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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 

 
 

 

 

PROJETO FERRO CARAJÁS VAI DEIXAR LEGADO AMBIENTAL NA 

AMAZÔNIA 
 

Uma área verdinha, rodeada de árvores nativas da Amazônia. É esse o 
legado ambiental que o Complexo S11D Eliezer Batista, localizado em Canaã dos Carajás, 
pretende deixar. Afinal, valores como sustentabilidade e revalorização do meio 
ambiente integram o escopo da construção do projeto. Em poucos meses, uma área 
próxima ao S11D, equivalente a 70 campos de futebol e que estava degradada ou 
ocupada por pastos, será completamente revitalizada. Serão plantadas na região 170 
mil mudas nativas da Amazônia. 

A premissa de preservar o meio ambiente começa na escolha da área do 
complexo, que reduziu em mais de 40% a supressão vegetal em comparação com o 
plano diretor inicial, que era de 2,6 mil hectares. Isso porque algumas áreas do S11D 
como usina, pátios de estocagem e regularização de minério, pilhas de estéril e canga, e 
setor de manobra e carregamento de trens estão situadas fora da Floresta Nacional 
(Flona) de Carajás. 

“S11D deixa um legado ambiental muito grande por conta de suas diversas 
ações de compensação, como corredor ecológico, recomposição da floresta, plantio de 
mudas nativas, reestabelecimento da conectividade florestal e monitoramento de 
espécies da fauna e flora local", afirma Fernando Di Franco, líder de Meio Ambiente na 
implantação do projeto. 

Parte dos 10,3 mil hectares de propriedades no entorno da usina e das 
futuras pilhas de estéril e canga adquiridos pelo complexo será destinada ao Programa 
de Conectividade de Fragmentos Florestais, que pretende transformar terrenos 



degradados em floresta nativa. Fruto de parceria com o Instituto Tecnológico Vale, com 
acompanhamento do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a iniciativa já 
tem resultados: mais de 2 mil hectares de áreas em recuperação, o equivalente a 2200 
campos de futebol. 

Ainda com o objetivo de preservar o meio ambiente, somente três dos 101 
quilômetros de linha do novo ramal ferroviário passam pela floresta. Sem contar ainda 
com a construção de quatro pontes suspensas sobre rios da região, para que não se 
perca a conectividade florestal entre os dois lados da linha férrea. 
 
Energia firme para todos 

O fornecimento de energia em Canaã dos Carajás sofria interrupções quase 
que diárias. Uma parceria entre a Vale, as Centrais Elétricas do Pará e a Prefeitura 
Municipal mudou esse cenário. O resultado? A construção de 69 quilômetros de linhas 
de transmissão e duas subestações, uma em Parauapebas e outra no município de 
Canaã. 
 
Saneamento básico 

Capacitar cerca de 150 servidores municipais e 50 lideranças comunitárias. 
Esse foi o objetivo da Vale visando contribuir com a gestão municipal na estruturação e 
implantação do Plano de Saneamento Básico de Canaã dos Carajás. Plano de 
saneamento pronto, vida nova no município. Agora a região já conta com recursos 
públicos para a realização das obras de ampliação e ainda possui um sistema de 
abastecimento de água mais eficaz. Sem contar com o tratamento de resíduos sólidos, 
que gera água com mais qualidade destinada a cerca de 29 mil pessoas. 
 
Sem lixão no horizonte 

Um lixão a céu aberto transformado em aterro controlado. A iniciativa, fruto 
de parceria entre a Vale, a Prefeitura Municipal e a Fundação Vale, rendeu um programa 
de gerenciamento que permite que os resíduos sejam alocados de forma adequada em 
áreas definidas para cada tipo de material e que passam por um processo de 
revestimento. Fim à contaminação do solo e ao risco de proliferação de doenças. 
 
Negócios no campo 

Canaã dos Carajás tem uma vocação rural. Para reforçar esse valor cultural, 
a Vale, juntamente com a Prefeitura Municipal, criou o programa Carta Aberta. A ideia 
é fomentar pequenos negócios rurais e estimular o cooperativismo. O apoio à 
construção da Feira do Produtor e a construção de um novo espaço para exposição e 
venda dos produtos, com mais higiene e segurança, são algumas das ações que fazem 
parte do projeto. 

 
Fonte: Vale 

Data: 13/02/2017 

 

 

 



 

CHILE: GREVE NA MAIOR PRODUTORA DE COBRE DO MUNDO 

PREOCUPA MERCADOS 
 

Trabalhadores da mina chilena Escondida, a maior produtora privada de 
cobre do mundo, operada pela anglo-australiana BHP Billiton, iniciaram nesta quinta-
feira uma greve indefinida que terá repercussões para o PIB chileno e que preocupa os 
mercados. 

A greve, aprovada por 99,9% da força de trabalho após negociações 
frustradas com a BHP Billiton, informou à AFP, Carlos Allendes, porta-voz do sindicato 
de trabalhadores de Escondida. 

Cerca de 1.200 trabalhadores se acomodaram em um acampamento nos 
arredores da minha, a mais ou menos 1.300 km ao norte de Santiago. Protestam pela 
redução de seus salários em até 300 dólares e cláusulas discriminatórias em contratos 
para novos trabalhadores, afirmou Allendes. 

Eles também pedem um reajuste de 7% e um bônus de até 39.000 dólares, 
mas disseram que estão dispostos a negociar. 

Mais de 2.500 trabalhadores de Escondida participam da greve. Essa é a 
maior mina do mundo por produção, que representa 5% do total da oferta mundial. 

Os mineiros criaram um fundo de 250 milhões de pesos (aproximadamente 
389.000 dólares) para enfrentar o conflito. 

BHP Billiton, principal acionista da mineradora junto com a Rio Tinto, 
suspenderá a produção durante a greve e pediu aos trabalhadores que evitem a 
"violência". 

"Confio que os líderes sindicais saberão conduzir corretamente a greve legal, 
evitando atos de violência e situações que estejam à margem de nossa Carta de Valores 
e da lei", pediu aos trabalhadores o presidente de Escondida, Marcelo Castillo. 

À incerteza no mercado pela greve de Escondida se soma à situação da 
segunda maior mina do mundo, Grasberg, na Indonésia, operada pela americana 
Freeport-McMoRan, após a adoção pelo país de uma nova regulamentação de 
mineração. 
 
Peso simbólico 

"Escondida tem os trabalhadores mais bem pagos do país com um salário 
médio de 150.000 dólares anuais", diz à AFP Gustavo Lagos, professor de mineração da 
Universidade Católica. 

Lagos considera que os efeitos negativos de uma eventual vitória dos 
trabalhadores seriam maiores que os benefícios de um eventual aumento do preço do 
metal. 

Esse resultado poderia provocar um efeito cascada nas negociações dos 
convênios coletivos de outras minas que expiram neste ano. 

Enquanto alguns analistas descartam um desabastecimento produto da 
greve, a China, maior consumidora mundial, poderá sofrer uma "escassez temporária", 



embora um repentino aumento dos preços não seja o suficiente para desestimular a 
demanda, disse à AFP Chris Wu, analista de CRU. 

As empresas chinesas “não têm opção, pois há estoques de cobre para 
alguns dias, não para três meses", acrescentou. 

No entanto, após um período difícil pela desaceleração econômica, a China 
recuperou o apetite em 2016 (com importações recorde de cobre por 4,95 milhões de 
toneladas), impulsionado por um boom imobiliário e um aumento do investimento nas 
infraestruturas. 

Mas o salto nas importações (mais de 30% em dezembro) poderia durar 
pouco se o endividamento governo chinês tenta reequilibrar a economia em detrimento 
da indústria pesada porque "não pode manter o nível de gastos em infraestruturas", diz 
Wu. 

A greve em Escondida terá um impacto importante no já enfraquecido PIB 
chileno, adverte Lagos, que prevê que, se a greve se prolongar por um mês, a perda 
poderá ser 0,2%. 
 

Fonte: Estado de Minas (Por Agence France Presse) 

Data: 09/02/2017 

 

 

RETOMADA E FORTALECIMENTO DA MINERAÇÃO NO PAÍS É UMA 

DAS METAS DO MME, DIZ MINISTRO 
 

Fernando Coelho defende diálogo com setor no Fórum de Secretários Estaduais de 

Energia e Mineração 
 

Na abertura do Fórum de Secretários Estaduais de Energia e Mineração, o 
ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, reiterou a importância da abertura 
do governo federal para dialogar com os agentes do setor. “Fico muito feliz em perceber 
que, ao recebê-los, este Ministério volta a ser o epicentro dos debates. Esse é o 
ambiente ideal para defendermos nossas posições em prol do crescimento do país”, 
afirmou o ministro, na abertura do evento, nesta última quarta-feira (08/02). 

Fernando Coelho reiterou que o Ministério trabalha diariamente para que 
projetos sejam criados e concluídos com participação de todos do setor energético-
mineral. Como exemplo disso, o ministro destacou o ambiente de Consulta Pública do 
Ministério que já recebeu diversas contribuições de agentes. 

Durante o Fórum, o secretário de Geologia, Mineração e Transformação 
Mineral do MME, Vicente Lôbo, falou da integração entre a União e os Estados, na busca 
de melhores resultados para reestruturação do setor, tornando a indústria nacional mais 
robusta e competitiva.  



“O Brasil tem uma janela de oportunidade que podemos trabalhar para 
construir um plano de retomada. Isso só é possível com a colaboração de todos os 
secretários de energia e mineração estaduais que aqui estão”, falou. 

Na apresentação do Programa para Revitalização da Indústria Mineral 
Brasileira, Vicente Lôbo elencou os principais tópicos do plano, como a definição de 
metas e diretrizes nas áreas de geologia, mineração e transformação mineral; 
publicidade dos diplomas normativos; além da revitalização da economia mineral. 

No evento ainda foi discutido a possibilidade de transformar o 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e em agência reguladora, o 
Projeto de Lei de arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral 
(CFEM) e o Decreto do Código de Mineração. 
 

Fonte: Ministério de Minas e Energia – Assessoria de Comunicação 

Data: 09/02/2017 

 

 

 

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DA VALE PARTICIPA DE 

ENCONTRO DA APIMEC RIO DE JANEIRO 
 

O diretor de Relações com Investidores da Vale, André Figueiredo, realizou 
na quinta-feira (2), na Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do 
Mercado de Capitais (Apimec) do Rio de Janeiro, uma apresentação sobre os resultados 
positivos e a retomada da competitividade da empresa. Foco no Zero Dano, obtenção 
de licenças ambientais, implementação de projetos, redução de custos e despesas e 
gestão do portfólio foram algumas das temáticas presentes na pauta. Estiveram 
presentes no auditório mais de 70 investidores. 

Ele destacou os quatro pilares em que a posição competitiva da Vale está 
baseada: licenças ambientais, implementação de projetos, redução de custos e despesas 
e gestão do portfólio. Mais de 300 licenças foram obtidas desde 2011 e 18 projetos 
principais foram concluídos nos últimos cinco anos. Desde 2012, os custos foram 
reduzidos em mais de 30%, apesar do aumento de volumes, e as despesas declinaram 
em mais de 80%. O desinvestimento em ativos non-core nos últimos seis anos foi de 
aproximadamente US$ 15 bilhões de dólares. 
 

 

 

 

 



Segundo o diretor, as ações da Vale valorizaram 237% somente em 2016, o 
resultado mais positivo entre as grandes mineradoras no período. O diretor explicou que 
a melhor percepção sobre as ações da Vale está associada à redução do risco nas 
seguintes dimensões: competitividade, necessidades de capex e alavancagem 
financeira. Segundo ele, a conclusão do ciclo de investimentos levou o capex da Vale 
para o patamar dos competidores. Além disso, os investimentos de capital e 
manutenção foram reduzidos com contínua disciplina na alocação de capital. 

Ele destacou que a dívida líquida da mineradora vai reduzir no curto prazo e 
que o foco será ainda no pagamento de dividendos, o que contribuirá para o alcance de 
uma sólida posição financeira da Vale. A meta é reduzir a dívida líquida ao patamar entre 
US$ 15 e 17 bilhões ainda em 2017. O objetivo será alcançado através da geração de 
fluxo de caixa livre, com a opção estratégica de desinvestimentos. 

No que diz respeito a lesões nas operações, Figueiredo afirmou que o 
objetivo é alcançar zero dano. Entre 2011 e 2016, obtivemos declínio de 42% no número 
total de lesões. 

Segundo Figueiredo, com o a entrega do Complexo S11D Eliezer Batista, que 
já está em operação, a Vale atingirá níveis de competitividade e realização de preços 
nunca antes vistos. “O S11D consolidará a posição da Vale como produtor com menor 
custo C1 da indústria, fechando o gap de competitividade geográfica em relação aos 
nossos competidores”, concluiu. 
 

Fonte: Vale 

Data: 07/02/2017 

 

 

MUDANÇA NA LEI PODE BENEFICIAR SAMARCO 
 
Uma mudança nas regras ambientais de Minas Gerais deverá tornar mais 

rápida a concessão das licenças que a Samarco precisa para voltar a operar. 
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente vinha dizendo que era possível 

que até meados do ano, talvez em agosto, fossem expedidas as licenças prévia e de 
instalação da chamada cava de Alegria Sul. A liberação da cava é um passo crucial, 
segundo a Samarco, para que ela tenha onde lançar seus rejeitos, caso retome sua 
produção de minério de ferro na cidade de Mariana (MG). 

Agora, com a mudança, essas licenças poderão sair entre abril e maio, disse 
ontem ao Valor o secretário adjunto de Meio Ambiente de Minas, Germano Vieira. O 
que mudou em Minas foi a possibilidade de grandes empreendimentos, como o da 
Samarco, solicitarem duas licenças ao mesmo tempo. Até então, era preciso solicitar, 
primeiro, a licença prévia; uma vez que esta era obtida, a empresa pedia a licença de 
instalação e só então poderia dar entrada na licença de operação.  

Em 25 de janeiro, o governo de Fernando Pimentel (PT) publicou o decreto 
nº 47.137/17 que estabelece a possibilidade de licenciamento concomitante. Dias 
depois da publicação, a Samarco apresentou um pedido único de licença prévia e de 



instalação. Esse pedido substituiu outro da empresa que tramitava desde junho na 
secretaria, apenas para licença prévia da cava. 

"Não fosse essa possibilidade, a licença prévia da Samarco sairia por agora, 
mas a de instalação só mais tarde e de operação só em 2018", disse Vieira. A expectativa 
da Samarco de retomar suas atividades em 2017 torna-se, com o decreto, algo mais 
plausível, disse Vieira, que está à frente desse processo na Secretaria de Meio Ambiente. 

No fim do ano passado, o presidente da Samarco, Roberto Carvalho, disse 
ao Valor que esperava que a empresa estivesse funcionando de novo em algum 
momento no segundo semestre deste ano.  

O decreto trouxe também outra novidade. A possibilidade de a secretaria 
conceder licenças antes que alguns órgãos até então envolvidos no processo de 
licenciamento se posicionem. 

Se a secretaria analisa, por exemplo, um pedido de licença de um 
empreendimento que poderá afetar um local histórico ou uma população remanescente 
de quilombolas, não será mais necessário aguardar a manifestação dos órgãos 
correspondentes. Se esses órgãos não se manifestarem até certo prazo, a Secretaria de 
Meio Ambiente poderá conceder a licença e o empreendedor só terá de continuar 
buscando as autorizações restantes junto a autoridades não ambientais.  Esse 
expediente poderá agilizar outro processo de licenciamento da Samarco. É o chamado 
licenciamento de operação corretiva. A empresa informou que está finalizando a 
preparação do pedido dessa licença que valerá para todo o empreendimento e sem a 
qual a empresa não tem como retomar suas atividades.  

"A Samarco tem conhecimento dessas mudanças e afirma que irá cumprir o 
que está previsto na legislação", informou. 

As mudanças em Minas Gerais começaram a ser discutidas no início de 2015, 
assim que Pimentel assumiu o governo. O argumento então era a necessidade de dar 
mais agilidade aos processos de licenciamento ambiental em Minas sem afrouxar as 
exigências que garantissem mitigação e compensações dos impactos ao ambiente. 

Com uma economia ainda muito dependente de mineração, são 
relativamente comuns casos de licenciamento de mineradora levarem até oito anos.  

Resultado de uma joint-venture entre Vale e BHP Billiton, a Samarco é um 
dos maiores produtores mundiais de pelotas de ferro, usadas por siderurgias. Em 
novembro de 2015, uma das barragens de rejeito da empresa se rompeu provocando 
uma tragédia ambiental sem precedentes no país que matou 19 pessoas. Desde então, 
a empresa está parada. 
 

Fonte: Valor 

Autor: Marcos de Moura e Souza 

Data: 10/02/2017 

 

 

 



 

PROJETO DESTINA ARRECADAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL PARA 

REGIÃO AFETADA POR DESASTRE 
 
A Câmara dos Deputados analisa projeto do Senado (PL 5067/16) que altera a Lei 

de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) para determinar que, em situação de desastre, a 
multa por infração ambiental seja revertida para recuperar a região afetada. 

O texto também altera a Lei do Fundo Nacional do Meio Ambiente (Lei 
7.797/89) para incluir entre as aplicações prioritárias do fundo a recuperação de áreas 
degradadas por desastres ambientais. 

Autor da proposta, o senador Antônio Anastasia (PSDB-MG) sustenta que a 
ideia do projeto surgiu após a tragédia de Mariana (MG), em 2015, quando o 
rompimento de uma barragem da mineradora Samarco despejou milhões de metros 
cúbicos de lama no curso do Rio Doce, causando a morte de 19 pessoas. A primeira 
condenação obriga a Samarco a pagar R$ 1,2 bilhão para medidas reparatórias. 

Pelo projeto, os recursos da multa aplicada por infração ambiental devem 
ser destinados a ações de resposta e de reconstrução da área afetada, 
independentemente da obrigação do infrator de reparar os danos causados. 

Caso a multa seja aplicada por órgão ou entidade federal, a destinação dos 
recursos dependerá do reconhecimento de situação de emergência ou de estado de 
calamidade pública pelo executivo federal. 

O texto prevê ainda a criação de um plano de trabalho que deve ser 
elaborado com a participação de estados, municípios e de representantes da sociedade 
civil das áreas atingidas. 

Por fim, caso o desastre ambiental cause queda na arrecadação do 
município, parte do dinheiro deverá ser direcionado para garantir, além da recuperação 
do meio ambiente, a manutenção dos serviços públicos nas localidades danificadas. 

 
Tramitação  

O projeto será analisado pelas comissões de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. Depois, seguirá para o Plenário. 
 

Fonte: Agencia Câmara Notícias 

Autor: Márcia Becker 

Data: 10/02/2017 

 

 

 



 

S11D EXPORTA 264 MIL TONELADAS DE MINÉRIO EM JANEIRO 
 

O megaprojeto de minério de ferro S11D, da Vale em Canaã dos Carajás (PA), 
exportou, no seu primeiro mês comercial, 264,4 mil toneladas da commodity. Essa 
também foi a primeira vez que esse município paraense registrou uma exportação de 
ferro. A informação consta no sistema Aliceweb, do Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC). 

Neste ano, a expectativa é que o S11D oferte, pelo menos, 25 milhões de 
toneladas de minério de ferro ao mercado e que a Vale extraia na região de Canaã dos 
Carajás um total de 175 milhões de toneladas da commodity. 

Cerca de 25 milhões de toneladas sairão de Canaã, na Serra Sul, 10 milhões 
de toneladas de Curionópolis, na Serra Leste, e 140 milhões de toneladas de 
Parauapebas, na Serra Norte, de acordo com o cronograma de produção apresentado 
pela empresa no final do ano passado. 

Em janeiro de 2016, apenas os finlandeses tinham interesse em 
comercializar minério com Canaã dos Carajás, tendo em vista que o município possuía 
apenas cobre para apresentar ao mundo. Com o minério de ferro do S11D agora, 
chineses, alemães, indianos, japoneses, espanhóis, turcos, franceses, malaios, sul-
coreanos, holandeses e britânicos estão interessados em exportar a commodity do 
município. 

Neste ano, Canaã dos Carajás deve retomar sua importância na balança 
comercial nacional. O município, que chegou a ser um dos 20 principais do Brasil, perdeu 
participação e está na 57ª colocação. Caso a produção esperada para S11D se concretize, 
o município poderá voltar para as 20 principais novamente. 
 

Exportação brasileira de minério de ferro em janeiro 

De acordo com o Aliceweb, a exportação de minério de ferro em janeiro 
deste ano totalizou 28,9 milhões de toneladas, alta de 15,5% na comparação com o 
mesmo período, quando foram exportadas 25 milhões de toneladas da commodity. O 
volume é o mais alto registrado no mês de janeiro. 

A receita com as exportações, que totalizou R$ 1,6 bilhão no primeiro mês 
deste ano, apresentou uma alta de 143,9% ante o mesmo mês do ano passado, cujo 
valor arrecadado foi de US$ 656 milhões. 

Os portos que mais movimentaram minério de ferro em janeiro deste ano 
foram o de São Luís, no Maranhão, com 11,9 milhões de toneladas, seguido pelo de 
Vitória, no Espírito Santo, com 8,5 milhões de toneladas e pelo de Sepetiba, no Rio de 
Janeiro, com 6,7 milhões de toneladas da commodity. 

O principal país comprador de minério de ferro brasileiro em janeiro deste 
ano foi a China, com 16 milhões de toneladas. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 13/02/2017 



 

FLEXA CRITICA DECISÃO DO GOVERNO DE AMPLIAR ÁREAS DE 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL NO PARÁ 
 

A ampliação dos limites de duas áreas de preservação ambiental no Pará, 
por meio da Medida Provisória (MP) 758/2016, motivou críticas do senador Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA) em Plenário nesta quinta-feira (9). Segundo ele, a expansão poderá 
inviabilizar o aproveitamento econômico de riquezas minerais e causar elevadas perdas 
econômicas para o estado e populações dos municípios atingidos, com provável 
aumento do desemprego. 

A MP amplia os limites do Parque Nacional do Jamanxim, localizado nos 
municípios de Itaituba e Trairão, no Pará, e da Área de Proteção Ambiental (APA) do 
Tapajós, nos municípios de Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso e Trairão. O senador 
disse que foram afetadas áreas de grande potencial mineral, inclusive para a extração 
de ouro e diamantes, que há muitas décadas já haviam sido delimitadas pelo próprio 
governo para futuro aproveitamento econômico. 

“Ao proibir o desenvolvimento de uma importante atividade econômica, em 
especial no nosso estado, a MP tende a agravar a situação de conflito no interior do 
Pará, em decorrência da informalidade da garimpagem, além de provocar a descrença 
e insegurança em relação a futuros investimentos”, disse. 

 
Ferrogrão 

As mudanças, conforme a justificativa que consta da MP, decorrem da 
necessidade de compensar o uso de áreas de preservação para dar passagem à Estrada 
de Ferro 170, chamada de Ferrogrão, em fase de construção. Flexa registrou que 
somente o Parque Nacional está incorporando mais de 51 mil hectares quadrados, área 
que seria maior do que a mobilizada para a construção da estrada de ferro. 

O senador observou que a Ferrogrão é importante para o estado, sobretudo 
para atender as necessidades do agronegócio. No entanto, descartou a necessidade de 
compensação da área de passagem com aumento desproporcional dos limites do 
parque, o que teria sido feito sem embasamento técnico, comuta pública ou discussão 
prévia com os setores da sociedade afetados e sequer com muitos dos órgãos federais 
que deveriam ser consultados. 

Também registrou que o Pará hoje já tem 49% de seu território “engessado” 
por áreas de preservação definidas por atos federais, sejam ambientais ou indígenas, 
além de mais 20% afetados por áreas de preservação criadas pelo próprio estado. Do 
total de 1,248 mil quilômetros quadrados, explicou Flexa, restam 30% do território, 
contando áreas ocupadas pelos municípios e as destinadas às atividades agrícolas e 
industriais. 

“Não precisamos mais derrubar uma única árvore. Temos que usar com 
inteligência as áreas que já estão antropizadas (com presença humana), investindo em 



ciência e tecnologia. Agora, não dá mais para que novas áreas de preservação sejam 
criadas ou as existentes ampliadas”, defendeu. 

Flexa registrou que a MP 756/2016 também promoveu alterações nos 
limites de áreas de preservação. Informou também que já apresentou emendas às duas 
matérias para tentar reverter seus efeitos. 
 

Fonte: Agência Senado 

Data: 09/02/2017 

 

 

SDE E CBPM CRIAM GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAR 

PROPOSTA DA POLÍTICA MINERAL NA BAHIA 
 

Quinto estado brasileiro no ranking nacional de bens minerais e dona da 
maior diversidade mineral do país, a Bahia é um dos estados mais promissores do setor 
de mineração. Para gerir e explorar todo esse patrimônio, o estado decidiu elaborar a 
Política Mineral, visando apoiar e incentivar ações na promoção e atração de 
investimentos para o setor. Para tanto, foi criado um grupo de trabalho, formado por 
representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e da Companhia 
Baiana de Pesquisas Minerais (CBPM), que terá a missão de propor a política mineral do 
estado.  

Segundo o superintendente de Estudos e Políticas Públicas da SDE, Reinaldo 
Sampaio, o potencial do estado e o seu papel de destaque na mineração brasileira 
recomenda a elaboração de uma política setorial. “Ela tem o objetivo de ampliar as 
oportunidades de investimentos no setor e os respectivos reflexos socioeconômicos”, 
afirma. 

O superintendente destaca que o governo estadual realizou, por meio da 
CBPM, o mapeamento geológico de todo o estado, contribuindo para a atração e 
realização de investimentos minerais na Bahia, refletido no aproveitamento econômico 
de cerca de 40 diferentes substâncias minerais no estado. 

Com cerca de 500 produtores minerais, o setor gera mais de 16 mil postos 
de trabalho, 85% deles localizados na região do semiárido baiano. Em 2015, a Produção 
Mineral Baiana Comercializada (PMBC) atingiu R$ 2,5 bilhões, responsável por 
aproximadamente 1,4% do PIB local. O estado é o maior produtor nacional de urânio, 
barita, cromo, magnesita, talco e salgema. 

O comércio exterior de bens minerais da Bahia é composto, principalmente, 
por exportações de ouro, níquel, rochas ornamentais, vanádio e magnesita, tendo como 
principais destinos Estados Unidos, China, Canadá, Itália, Coréia do Sul, Finlândia, Suíça, 
Emirados Árabes e Hong Kong. 
 

Fonte: ASCOM/SDE – Gov. Estado da Bahia 

Data: 10/02/2017 



 

FÁBRICA DE SUPERFÍCIES DE QUARTZO É INAUGURADA 
 

Nesta terça-feira (14), foi inaugurada a primeira fábrica de superfícies de 
quartzo da América Latina, em São Domingos do Norte. A planta, do Grupo Guidoni, 
exigiu investimentos iniciais de R$ 27,4 milhões e a previsão é que mais R$ 23 milhões 
sejam investidos até dezembro deste ano. Foram gerados 127 empregos e, até o final 
do ano, outros 66 postos de trabalho devem ser criados. A capacidade produtiva da 
unidade, que participa do programa de incentivo ao investimento Invest-ES, é de 110 
mil m² de chapas de quartzo por mês. 

Este novo projeto incluiu a aquisição de uma indústria de Superfícies de 
Quartzo na Espanha, que possui uma equipe de profissionais capacitados, com mais de 
20 anos de experiência em tecnologia e gestão de qualidade deste produto e mais de 
200 fórmulas patenteadas de cores; e a instalação de duas linhas completas no Brasil, 
sendo a primeira indústria do segmento na América Latina. O valor de aquisição da 
planta e todo o parque industrial da unidade de produção da Europa foi de €10 milhões. 

O evento de lançamento da unidade capixaba teve a presença do ministro 
de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho; do secretário de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral, Vicente Lobo; do Diretor do DNPM, Victor Hugo Bicca; do vice-
governador do Espírito Santo, César Colnago; e do secretário de Estado de 
Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo. 

Fernando Coelho Filho disse que a inauguração da fábrica mostra que a 
recuperação da economia já começou. "O Brasil sairá dessa crise por causa da sua gente, 
por causa de empreendedores como vocês, que geram riqueza para o Brasil e para o 
mundo", destacou. 

Já César Colnago ressaltou a importância da fábrica e do programa de 
incentivos do Estado para levar desenvolvimento para o interior. "O capixaba trabalha, 
cria e confia e o Governo apoia o desenvolvimento com os incentivos Invest e Compete, 
que são transparentes e bem estruturados", disse. 

Para o secretário José Eduardo Azevedo, esse projeto mostra que o 
programa estadual de incentivos está cumprindo o seu papel de atrair investimentos e 
tornar as indústrias capixabas mais competitivas. "Aqui há a presença dos nossos 
incentivos fiscais Invest e Compete, que apoiam todo o complexo industrial do Grupo 
Guidoni, responsável por cerca de 900 empregos e por contribuir com o 
desenvolvimento das Regiões Norte e Noroeste do Estado".     
 

Saiba mais 

O Grupo Guidoni – fundado no ano de 1989 – tem como principal atividade 
a extração e o beneficiamento de rochas ornamentais, sendo uma das maiores empresas 



mineradoras de rochas ornamentais do mundo. Destaca-se também como grande 
exportador de blocos e chapas beneficiadas. 

Hoje, o Grupo atua em todos os continentes, concentrando mais de 80% de 
sua produção para exportação, em sua maioria para os mercados Norte Americano 
(chapas) e Asiático (blocos). Aproximadamente US$ 50 milhões por ano. 

A empresa adota em suas jazidas um plano de recuperação de áreas 
degradadas, plano de lavra, e todo licenciamento necessário para extração de rochas 
ornamentais, enquanto as áreas nativas são reflorestadas. 

A empresa possui também depósitos de rejeitos, filtro prensa, aterro 
sanitário e reaproveita mais de 90% da água utilizada no processo de beneficiamento. 

O presidente do Grupo, José Antônio Guidoni, agradeceu os incentivos do 
Governo do Estado para o empreendimento. "Esse projeto nasceu em 2015 e hoje é a 
primeira indústria do segmento da América Latina. Com ele, estamos agregando valor, 
gerando emprego e renda", afirmou. 
 

Fonte: ASCOM – Governo do Espírito Santo 

Data: 14/02/2017 

 

 

CONTINENTE DESAPARECIDO HÁ 200 MILHÕES DE ANOS É 

ENCONTRADO DEBAIXO DO OCEANO ÍNDICO 
 

Sob as águas das Ilhas Maurício, no Oceano Índico, se escondem fragmentos 
de um continente que desapareceu há 200 milhões de anos. É o que afirma uma equipe 
de pesquisadores da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul. 

De acordo com a pesquisa, publicada na revista Nature Communication, os 
fragmentos se desprenderam do supercontinente Gondwana, quando este se 
desintegrou para formar África, Índia, Austrália, América do Sul e Antártida. 

A descoberta foi feita a partir de um mineral chamado zircão, de 3 bilhões 
de anos, encontrado na superfície da ilha Maurício, a maior do país, localizado no sul do 
Oceano Índico, à leste de Madagascar. A revelação surpreendeu os geólogos, já que 
Maurício é uma ilha vulcânica jovem, que não tem mais de 9 milhões de anos. 
 

Fragmentação complexa 

Acredita-se que os fragmentos encontrados no oceano, batizados 
coletivamente de Mauritia, são pedaços da crosta terrestre que mais tarde foi coberta 
de lava de erupções vulcânicas da ilha. 

"O fato de termos encontrado zircões desta idade mostra que nas Ilhas 
Maurício existem materiais da crosta terrestre muito mais antigos que só poderiam ser 
originários de um continente", diz Lewis Anshwal, principal autor da pesquisa. 



A ruptura do Gondwana não foi um processo simples no qual o 
supercontinente se dividiu em dois, mas uma fragmentação complexa que deixou 
pedaços de crosta terrestre de tamanhos diferentes "à deriva na bacia do Oceano Índico 
em evolução". 
 

Não houve contaminação 

Não é a primeira vez, no entanto, que zircões desta idade são encontrados 
nas Ilhas Maurício. 

Um estudo de 2013 encontrou vestígios do mineral na ilha, mas recebeu 
inúmeras críticas, indicando que o material poderia ter aparecido ali por outros motivos 
- pelo vento ou contaminação, por exemplo. 

Mas, depois de uma análise cuidadosa para evitar a contaminação cruzada 
com outros minerais, Ashwal concluiu que os zircões "não poderiam ter sido 
introduzidos nas rochas pelo vento ou pelas ondas do mar, nem poderiam ter sido 
transportados por aves, rodas de carros ou sapatos". 

Para o pesquisador, as rochas só poderiam ter se originado a partir de uma 
erupção vulcânica. 

A descoberta lança nova luz sobre os mecanismos a que estão submetidas 
as placas tectônicas. 
 

Fonte: BBC Brasil 

Data: 03/02/2017 

 

 

CIENTISTAS CRIAM BATERIA QUE PODE REVOLUCIONAR SETOR DE 

ENERGIA 
 

Bateria da Universidade de Stanford é feita a base de três materiais relativamente 

baratos e abundantes — alumínio, grafite e ureia 
 

Um dos maiores desafios para a expansão das energias renováveis é o 
armazenamento de energia de um jeito eficiente e econômico, mas um novo tipo de 
bateria desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados 
Unidos, pode ajudar a impulsionar o setor. 

 
 



Com três materiais relativamente baratos e abundantes — alumínio, grafite 
e ureia — o professor de química Hongjie Dai e o doutorando Michael Angell criaram 
uma bateria recarregável segura e com um ciclo de vida longo. 

O grande diferencial dessa bateria é o uso de ureia — um material já 
produzido em grandes quantidades industriais para uso em fertilizantes e também 
presente na urina dos mamíferos — como base para o eletrólito, que é a solução capaz 
de conduzir corrente elétrica. 

“Então, essencialmente, o que você tem é uma bateria feita com alguns dos 
materiais mais baratos e mais abundantes que você pode encontrar na Terra. E 
realmente ela tem bom desempenho “, diz Dai em um comunicado de imprensa. 

Por uma métrica de eficiência chamada de coulomb (C), que mede a relação 
entre a unidade de carga colocada na bateria e a carga de saída, a nova bateria é avaliada 
em 99,7%, o que é considerado bem alto. 

Os pesquisadores publicaram os resultados na revista científica PNAS, da 
Academia Nacional de Ciências dos EUA. 
Desafio 

À medida que a demanda por tecnologias renováveis cresce, aumenta a 
necessidade de baterias baratas e eficientes para armazenar a energia gerada durante 
períodos de alta produção e liberá-la em tempos nada produtivos, especialmente se 
tratando da fonte solar. As baterias atuais, como as de íon lítio ou chumbo-ácido, são 
caras e têm vida útil limitada. 

Para levar sua invenção às vias comerciais, os pesquisadores licenciaram as 
patentes de bateria para uma empresa chamada AB Systems, fundada pelo próprio Dai. 
Eles também planejam aumentar a vida útil da bateria e, para isso, terão de analisar 
mais profundamente seus processos químicos internos. 

Para atender às demandas de armazenamento de uma rede elétrica, a 
bateria comercial terá de durar pelo menos dez anos. 

“Nosso sonho é que, com essa bateria, a energia solar seja armazenada em 
cada edifício e em cada casa”, disse Dai. 
 

Fonte: Exame 

Autora: Vanessa Barbosa 

Data: 14/02/2017 

 

 

 

IMPULSIONADO PELA REVOLUÇÃO DO XISTO, SETOR DE 

FERTILIZANTES VIVE BOOM NOS EUA 
 

Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promete 
revigorar a indústria do país e recuperar o espaço perdido para a China, o processo já 
está em andamento no setor de fertilizantes, onde as empresas americanas vêm 
crescendo fortemente. 



A produção de ureia, um importante fertilizante a base de nitrogênio, 
aumentou em cerca de 10% no ano passado, impulsionada por várias novas unidades e 
outras que foram expandidas em vários Estados, que ajudaram a aumentar a capacidade 
total em 24%. Enquanto isso, a produção na China, o principal produtor mundial de 
fertilizantes, caiu 7% em 2016 e as exportações recuaram em cerca de 35%. 

Essas mudanças nos rumos do setor não se devem à intervenção do governo, 
como maiores tarifas de importação ou súplicas para “comprar nos EUA”. Em vez disso, 
elas se devem em grande parte às tendências do mercado global de petróleo. 

Os fabricantes de fertilizantes estão se beneficiando da revolução gerada 
pelo petróleo de xisto. A combinação do faturamento hidráulico e da perfuração 
horizontal têm ampliado significativamente a produção, reduzindo o custo do gás. 

E, nos EUA, o gás é um ingrediente chave para os fertilizantes a base de 
nitrogênio, como a ureia — que é principalmente usada diretamente no solo — e 
amônia, que normalmente é misturada com outros produtos, ou refinada para produzir 
ureia. 

Enquanto isso, seus concorrentes na China têm sido prejudicados pela forte 
alta nos preços do carvão, o que se seguiu à decisão de Pequim no ano passado de limitar 
a produção, restringindo as antes amplas ofertas do combustível. Em torno de 75% da 
ureia da China é produzida a partir da transformação de carvão em gás. 

“O baixo custo do gás de xisto nos EUA transformou a competitividade de 
vários setores onde a energia representa uma grande fatia dos custos dos insumos”, diz 
Rajiv Biswas, economista-chefe para Ásia e Oceania da firma de pesquisa IHS Global 
Insight. “Um dos maiores beneficiados foi o setor químico americano. ” 

O aumento na produção de fertilizantes nos EUA vai provavelmente 
continuar este ano, à medida que novas fábricas planejadas há tempos entram em 
operação. A capacidade de produção de amônia nos EUA pode aumentar 2 milhões de 
toneladas este ano, para cerca de 11,4 milhões de toneladas, estima o chefe de pesquisa 
agrícola do Société Générale, Rajesh Singla. 

A capacidade de produção de ureia também pode crescer 4,1 milhões este 
ano, com pelo menos cinco novas fábricas gigantescas, de acordo com a firma provedora 
de dados de mercado ICIS, colocando os EUA rumo a um aumento de 50% em sua 
capacidade de produção entre 2015 e 2020. 

A fabricante de fertilizantes CF Industries, com sede no Estado de Illinois, 
apenas concluiu um desses projetos, a expansão da sua fábrica de nitrogênio Port Neal, 
no Estado de Iowa, no centro do cinturão do milho nos EUA. 

“Considerando o custo do gás nos EUA que vislumbramos no longo prazo, 
pensamos que este era o lugar certo para investir”, diz o diretor-presidente da empresa, 
Tony Will. A estimativa é que a fábrica produza 816,5 mil toneladas de amônia e 1,27 
milhão de toneladas de ureia por ano, empregando cerca de 100 pessoas. 

Com uma produção maior de fertilizantes migrando para os EUA, a 
importação de ureia caiu 34% no ano passado. Apesar de a China ainda ser o maior 
exportador, a sua participação no mercado global de ureia caiu de 43% para 39% entre 
2015 e 2016, de acordo com o CRU Group, consultoria especializada em commodities. 

A vantagem de custo dos EUA é crucial. O custo médio da produção de uma 
tonelada de ureia nos EUA usando gás é de US$ 130, estima o CRU. Já na China, usando 
carvão antracito, esse valor fica entre US$ 180 e US$ 210. O gás representa em torno de 



60% e 80% dos custos de produção, dependendo da eficiência da fábrica e do preço do 
gás, de acordo com a fabricante OCI Americas Inc. 

“Muitas fábricas [chinesas] ineficientes saíram da indústria [..] 12,6 milhões 
de toneladas de capacidade de produção de ureia saíram da indústria entre 2013 e 
2016”, diz Gavin Ju, consultor sênior do CRU em Pequim. 

O custo barato de energia tem atraído empresas de fora dos EUA, como a 
australiana Incitec Pivot Ltd., que decidiu em 2013 instalar uma fábrica de amônia de 
US$ 850 milhões em Waggaman, na Luisiana. A unidade, com capacidade de 800 mil 
toneladas, começou a operar em outubro e deve este ano ir gradativamente ampliando 
o volume atual de produção. 

“Por causa da vantagem energética possibilitada pela revolução do gás de 
xisto, os produtores de fertilizantes dos EUA estão entre os mais competitivos do 
mundo”, diz o diretor-presidente da Incitec Pivot, James Fazzino. Segundo ele, o 
investimento em Waggaman hoje se mostra melhor do que quando foi aprovado. 

“Se o atual governo cumprir as promessas em torno da vantagem 
energética, cortando a burocracia desnecessária e desenvolvendo um ambiente 
tributário atraente, essa vantagem vai se tornar ainda mais pronunciada”, diz ele. 

A holandesa OCI Americas, enquanto isso, está prestes a concluir uma 
fábrica de fertilizantes nitrogenados em Wever, no Iowa, com capacidade para entre 1,5 
milhão e 2 milhões de toneladas. Só ela será capaz de ampliar a capacidade de produzir 
ureia nos EUA em mais de 10%. A proximidade com clientes dos EUA, especialmente os 
2,1 milhões de produtores agrícolas do país, é outro fator importante. 

“Os produtores estrangeiros têm custos logísticos significativos para 
entregar o produto nos EUA, incluindo frete marítimo e terrestre, armazenagem e taxas 
de processamento, que podem chegar a US$ 100 a tonelada dependendo do produto”, 
diz Ahmed El-Hoshy, diretor-presidente da OCI Americas. 

A alta dos preços da ureia conforme as exportações chinesas diminuem é 
outro fator positivo na indústria americana de fertilizantes. 

Com certeza, os preços mais altos para a venda do produto, somados aos 
preços mais baixos do carvão e ao yuan desvalorizado, poderiam revigorar as vendas 
chinesas de fertilizantes ricos em nitrogênios no mercado global. 

Ainda assim, os fabricantes americanos devem continuar registrando 
margens melhores do que a maioria dos concorrentes em outros lugares, mantendo 
intacto o boom na indústria e permitindo que os EUA reduzam significativamente as 
importações nos anos que estão por vir, segundo analistas do Citigroup Inc. 
 

Fonte: The Wall Street Journal 
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PRODUÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO DA VALE BATE RECORDE EM 

2016 
 

A Vale informou nesta que a produção de minério de ferro da companhia no 
quarto trimestre do ano passado foi de 92,386 milhões de toneladas, uma alta de 4,5% 
frente a igual período do ano anterior, quando foram produzidas 88,412 milhões de 
toneladas. No ano de 2016, a Vale produziu o volume recorde de 348,847 milhões de 
toneladas de minério de ferro, uma alta de 0,9% frente às 345,88 milhões de toneladas 
de 2015. 

A produção de pelotas ficou em 12,62 milhões de toneladas no quarto 
trimestre, uma alta de 21,6% frente a igual período de 2015. No ano de 2016, a produção 
de pelotas ficou estável frente a 2015, com 46,22 milhões de toneladas. 

A mineradora lembrou que a produção de minério de ferro no ano ficou 
dentro da projeção (guidance) original dada pela empresa, entre 340 milhões e 350 
milhões de toneladas, se aproximando do limite superior, devido, principalmente, à 
“excelente performance operacional” do Sistema Norte no quarto trimestre, à venda 
não recorrente de “run of mine” compactado para construção e ao início das operações 
do projeto S11D. 
 

Carajás 

A produção de minério de ferro em Carajás bateu recorde em 2016 ao atingir 
148,1 milhões de toneladas, uma alta de 14,3% frente a 2015. Segundo a mineradora, 
houve uma “excelente performance operacional” do Sistema Norte, além do início das 
operações do S11D no quarto trimestre.  

Nos últimos três meses do ano, a produção em Carajás foi de 40,59 milhões 
de toneladas, uma alta de 11,1% frente às 36,53 milhões de toneladas produzidas no 
quarto trimestre de 2015. 

Para este ano, a companhia mantém a projeção de produção de minério de 
ferro entre 360 milhões e 380 milhões de toneladas. De acordo com a mineradora, a 
partir do final de 2018, “provavelmente atingirá o caso base de sua meta” de 400 
milhões de toneladas anunciado em dezembro. 
 

Carvão 

A produção de carvão da mineradora registrou alta de 8,8% no quarto 
trimestre do ano passado em relação ao mesmo período de 2015 e totalizou 1,724 
milhão de toneladas. Ante o terceiro trimestre, houve queda de 25,8%.  

Em relação ao níquel, a produção da empresa subiu 0,4% entre outubro e 
dezembro, ante igual período de 2015, para 83 mil toneladas. Na comparação com o 
trimestre anterior, houve alta de 9,2%. 



A produção de cobre da Vale no trimestre foi de 122,5 mil toneladas, 
crescimento de 8,9% na comparação anual e de 10% ante o terceiro trimestre. O volume 
inclui a produção atribuível à Lubambe. 

No acumulado de 2016, a produção de carvão caiu 1,7% em relação ao ano 
anterior, para 7,216 milhões de toneladas; a de níquel subiu 7%, para 311 mil toneladas; 
a de cobre avançou 6,9%, para 453,1 mil toneladas. 

Ainda de acordo com a mineradora, as produções de metais básicos como 
níquel, cobre, cobalto e ouro tiveram recorde no ano e no trimestre. A produção anual 
da mina de carvão de Moatize, de 5,5 milhões de toneladas em 2016, também foi 
recorde. 
 

Fonte: Valor 
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RELATOR IGNORA FATIAMENTO DO NOVO CÓDIGO DE MINERAÇÃO 
 

O deputado Laudivio Carvalho (SD-MG), diz que não foi informado oficialmente sobre a 

proposta do governo de fatiar a proposta do novo Código de Mineração. 
 

O relator da proposta do novo Código de Mineração, deputado Laudivio 
Carvalho (SD-MG), afirma que não foi informado oficialmente pelo governo do desejo 
de fatiar em três partes o código. Segundo ele, que evitou falar sobre uma data para a 
votação do marco regulatório, o trabalho continua a ser realizado com base na proposta 
original. 

"Eu tomei conhecimento através da imprensa sobre esse fatiamento em três 
partes. Oficialmente não fui comunicado, nem no Palácio, nem no Ministério de Minas 
e Energia para ser certificado oficialmente. Portanto eu continuo a trabalhar no nosso 
relatório, continuo debruçado nos interesses da nação, dos municípios e daqueles que 
fazem girar a economia dentro desse contexto geral", afirmou Carvalho, em entrevista 
ao programa "Palavra Aberta", da TV Câmara. 

O parecer sobre o novo Código de Mineração já recebeu 300 emendas na 
Câmara dos Deputados. Questionado se há possibilidade para votação do marco 
regulatório no primeiro semestre deste ano, Carvalho não respondeu à pergunta. 

"O relator anterior era o deputado mineiro Leonardo Quintão (PMDB-MG), 
eu fui então nomeado pelo presidente da casa, o ex-deputado Eduardo Cunha em 
plenário. A partir daí eu peguei o relatório para trabalhar. Eu não discuti o relatório na 
comissão especial, ele já veio discutido de lá. Ocorre que como novo relator de plenário 
eu preparei um novo trabalho e preparei um novo relatório", disse. 

Segundo Carvalho, para a elaboração do novo relatório, ele ouviu 
prefeituras, que reclamam da questão dos royalties da mineração, pequenas 



mineradoras e sindicatos do setor. De acordo com ele, um dos itens que é tratado como 
prioridade é a questão do meio ambiente. 

"Eu estive com o ministro Sarney Filho para iniciar uma discussão menos 
apaixonada e mais acelerada para este relatório na questão do meio ambiente. Mariana, 
por exemplo, viveu momentos terríveis no rompimento de uma barragem, que pode ser 
considerado talvez a catástrofe do século, que ocorreu em Minas Gerais e acabou 
atingindo o Estado do Espírito Santo. E as punições para as empresas? Como elas ficam? 
E o meio ambiente?", declarou. 

O deputado afirmou que um dos objetivos do novo código é oferecer 
punições mais severas em relação aos crimes ambientais e, para isso, há também 
discussão com o Ministério do Meio Ambiente. 

Carvalho também descartou consultas públicas sobre o novo Código de 
Mineração. Segundo ele, essas discussões já foram feitas anteriormente e não estão 
mais previstas. 

"Nessa casa [Câmara dos Deputados] nunca há consenso para votar 
absolutamente nada. Nós sabemos disso, pois existem interesses de todas as formas e 
tamanhos. Se houvesse consenso seria muito fácil votar um projeto de lei. Temos que 
entender que é importante para o país. O Brasil não pode ter um marco regulatório 
parado. Ele tem que avançar, caminhar. A economia precisa disso e precisamos de gerar 
empregos", afirmou. 

 
Fonte: Notícias de Mineração 
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