais cara já construída no Brasil”, alerta o 
MPF. 

O órgão, antes de enviar a recomendação à Semas, encaminhou um oficio ao 
Ibama questionando se os estudos de sinergia e cumulatividade de impactos já haviam sido 
realizados. Contudo, a diretoria de licenciamento do Instituto informou que “não 
participou, nem foi instado a participar de reunião técnica com a Secretaria de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará para discutir os impactos cumulativos ou 
sinérgicos entre a UHE (usina hidrelétrica) Belo Monte e o projeto de mineração Belo Sun”.  

O documento assinado pela procuradora da República Thais Santi, da região de 
Altamira, que acompanha desde 2013 a situação de Volta Grande e o licenciamento de Belo 
Sun, informa que “diante da inércia constatada e do compromisso assumido em 11 de 
novembro de 2016, na presença do secretário de meio ambiente do Pará” o MPF irá 
convocar uma audiência pública, no dia 21 de março, para discutir um Plano de Vida para 
os moradores. O órgão também deu início a dois processos judiciais contra a Belo Sun e a 
Semas por irregularidades no licenciamento. 

A Semas considera que a questão indígena está resolvida, mas não é o que 
analisam organizações não governamentais e movimentos populares. Biviany Garzón, 
advogada do Instituto Socioambiental (ISA), afirma que a secretaria não cumpriu com o que 
determina a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que prevê a 
realização da Consulta Livre, Prévia e Informada (CLPI) dos povos indígenas e comunidades 
tradicionais no Brasil.  

“A Semas do Pará tenta insistir que os impactos são localizados num raio inferior 
a 10km a partir da mina. E isso é impossível, porque mesmo depois da tragédia de Mariana, 
ninguém mais discutiu o raio de impacto de um eventual acidente numa barragem de 
rejeitos, o que pode provocar, até onde pode chegar”, disse. 

O Territórios Indígena (TI) Paquiçamba está a 9,5km e o Arara da Volta Grande 
a 13km, da mina, mas a Semas fala que a área indígena mais próxima do projeto está a 12km 
e explica que a distância mínima para realização de estudo de componente indígena é de 



10km e que “optou por determinar a elaboração do estudo de componente indígena por 
parte da empresa para avaliação necessária da Funai”. 
 

Regularização Fundiária  

O estudo de impacto ambiental apresentado pela empresa também está sendo 
questionado pela Defensoria Pública do Estado (DPE). Nesta segunda-feira, (30), o órgão 
emitiu uma ação cautelar contra o Estado do Pará e a empresa Belo Sun pedindo suspensão 
do processo de licenciamento ambiental. 

Segundo a defensora pública Andreia Barreto, a DPE questiona que a área do 
projeto Volta Grande está “subdimensionada”, e explica que a extensão informada do 
empreendimento é de 1.400 hectares. No entanto, a defensora revela que a Área 
Diretamente Afetada (ADA) nos Estudos de Impactos Ambientais (EIA) do Projeto Volta 
Grande é muito maior. No Cadastro Ambiental Rural (Car) da empresa, no entanto, foi 
informando uma extensão maior, de 2 mil hectares. 

“Eles dizem que o projeto vai ser instalado numa área de 1.400 hectares, mas 
analisando o empreendimento, que é de grande porte, e sobretudo, com dados do próprio 
licenciamento ambiental, no nosso entendimento, essa área é muito maior que 1.400 
hectares”, aponta. 

De acordo com a ação cautelar, a empresa considerou como área do projeto 
apenas os espaços que abrangem maquinários e equipamentos que serão implantados e 
ignorou todo o restante das atividades que irão compor o empreendimento, como os locais 
de passagens de veículos pesados pelas estradas próximas de comunidades tradicionais e o 
fluxo de pessoas que irão para a área do projeto via terrestre e fluvial. 

O documento ainda aponta que houve “compra ilegal de terras públicas federais 
pela Belo Sun Mineração Ltda” nas comunidades rurais da Vila Ressaca, Galo, Itatá e Ouro 
Verde. As famílias, segundo a ação, estão recebendo ameaças de despejo forçado. A 
empresa teria adquirido as terras de particulares e passado a “restringir a caça, pesca, 
garimpagem e acesso de pessoas, em áreas de uso comum à comunidade”.  

Em outubro de 2016, o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) esteve 
em Senador José Porfírio e na ocasião, denunciou que a empresa Belo Sun estava 
comprando terras nas proximidades de forma irregular.  

Outro ponto questionado pela ação é que a área do projeto Volta Grande está 
dentro da Gleba Ituna, destinada à moradia de famílias de baixa renda. Além dessa 
comunidade, a ação questiona outras localidades que foram excluídas do impacto direito 
do Estudos de Impactos Ambientais (EIA), como as comunidades Ilha da Fazenda e Itatá e 
aponta que as elas “sofrerão todos os impactos, com detonações, fluxo populacional, risco 
de uso de cianeto, tráfegos de pessoas atraídas pelo empreendimento, indefinição de 
circulação com a abertura e fechamento de estrada”.  

Na última terça-feira (31), a Defensoria Pública da União (DPU) ajuizou uma 
ação civil pública (ACP), com pedido de liminar contra o Estado do Pará e a Belo Sun 
Mineração Ltda para impedir a expedição da licença de instalação.  
 
 
 



Nota 
Por meio de nota, a empresa informou que atendeu todas as 37 condicionantes 

estabelecidas na licença prévia e esclarece que a delimitação da ADA permanece a mesma 
desde “a concepção do empreendimento e a emissão da Licença Prévia (LP) ”. A empresa 
informa que para determinação dos limites da ADA é aplicado metodologias científico-
técnicas utilizadas em projetos de mineração.  

Ainda segundo a nota, a empresa afirma que vem dialogando com as 
comunidades desde 2012, quando da realização de levantamento de áreas e o 
cadastramento de famílias, sendo acompanhando por representante da Prefeitura de 
Senador José Porfírio e comissão de moradores. E conclui que mantém informado os órgãos 
públicos relacionados ao tema sobre as fases do licenciamento ambiental do Projeto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil de Fato 

Autora: Lilian Campelo 

Data: 02/02/2017 

 

 

 



 

POLÍTICAS DE TRUMP SÃO POSITIVAS PARA MINERAÇÃO 
 

O chefe da equipe global de mineração da Deloitte diz que as medidas de Donald Trump 

que aumentem gastos em infraestrutura são positivas para a indústria de mineração. 
 

As políticas de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que impulsionam 
os gastos em infraestrutura são positivas para a indústria global de mineração. A afirmação 
é do chefe da equipe global de mineração da Deloitte, Phil Hopwood. 

"Se alguém vai impulsionar os gastos em infraestrutura, isso só vai ser positivo 
para o setor de mineração", declarou ele, durante uma conferência do Mining Indaba, que 
acontece nesta semana na Cidade do Cabo, na África do Sul. 

Hopwood disse que o zinco, o cobre, o minério de ferro, o chumbo, o níquel e o 
carvão poderiam se beneficiar. Ele afirmou que não acha que outras políticas de Trump 
reduzirão a transparência no setor. "Os investidores querem divulgação. A transparência 
não vai acabar em breve", afirmou. 

O Mining Indaba, que começou na segunda-feira (6) e vai até amanhã (9), tem 
como tema neste ano o investimento na mineração africana para fazer lucros a longo prazo. 
As discussões são sobre os sinais de uma recuperação no setor de mineração, 
especialmente em commodities como ouro e metais de bateria. 

Segundo o website do evento, governos, investidores e empresas de mineração 
estão focados no desenvolvimento de estratégias para investir na mineração africana além 
do atual ciclo de mineração, e também no que pode ser feito para melhorar a eficiência das 
operações, avaliar a melhor forma de fazer investimentos no setor de mineração e 
identificar parcerias que serão significativas para o futuro desenvolvimento e aceitação da 
mineração nos próximos anos. 

Entre os palestrantes do evento estão Bold Bataar, diretor-executivo de Energia 
e Minerais da Rio Tinto; Nick Holland, CEO da Gold Field Limited; e Neo Froneman, CEO da 
Sibanye. Nos painéis que serão apresentados durante o congresso, estão previstas 
apresentações de mineradoras como Anglo American, Rio Tinto, Sibanye e Exxaro. A 
programação está disponível no website do evento. Com informações do Mining Indaba e 
do Dow Jones Newswires. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 08/02/2017 
 

 

 



 

CONTENÇÃO DE REJEITOS FEITA PELA SAMARCO NÃO ELIMINA 

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL, DIZ IBAMA 
 

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis) 
considerou incompleto o trabalho feito pela mineradora Samarco, que anunciou, nesta 
segunda-feira (6), ter concluído obras de contenção de rejeitos de minério de ferro na 
região da barragem de Fundão, que se rompeu em novembro de 2015, em Mariana (MG). 

O estouro da estrutura matou 19 pessoas [um corpo ainda não foi localizado] e 
lançou um mar de lama na bacia do rio Doce, sendo considerado o maior desastre ambiental 
do país. 

Para o instituto, a mineradora, controlada pela Vale e pela anglo-australiana 
BHP, ainda tem demonstrado morosidade na retirada do material que escoou da barragem 
e ficou depositado na bacia do rio Doce, causando degradação ambiental. O trecho 
considerado mais crítico é o que engloba a distância entre Mariana e a hidrelétrica Risoleta 
Neves, mais conhecida como usina de Candonga, na cidade de Santa Cruz do Escalvado [210 
km de Belo Horizonte]. A hidrelétrica serviu como uma espécie de equipamento de 
contenção de parte da lama. Esse trecho entre as duas cidades mineiras compreende pouco 
mais de 100 quilômetros. 

Apesar de reconhecer que a empresa conseguiu controlar o vazamento de lama 
dentro da área que lhe pertence, o superintendente do Ibama em Minas Gerais, Marcelo 
Belizário, cobra mais empenho da companhia para a recuperação da região impactada pelo 
depósito dos rejeitos. 

"As intervenções nesse trecho, de maneira geral, estão atrasadas, ou ainda não 
foram suficientes para o controle efetivo e definitivo do evento nesse trecho", afirmou o 
dirigente. 

Segundo ele, as chuvas podem ser também um complicador para o 
deslocamento dos sedimentos depositados nas margens do rio e na área da hidrelétrica. 

"Calculamos que 55% de tudo o que vazou [da barragem] ainda está nesse 
trecho. Precisa ter a continuidade das ações e de novos planejamentos", declarou. 

Belizário informou ainda que o Ibama faz constantes fiscalizações na área 
afetada no âmbito do TTCA (Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta), assinado 
entre a mineradora, suas controladoras, e a União, Estados {Minas Gerais e Espírito Santo] 
e o Ministério Público Federal. 

O Comitê Inter federativo, criado para fiscalizar o cumprimento das cláusulas do 
termo, deu prazo à Fundação Renova, responsável pela reparação dos danos causados, até 
abril deste ano para a apresentação “de diretrizes e soluções técnicas' para a solução do 
problema. O comitê considerou que o prazo anteriormente estipulado, que expirou em 
dezembro de 2016, não foi cumprido. 
 



Retirada de rejeitos 

Em nota, a Fundação Renova informou ter apresentado, em janeiro deste ano, 
ofício no qual teria proposto a retirada de 11 milhões de metros cúbicos de rejeitos, de um 
total de 20 milhões depositados no trecho entre Mariana e a Usina de Candonga. O texto 
informou que 10 milhões de metros cúbicos estão depositados na área da barragem da 
usina. Outros 900 mil metros cúbicos estão na região do subdistrito de Bento Rodrigues, em 
Mariana, que foi devastado pela lama. 

A fundação informou já ter retirado 170 mil, metros cúbicos da cidade de Barra 
Longa, único trecho urbano afetado pelo rompimento da barragem. O volume restante, 
ainda conforme a entidade, de aproximadamente 9 milhões de metros cúbicos, referentes 
à região situada entre Mariana e a Usina de Candonga, "somados os volumes de todas as 
áreas afetadas nos 650 quilômetros ao longo da bacia do rio Doce, serão incorporados nesse 
plano de manejo". 

Os locais que poderão receber esse material retirado das margens do rio "serão 
alvo de análise e definição juntamente com os órgãos ambientais', trouxe a nota, que ainda 
ressaltou a complexidade do trabalho. 

Por seu turno, a assessoria da Samarco informou que foram retirados 630 mil 
metros cúbicos de sedimentos da região da Usina de Candonga. 

"O período chuvoso aumenta o carreamento de rejeitos e o volume total a ser 
retirado, mas a empresa segue realizando o trabalho de dragagem no local". 
 

Fonte: UOL Notícias 

Data: 07/02/2017 
 

 

 

MME PARTICIPA DA CONFERÊNCIA LATINO AMERICANA DE 

FERTILIZANTES 
 
O Ministério de Minas e Energia (MME) participou da Conferência Latino 

Americana de Fertilizantes (FLA), realizada entre os dias 25 e 27 de janeiro em Buenos Aires, 
Argentina. A Conferência é um evento anual cujo objetivo é discutir o mercado de 
fertilizantes, promovendo a troca de informações e de experiências entre os diversos 
segmentos do setor.  

Representando o Ministério, o coordenador-geral de Políticas e Programas Para 
Mineração, Frederico Bedran, ressaltou que o Ministério trabalha em uma nova agenda 
para estimular os investimentos em mineração no país e retomar a estabilidade e confiança 
no setor. 

“O MME busca ampliar o número de áreas disponíveis para setor privado, 
incentivar estudos de áreas geológicas, estabelecer diretrizes que impulsionem à produção 



de fertilizantes minerais e debater nova proposta de estrutura regulatória, atualmente sob 
consideração pelo Congresso. Estamos confiantes que essas metas podem aumentar nossa 
participação no PIB brasileiro de 4% para 6% nos próximos dois anos”, explicou 

Durante a apresentação, Bedran salientou ainda que é indispensável aumentar 
a produtividade do setor agrícola para atender o aumento da demanda por alimentos e por 
biocombustíveis.  Ainda segundo ele, o Brasil tem alta capacidade de expansão setor de 
agronegócio e potencial para abrir novas minas, possibilitando novas descobertas. 

 
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) 

O Governo Federal anunciou, em setembro de 2016, diversos projetos de 
infraestrutura para incentivar a geração de empregos e crescimento para o País. Na área de 
mineração, serão ofertados quatro blocos de áreas com previsão para publicação dos 
editais de licitação ainda no primeiro semestre de 2017. Com destaque para o Projeto Miriri, 
uma área de fosfato entre os estados da Paraíba e Pernambuco. 

Confira a apresentação completa AQUI 
 

Fonte: MME – Assessoria de Comunicação Social 

Data: 01/02/2017 
 

 

 

CBA ASSINA PROTOCOLO PARA CRIAR RESERVA NO CERRADO 
 

Em 32 mil hectares serão desenvolvidas ações baseadas na biodiversidade do 
cerrado, além de atividades produtivas convencionais. 

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), empresa do grupo Votorantim, 
assinou um protocolo de intenções para instituir o Legado Verdes do Cerrado, em parceria 
com o Governo do Estado de Goiás. 

O Legado Verdes do Cerrado, localizado na cidade em Niquelândia, é uma área 
de 32 mil hectares, que é protegida pela Votorantim há mais de 40 anos. Serão 
desenvolvidas iniciativas voltadas à biodiversidade do cerrado, além da produção 
convencional de gado, plantio de soja e outras culturas, o que atualmente já acontece em 
6 mil hectares da área total da reserva. O Legado Verdes do Cerrado é uma Reserva Privada 
de Desenvolvimento Sustentável (RPDS). 

A área de cerrado, próxima ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, é 
constituída por duas fazendas. A Fazenda Engenho possui áreas dedicadas à pecuária, 
produção de soja e silvicultura, e onde se encontram as nascentes de três rios: Peixe, São 
Bento e Traíras, dos quais é captada toda a água de abastecimento público de Niquelândia. 
Já a Fazenda Santo Antônio Serra Negra possui pequenas áreas para criação de gado 
extensivo e é localizada nas proximidades do reservatório da hidrelétrica Serra da Mesa. 

http://www.mme.gov.br/documents/10584/3342640/Apresenta%C3%A7%C3%A3o+-+Fertilizer+Latin+America+Conference+-+Jan+2017.pdf/71e2bbeb-9173-47b3-a679-aa18279e1128


"O Legado Verdes do Cerrado será uma área para a prática de atividades 
relacionadas à economia verde, que promovam o desenvolvimento econômico para a 
região, além de fomentar a pesquisa da flora e fauna do cerrado, o segundo maior bioma 
da América do Sul, de grande importância hidrográfica e de biodiversidade", explica Ricardo 
Carvalho, diretor-presidente da CBA, em nota divulgada hoje pela empresa. 

Entre as parcerias já firmadas para o projeto estão o Instituto Votorantim, 
Reservas Votorantim, a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Embrapa Cerrado, 
Conservação Internacional, Universidade de Brasília, Universidade Federal e Estadual de 
Goiás. 

A Votorantim e a CBA, por meio do intercâmbio de conhecimento com seus 
parceiros estratégicos, desenvolvem e fomentam projetos que visam promover a redução 
de impactos ao meio ambiente, preservação de recursos naturais e benefícios para bem-
estar de comunidades, inspirando soluções, gerando valor compartilhando e produzindo 
legado para as futuras gerações. 

Em 2017, serão investidos em Goiás cerca de R$ 17 milhões, entre iniciativas de 
preservação ambiental; manutenção de nascentes de cursos d'água; e o programa de 
promoção do desenvolvimento local de Niquelândia, voltado para o fomento de novas 
cadeias produtivas, empoderamento da comunidade e empreendedorismo, melhoria da 
qualidade da educação pública e apoio à gestão pública. 
 

CBA 

Fundada em 1955, a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) é foi a primeira 
indústria nacional fabricante de alumínio do país. A companhia é também a única da 
América Latina a atuar com operação totalmente integrada, realizando desde o 
processamento de bauxita até a produção de alumínio primário (lingotes, tarugos, 
vergalhões e placas) e de transformados (chapas, bobinas, folhas e perfis). 

A CBA não dispões de direitos minerários em Niquelândia, mas a Votorantim 
Metais e a Votorantim Cimento têm 19 processos junto ao DNPM nesse município, 
incluindo três concessões de lavra para níquel, cobre e cobalto. Em Goiás, a CBA tem 
autorizações de pesquisa para bauxita em Barro Alto, entre seus 322 processos minerários 
no DNPM, segundo dados do website Jazida.com. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 03/02/2017 
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LUNA GOLD E JDL SE FUNDEM, CRIANDO A TREK MINING 
 

A Luna Gold e a JDL Gold anunciaram que entraram em acordo para combinar 
seus negócios, através da fusão de ativos, criando uma companhia de mineração com ativos 
múltiplos. A nova companhia se chamará Trek Mining Inc. e espera ter suas ações 
comercializadas na TSX Venture Exchange sob o símbolo TREK. 

A Trek Mining será criada com um capital de aproximadamente US$ 50 milhões 
e estará fortemente posicionada para seguir adiante com o projeto de ouro Aurizona. Ainda 
de acordo com a empresa, a transação também acelera a exploração em Aurizona, ao longo 
das reservas e recursos existentes na mina a céu aberto de Piaba. O portfólio da nova 
companhia inclui uma planta para produção de ouro em Koricancha, no Peru, e vários ativos 
de exploração de ouro e cobre nas Américas do Sul e do Norte. 

Christian Milau, CEO da Luna Gold, afirmou que “a transação atende a vários 
objetivos de crescimento de curto prazo” e que o próximo passo é “construir um produtor 
de ouro de médio porte”. David Lowell, Chairman da JDL, que será diretor da Trek Mining, 
disse que a transação permite que os acionistas da JDL se beneficiarão da produção de ouro 
em Aurizona e de seu “excepcional potencial de exploração”. 

Aurizona está programado para iniciar produção em 2018, com uma meta de 
produção anual de 150 mil onças, com um custo total de US$ 708 a onça. 

Além de Aurizona e Koricancha, a nova companhia terá o projeto de exploração 
de cobre-miolibdênio Warintza, no Equador, com recursos inferidos de 195 milhões de 
toneladas, com teor de cobre de 0,61%, o projeto Elk Gold, em British Columbia, Canadá e 
o bloco Ricardo Claim, no Chile, estrategicamente localizado numa zona que contém vários 
depósitos de cobre, incluindo Escondida e Chuquicamata. 
 

Fonte: Brasil Mineral 

Data: 02/02/2017 
 

 

COBRE OPERA EM ALTA COM PREOCUPAÇÕES COM POSSÍVEIS 

INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO 
 

Os preços do cobre operaram em alta na última segunda-feira (6), apagando 
parte das perdas de sexta-feira (3), em meio a preocupações com possíveis interrupções no 
fornecimento de algumas mineradoras. 



Na London Metal Exchange (LME), o cobre para três meses operava em alta de 
0,86%, a US$ 5.812 por tonelada métrica, por volta das 9h15 (de Brasília). Já o contrato para 
março negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex) subia 0,65%, a US$ 2,6330 por 
libra peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), às 9h47. 

Na sexta-feira, os trabalhadores da mina de cobre Escondida, no Chile, a maior 
mina de cobre do mundo, passaram a iniciar negociações mediadas com a administração 
da mina sobre os pagamentos, que devem continuar nesta semana. A mina é de 
propriedade da BHP Billiton. Caso um acordo não seja fechado, a chance de início de uma 
greve é grande. 

Os investidores também observam uma disputa na Indonésia entre a gigante de 
mineração Freeport-McMoRan, que reafirmou na semana passada que precisaria fazer 
cortes em suas operações na mina de cobre Grasberg em meados do mês se a empresa não 
receber uma licença de exportação do governo. 

Além desses episódios, o metal também está recebendo um impulso de apetite 
especulativo, apontou o Commerzbank em nota. “Os investimentos financeiros 
especulativos que impulsionaram o preço do cobre”, disse o banco. Na semana de 31 de 
janeiro, a posição longa líquida sobre o cobre na Comex em Nova York ganhou 11%, 
observou. 

Uma imagem positiva do crescimento econômico também está ajudando os 
metais, disse Alastair Munro, analista da Marex Spectron, em nota. Isso inclui um forte 
conjunto de ganhos até agora nesta temporada, disse Munro, ajudando ganhos em ações e 
emprestando apoio ao complexo. 

Entre outros metais na LME, o alumínio recuava 0,52%, a US$ 1.830,50 por 
tonelada, o chumbo caía 0,95%, a US$ 2.300 por tonelada, o zinco perdia 1,10%, a US$ 
2.754,50 a tonelada e o estanho tinha queda de 0,56%, a US$ 19.540 por tonelada. 
 

Fonte: IstoÉ 

Data: 06/02/2017 
 

 

 

RECUPERAÇÃO INESPERADA DO SETOR DE MINERAÇÃO DEVE 

BENEFICIAR INVESTIDOR 
 

A Rio Tinto PLC está enfrentando um problema que poucos poderiam antecipar 
há um ano: o que fazer com tanto dinheiro em caixa. 

Depois de um aumento nos preços que favoreceu desde minério de ferro até o 
cobre, a segunda maior mineradora do mundo e suas rivais, entre ela a Vale S.A., estão 
experimentando uma recuperação inesperada, e analistas acreditam que elas poderiam se 
beneficiar da reviravolta do mercado para recompensar investidores leais. Os investidores 
estão antecipando uma recuperação mais ampla nos retornos do setor de mineração, e as 



cotações das ações estão subindo em consequência desse sentimento. O Índice de 
Mineração Global S&P/TSX, um indicador do desempenho das mineradoras, subiu 70% nos 
últimos 12 meses. A mineradora e trading suíça Glencore PLC afirmou, em dezembro, que 
planeja voltar a pagar dividendos para investidores em 2017 depois de vender ativos e 
reduzir seu endividamento. Investidores e analistas esperam que outras mineradoras como 
a Rio Tinto possam estar considerando um dividendo especial ou mesmo uma recompra de 
ações, embora isso só deva acontecer mais para o fim do ano, quando os executivos estarão 
mais confortáveis com a recuperação do mercado. 

Para a Rio Tinto, os ganhos inesperados devem permitir que o diretor-
presidente Jean-Sébastien Jacques, há sete meses no cargo, consiga demonstrar melhor sua 
estratégia para a mineradora. Investidores estão observando de perto como a mineradora 
está equilibrando redução de dívidas e o pagamento de dividendos e reservando dinheiro 
para dias difíceis. A Rio Tinto divulga seu resultado anual na quarta-feira. 

“O foco no valor do acionista é maior que antes”, diz Nicki Ivory, principal 
analista de mineração da consultoria Deloitte na Austrália. 

A gigante anglo-australiana deve registrar um lucro anual de US$ 5,18 bilhões 
em 2016, ante uma perda líquida de US$ 866 milhões no ano anterior, segundo a mediana 
de previsões feitas por oito analistas. A RBC Capital Markets, braço de investimento do 
banco canadense RBC, estima que a Rio Tinto tenha aumentado a receita em US$ 1,1 bilhão 
em 2016. Além dos preços maiores, uma campanha para elevar a produtividade está dando 
frutos. 

A Rio Tinto está projetando que irá gerar US$ 5 bilhões em fluxo de caixa 
adicional nos próximos cinco anos — uma medida calculada pela receita gerada com as 
operações menos os investimentos — só como resultado da iniciativa de reformar as minas. 

A RBC está entre as firmas que projetam que o excesso de receita gerada em 
2016 será direcionado para o pagamento de dividendos e dívida. Ela projeta um dividendo 
de US$ 1,53 por ação, acima da meta da Rio Tinto de até US$ 1,10. A Canaccord Genuity 
tem uma estimativa de US$ 1,30 para 2016 e uma previsão de US$ 1,88 para 2017. 

Reduzir sua dívida permanecerá sendo o foco da Rio Tinto e de suas 
concorrentes, muitas das quais estavam lutando para elevar sua receita quando o boom das 
commodities da China entrou em colapso. 

A dívida líquida das seis principais mineradoras diversificadas do mundo caiu 
para um total de US$ 89 bilhões em 2016 ante US$ 110 bilhões no ano anterior, e deve ser 
reduzida para US$ 70 bilhões até o fim de 2017, prevê o banco Credit Suisse. 

As mineradoras também não querem extrapolar [no pagamento de dívidas e 
dividendos] porque começam a dar atenção também ao crescimento. A Rio Tinto já está 
avançando em empreendimentos de minério de ferro e bauxita na Austrália e em uma mina 
de cobre na Mongólia. 

“É um ato de equilíbrio”, diz Ivory, da Deloitte. 
Apesar disso, as mineradoras já percorreram um longo caminho desde o início 

sombrio de 2016, quando os preços estavam atingindo um nível que executivos do setor 
descreviam como um cenário do apocalipse. E isso criou um sentimento de esperança entre 
os analistas: “2016 foi o ano de recuperação da demanda e de melhora de resultados e 2017 
deve ser o ano em que as mineradoras começarão a compensar os investidores pelos cinco 



duros anos de desempenho inferior através de dividendos mais elevados em dinheiro e de 
maior disciplina de capital”, afirmou o Credit Suisse. 
 

Fonte: The Wall Street Journal 

Autor: Rhiannon Hoyle, de Sydney 

Data: 06/02/2017 
 

 

 

EXPORTAÇÕES MINEIRAS CRESCEM 64,4% 
 

Resultado de janeiro foi impulsionado pela receita com os embarques de minério de ferro 

no período 
 

As exportações de Minas Gerais deram um salto de 64,4% em janeiro de 2017 
sobre o mesmo mês de 2016. O forte crescimento foi impulsionado pelos embarques de 
minério de ferro, cujo preço internacional no primeiro mês deste exercício foi praticamente 
o dobro da cotação de igual mês do ano passado. As remessas do insumo ao exterior 
cresceram 196,1% em valor, o que representa, em outras palavras, quase o triplo, na mesma 
comparação. 

Em janeiro, as exportações do Estado somaram US$ 2,120 bilhões contra US$ 
1,289 bilhão no mesmo mês de 2016, um salto de 64,4%. O minério representou 35,6% dos 
embarques estaduais no período, também com crescimento (de 5.2 pontos percentuais) 
sobre a participação do insumo nos embarques de Minas em todo o ano passado (30,4%). 
Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic).  

No primeiro mês do ano passado, a tonelada do insumo era comercializada a 
US$ 41, em uma média mensal. Já em janeiro deste exercício, a tonelada do insumo bateu 
na casa dos US$ 80, praticamente o dobro. Essa diferença causou um forte impacto nas 
remessas da commodity, na medida em que a alta em volume foi de apenas 25%, mas em 
valor foi de 196,1%. 

A China também teve papel importante para a alavancagem das exportações 
mineiras em janeiro deste ano. O país asiático comprou 26,4% de tudo que o Estado vendeu 
no exterior no período e 83% dessas aquisições chinesas concentraram-se no minério de 
ferro. 

Em janeiro do ano passado, a China comprou US$ 140,5 milhões, somando 6,2 
mil toneladas de minério de ferro. Já no primeiro mês de 2017, as compras chinesas do 
insumo somaram US$ 465,8 milhões em 8,7 mil toneladas, com crescimentos de 231,5% e 
40,3%, respectivamente. 

Os embarques de café, o principal produto da pauta do agronegócio mineiro, 
perdendo apenas para o minério de ferro, também ajudaram o resultado de janeiro. No 



mês, as exportações do grão somaram US$ 333,2 milhões ante US$ 264,4 milhões em 
idêntico mês de 2016, uma evolução de 26,2%. 

As importações estaduais durante janeiro deste ano alcançaram US$ 572,7 
milhões e, ao contrário das exportações, registraram queda de 13,9% frente ao valor do 
mesmo mês do exercício passado, quando os desembarques totalizaram US$ 664,5 milhões, 
conforme as informações do Mdic. 
 

Saldo  

Com o forte crescimento das exportações e a queda das importações, o saldo 
da balança comercial mineira terminou janeiro de 2017 positivo e 147,7% maior do que o 
do mesmo mês de 2016. Neste confronto, os resultados foram US$ 1,547 bilhão contra US$ 
624,5 milhões. 
 

Fonte: Diário do Comércio 

Autor: Leonardo Francia 

Data: 04/02/2017 
 

 

 

ANGLOGOLD ASHANTI SE UNE A ORINOCO 
 

3ª maior mineradora do mundo, a AngloGold Ashanti fez uma parceria com a Orinoco 

Gold para dar continuidade ao projeto de ouro em Goiás. 
 

A terceira maior mineradora do mundo, a AngloGold Ashanti, fez uma parceria 
com a Orinoco Gold para dar continuidade ao projeto de ouro Faina Goldfields, em Goiás. 
A AngloGold fará um aporte de 5,9 milhões de dólares australianos, cerca de R$ 14 milhões, 
em troca de 15% de participação na mineradora australiana. 

Segundo o acordo, considerado "estratégico" pelo Orinoco, a AngloGold vai 
aportar até 9,5 milhões de dólares australianos, na forma de uma joint venture, nos 
próximos 3 anos e, com isso, receber até 70% de participação na Orinoco. O projeto Faina 
Goldfields inclui as áreas em torno da mina de ouro Cascavel, cujas atividades foram 
iniciadas em julho e paralisadas em outubro do ano passado, mas não incluem a mina. 

"A AngloGold também terá o direito de negociar um earn-in e/ou aquisição de 
até 50% da mina de ouro Cascavel", diz a Orinoco em nota divulgada hoje (7). Earn-in é uma 
forma de aquisição em etapas, de acordo com níveis adequados de exploração e avaliação 
de desenvolvimento para cada estágio estão condicionados, quando da conclusão, a 
acordos de opção de compra. 

"Esses fundos adicionais vão impulsionar o reinício de Cascavel e ajudar a 
destravar o potencial de Faina Goldfields", diz a mineradora australiana. A Orinoco disse 



também que trabalho, junto com consultores da Mining Plus, na finalização de um plano 
para retomar a produção de ouro na mina Cascavel. 

O acordo de parceria acontece depois de uma auditoria técnica de dados 
geológicos do projeto Faina, feita pela AngloGold, que durou quase um ano. "A AngloGold, 
que é um dos maiores produtores de ouro no Brasil, tem amplo conhecimento sobre a 
geologia e condições de operação no local, uma vez que opera o complexo minerário Serra 
Grande, de classe mundial, em um cinturão de greenstone adjacente, há mais de vinte anos. 
Serra Grande é um projeto de milhões de onças com similaridades geológicas com a da 
região de Faina Goldfields", afirma a nota da Orinoco. 

Além da mina Serra Grande, em Crixás (GO), a AngloGold opera, em Sabará 
(MG), as minas Cuiabá e Lamego; em Santa Bárbara (MG), a mina Córrego do Sítio; e em 
Nova Lima (MG) tem instalações metalúrgicas, o Complexo Hidrelétrico Rio de Peixe, além 
dos escritórios administrativos. Em 2015, quando a AngloGold produzir cerca de 128 
toneladas de ouro, as minas brasileiras contribuíram com 14% do total. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 07/02/2017 
 

 

 

 

 

 

 



 

ANO NOVO CHINÊS AJUDA A PUXAR OS PREÇOS DO MINÉRIO E DOS 

METAIS 
 

O início de ano foi melhor para minério de ferro e metais não ferrosos do que 
para o petróleo, dentro do complexo de commodities industriais. Sinais da China 
continuaram a impulsionar as matérias-primas metálicas, enquanto as perspectivas do 
programa de infraestrutura de Donald Trump, novo presidente dos Estados Unidos, 
também reforçaram a expectativa de demanda. A recomposição de estoques nos portos 
chineses na antecipação ao Ano Novo Lunar também ajudou. No lado do petróleo, contudo, 
o retorno de produtoras do xisto americano e dúvidas sobre o consumo global reacenderam 
o sinal amarelo da sobre oferta para investidores. 

O minério com teor de 62% de ferro entregue no porto de Qingdao, na China, 
fechou janeiro cotado em US$ 83,34 por tonelada, segundo a "Metal Bulletin". A alta no 
mês foi de 5,7%. Surpreendentemente, nos últimos dois meses o insumo tem demonstrado 
uma resistência que não era esperada – e exatamente por isso as projeções estão sendo 
elevadas. O Barclays aumentou a previsão de média para 2017, de US$ 51,30 para US$ 
62,50; o Citi, de US$ 56 para US$ 65; a Moody's, de US$ 45 para US$ 60; e a S&P Global 
Ratings, de US$ 50 para US$ 55. Levantamento feito pelo Valor com 14 instituições 
financeiras apontava para US$ 50 há alguns meses. Agora a estimativa é de US$ 58. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para Carsten Menke, analista do banco suíço Julius Baer, no curto prazo o 
cenário para o minério segue positivo. Os problemas de fornecimento dos países que mais 
produzem a matéria-prima no mundo, Austrália e Brasil, por conta da temporada de 
ciclones e chuvas, respectivamente, deve impedir o excesso de oferta. "Isso se alia ao 
aumento da demanda chinesa com a mais elevada produção chinesa de aço após o Ano 
Novo Lunar", diz.  

Durante esta semana toda, o feriado do Ano Novo na China segura a produção 
siderúrgica e os negócios com minério. Com isso, Menke vê força até praticamente o fim 
deste trimestre, quando a retomada da oferta e o arrefecimento da procura pela 
commodity devem causar inversão da tendência. A projeção do analista para o fim de abril 
é de US$ 60. 

Janeiro foi também período de alta para metais não ferrosos. Na Bolsa de 
Metais de Londres (LME, na sigla em inglês), os contratos futuros de três meses do cobre 
subiram 8,9% no mês, para US$ 5.989 a tonelada, e o alumínio avançou 6,2%, para US$ 
1.819. O níquel, porém, sofreu leve queda de 0,5%, terminando em US$ 9.955. 

No caso do cobre, continuam fortes as expectativas quanto as despesas de 
Trump com infraestrutura e o reaquecimento da construção nos EUA. Além disso, os 
trabalhadores de Escondida, no Chile - maior mina de cobre do mundo -, ameaçam entrar 
em greve pela falta de acordo em relação a salários. A sobreoferta seria mais aliviada pela 
projeção da BHP Billiton, terceira maior produtora global, de reduzir sua extração. 

Já para o alumínio primário, animaram os investidores as notícias vindas da 
China de que o país deve reduzir sua capacidade em cerca de 3,3 milhões de toneladas, o 
que aumentou a aposta na alta do metal. O níquel é pressionado, na outra ponta, por uma 
expectativa de fornecimento excessivo depois que a Indonésia decidiu relaxar uma 
proibição de três anos sobre as exportações da commodity. 

Com um potencial de alta já considerado limitado por analistas, o petróleo caiu 
em janeiro. O preço do barril continuou beneficiado, por um lado, pelo corte de produção 
da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), mas a ameaça do xisto 
americano e dúvidas sobre consumo mundial derrubaram o preço. 

O segundo contrato do Brent, negociado em Londres, caiu 3,32% durante o mês, 
para US$ 55,58. Em Nova York, o segundo contrato do WTI recuou 2,27% em janeiro, para 
US$ 53,42. 

Em 13 semanas, a contagem de sondas exploratórias em atividade nos EUA 
subiu durante 12 delas. "Isso torna mais difícil a tarefa da Opep de usar os cortes para 
recuperar o equilíbrio no mercado", afirmou o Commerzbank em relatório. 

"A demanda continua fraca e vemos estoques aumentando nas próximas 
semanas", informa o Julius Baer. "O que não falta agora é fundamento para uma realização 
de lucros no mercado futuro." 
 

Fonte: Valor 

Autor: Renato Rostás 

Data: 01/02/2017 
 

 



 
 

MINERALIZAÇÃO É MAIOR QUE ESPERADA EM CASTELO DOS SONHOS 
 

A TriStar Gold recebeu os resultados de ensaios de sondagens realizadas em novas áreas 

do projeto de ouro Castelo de Sonhos no Pará. 
 

A TriStar Gold disse ter recebido os resultados de ensaios de sondagens 
realizadas nas áreas Esperança South e Esperança Center do projeto de ouro Castelo de 
Sonhos no Pará. "Esses ensaios confirmam que a mineralização se estende bem além da 
área de recursos definida pela companhia em 2014", diz a mineradora em nota divulgada 
na semana passada. 

Segundo o comunicado, o intervalo para os furos feitos em Esperança South, 
como o CSH-16-147, mostrou 5,90 metros @ 2,75 gramas de ouro por tonelada; o CSH-16-
146, com 2,10 metros @ 7,51 g/t; o CSH-16-145, com 7,75 metros @ 1,89 g/t; e o CSH-16-
144, com 3,10 metros @ 3,90 g/t, em profundidades que variam de 12 a 216 metros. 

No caso de Esperança Center, alguns dos resultados mostram o furo CSH-16-
152 com 6 metros @ 0,83 g/t; e o CSH-16-154 com 1,80 metro @ 0,73 grama de ouro por 
tonelada. Parte dos resultados para essa área já tinham sido apresentados. 

Os resultados não mostram dados para os furos CSH-16-148, que foi 
abandonado a 78 metros, com pois as hastes de perfuração ficaram agarradas nessa 
profundidade, nem para o CSH-16-153 e o CSH-16-155, que não continham intervalos 
significativas, isto é, acima de 0,6 gramas de ouro por tonelada. A preparação das amostras 
e o trabalho de análise foi realizado pela SGS Geosol em Parauapebas (PA) e em Belo 
Horizonte (MG), respectivamente. 

"A sondagem recente ratificou nossa visão de que o depósito tem uma camada 
consideravelmente mais extensa do que parecia quando os recursos foram mensurados em 
2014, o que nos permite priorizar a extensão Esperança South como o primeiro alvo para 
ampliar os recursos. Vamos começar a sondagem de RC [Circulação Reversa] na próxima 
semana para preencher as lacunas entre esses longos furos de sondagem tipo step-out, 
assim poderemos atualizar o recurso para o estudo econômico preliminar no fim do ano", 
disse Nick Appleyard, presidente e CEO da Tristar, em nota divulgada na última quinta-feira 
(2). 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 06/02/2017 

 

 



 

SUPER ÍMÃS NO CAMPUS PARTY 
 

Presidente do IPT apresenta superímãs de terras-raras no terceiro dia da Campus Party 

Brasil, em São Paulo 
 

O que têm a ver superímãs de terras-raras e a chamada 4ª Revolução Industrial? 
Muito, na opinião do diretor-presidente do IPT e especialista no assunto, Fernando 
Landgraf: “Muita gente está discutindo se estamos entrando em uma nova era de 
transformações, a Quarta Revolução Industrial, ou se estamos apenas nos surpreendendo 
com a aceleração da continuidade da terceira, aquela marcada pelo advento dos circuitos 
integrados, da automação, dos computadores pessoais, da internet e da telefonia celular. 
A chamada Internet das Coisas vai mudar tudo à nossa volta? ”, pergunta ele, que discutiu 
o tema na quinta-feira, 2 de fevereiro, no Campus Party, em São Paulo. 

Para Landgraf, são muitas as perguntas, mas uma das coisas que deverão 
acontecer será o crescimento do uso dos atuadores (elementos que, sob um determinado 
comando – mecânico ou elétrico – produzem movimento). “Afinal, nossa vida exige muitas 
ações, não apenas informações. Ações físicas exigirão a transformação de informação em 
movimento, e nesse ambiente o eletromagnetismo ainda dominará por muitos anos. Um 
dos materiais mais importantes para o movimento é o ímã, e aí reside uma oportunidade 
interessante para o Brasil. Temos condições de desafiar o domínio chinês dos ímãs mais 
poderosos do planeta, os super-ímãs de terras-raras. ” 

Segundo Landgraf, de um lado o País dispõe de grandes reservas minerais 
desses elementos químicos e, de outro, grandes usuários dos ímãs em geradores eólicos, 
equipamentos eletroeletrônicos e de informática. “Se a cadeia produtiva da mineração ao 
ímã se estabelecer no Brasil, estará aberta a porta para uma miríade de startups que 
poderão criar atuadores para tudo o que a Internet das Coisas poderá exigir. O Ministério 
de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) está investindo em várias 
frentes para ajudar a viabilizar a cadeia produtiva. Claro que é o mercado que vai dizer se 
essa cadeia é viável, mas a oportunidade está aí. Muitos novos negócios surgirão e os mais 
capazes – contando com uma parcela de sorte – ganharão dinheiro com isso. ” 
 
Serviço  

O MCTIC participou da edição 2017 da Campus Party Brasil, que começou no dia 
31 de janeiro, e foi até 5 de fevereiro, no Parque Anhembi em São Paulo. Temas como 
nanotecnologia, Internet das Coisas, superímãs de terras-raras, Quarta Revolução 
Industrial, veículos híbridos, elétricos e movidos a hidrogênio foram discutidos durante o 
evento. 

No dia 2 de fevereiro, Landgraf apresentou o tema ‘Superímãs de terras-raras e 
a Quarta Revolução Industrial’ no palco Ciência. "A questão das terras-raras tem muito a 



ver com a Campus Party, pois envolve eletrônica, fabricação de baterias e ímãs. São temas 
voltados para esse público", comenta Eliana Emediato, coordenadora-geral de Serviços 
Tecnológicos da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTIC. 
 

Fonte: IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

Data: 06/02/2017  
 

 

 

BAIXO ORÇAMENTO PREJUDICA SERVIDORES E SERVIÇOS DO DNPM 
 

O orçamento reduzido da autarquia leva superintendências a uma situação de penúria. Em 

Porto Alegre, elevadores não funcionam há quatro anos. 

 
A restrição orçamentária do Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), que tem prejudicado superintendências da autarquia em todo o país, vai 
aumentar. Para 2017, o orçamento do órgão é R$ 51,1 milhões, 4,6% inferior aos R$ 53,6 
milhões do ano passado. Por lei, o DNPM teria direito a muito mais, R$ 176,1 milhões em 
2016, ou 9,8% dos royalties arrecadados, mas boa parte foi repassado a prefeituras em 
dificuldades. 

O orçamento reduzido leva a cortes na prestação de serviços básicos, como 
vigilância e limpeza, e na compra de material de consumo. Mas não precisava ser assim. Em 
dezembro do ano passado, o governo federal usou cerca de R$ 243 milhões do valor 
arrecadado com a CFEM para financiar prefeituras. 

De acordo com André Elias Marques, presidente da Associação Nacional dos 
Servidores do Departamento de Produção Mineral (ANSDNPM), a legislação brasileira diz 
que, do total arrecadado com a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 
Minerais (CFEM), 65% é distribuído aos municípios mineradoras, 23% aos Estados e 12% 
para a União, sendo 9,8% para o DNPM, 0,2% para o Ibama e 2% para o FNDCT. 

Entretanto, essa divisão não vem sendo cumprida nos últimos anos, o que faz 
com que a autarquia recebesse valores muito menores, que não chegam, segundo 
Marques, a R$ 70 milhões. "Estou no DNPM há 11 anos e a cada ano a situação se complica 
ainda mais", declarou, em entrevista por telefone ao Notícias de Mineração Brasil (NMB) 
nesta terça-feira (7). 

O presidente da ANSDNPM, que assumiu o cargo em junho do ano passado, diz 
que o valor do orçamento de cada ano do DNPM é definido pelo Sistema de Planejamento 
(Sisplan), que faz o orçamento no final de cada ano para o ano seguinte, e depois o 
montante determinado é dividido entre a sede, em Brasília (DF), que fica com a maior parte, 
e as outras superintendências. Para este ano, por exemplo, a sede receberá R$ 12 milhões, 
e o restante do valor será divido entre as 25 superintendências. 



Segundo Marques, nessa divisão dos recursos, há superintendências que 
chegam a receber, por exemplo, R$ 1,5 milhão, enquanto outras recebem apenas R$ 600 
mil, o que é um problema grave. "As superintendências de Minas Gerais, Bahia e Espírito 
Santo, por exemplo, têm situação mais confortável financeiramente, enquanto as de Goiás 
e do Rio Grande do Sul têm as piores, chegando a reduzir cerca de 20% os contratos em 
seus orçamentos", disse. 

Ele fala que a ANSDNPM tem como objetivo "buscar a equidade no dinheiro que 
é repassado para as superintendências do DNPM, para que a distribuição entre elas seja a 
mais justa possível e que elas possam sobreviver". 

A superintendência do Rio Grande do Sul passa, de acordo com o presidente da 
ANSDNPM, pela situação mais grave do país. O prédio em que está a autarquia não tem 
saída de emergência, o elevador está há quatro anos sem funcionar, há problemas na rede 
elétrica, os ramais telefônicos não funcionam e falta a "sala do cidadão" para atendimento 
ao público, entre outros. 

No fim de dezembro, a associação dos servidores enviou um manifesto dos 
trabalhadores para o diretor-geral do DNPM, Victor Hugo Froner Bicca, ressaltando que a 
superintendência passa pelo pior momento de sua existência, "com o sucateamento de suas 
instalações, móveis e equipamentos, e com a prestação de serviços insuficientes ao seu 
adequado funcionamento". 

"Com a nota do Rio Grande do Sul, nós conseguimos abrir uma rodada de 
reuniões com a diretoria geral, inclusive o superintendente do Rio Grande do Sul esteve em 
Brasília para abordar a situação", disse Marques. De acordo com ele, "o alerta da nota surtiu 
efeito para que a diretoria tenha um pouco mais de atenção para tentar contornar os 
problemas". 

Questionado pelo NMB sobre a situação de outras superintendências do DNPM 
no Brasil, o presidente da ANSDNPM declarou que os problemas são constantes em todas 
elas. "Em Goiás a superintendência está passando por uma interdição do andar de cima por 
causa de problemas de infiltração", disse. Segundo ele, aos poucos estão sendo feitas obras 
para contornar a situação na sede própria. A superintendência de Minas Gerais também 
passou por problemas estruturais nos últimos anos, que foram resolvidos. 

O NMB entrou em contato com a assessoria de comunicação do DNPM, que não 
comentou o assunto. 
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