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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 

 

 

 
 

DELEGAÇÃO OFICIAL DO BRASIL NO PDAC TEM 86 

REPRESENTANTES 
 

Coordenada pela Adimb, delegação oficial do país conta com representantes do 

governo como o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, e executivos de 

diversas mineradoras. 

 
A delegação que irá representar o Brasil durante a convenção anual do 

Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), em Toronto, no Canadá, será 
composta por 86 pessoas. Além do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, 
o setor público será representado por Vicente Lôbo, secretário de Geologia, Mineração 
e Transformação Mineral, Eduardo Ledsham, diretor-presidente do CPRM, e Victor 
Bicca, do DNPM, entre outros. 

"A presença do Ministro de Minas Energia como líder da Delegação Brasileira 
ao PDAC, confere à missão de 2017 uma importância única. Quando a maior autoridade 
do setor mineral se dispõe a participar de uma intensa agenda, onde esclarecerá sobre 
a atual política mineral brasileira, além de transmitir o engajamento do Governo 
Federal, através do MME, na solução dos entraves existentes no setor, transmite aos 
investidores uma mensagem de segurança e estabilidade", afirma a agência para o 
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira (Adimb), em nota enviada 
ontem (23) ao Notícias de Mineração Brasil (NMB). 

Segundo apurou o NMB, 12 nomes do governo foram publicados no Diário 
Oficial da União (DOU) para irem ao PDAC no Canadá, que acontece de 5 a 8 de março. 
Além de Coelho Filho, Ledsham, Lôbo e Bicca, os representantes do governo brasileiro 
serão: Marco Tulio Naves, assessor da Diretoria de Geologia de Recursos Minerais do 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Elias Martins Guerra, pesquisador em Geociências 



do CPRM; José Leonardo Silva Andriotti, diretor interino de Geologia e Recursos 
Minerais do CPRM; Maria José Gazzi Salum, diretora do Departamento de 
Desenvolvimento Sustentável na Mineração do MME; José Luiz Amarante, diretor do 
Departamento de Transformação e Tecnologia Mineral do MME; Lilia Mascarenhas, 
diretora do Departamento de Geologia e Produção Mineral do MME; Paulo Ribeiro de 
Santana, geólogo do DNPM e Helena Cláudia Cantizano, chefe da Assessoria de Relações 
Internacionais. 

De acordo com a Adimb, além dos representantes do governo federal, a 
delegação terá autoridades da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig), Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e da Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento de Goiás. Representando a iniciativa privada, estarão 
presentes representantes da Votorantim Metais, Vale, Lipari Mineração, Bemisa, 
Yamana, Codelco, ALS, Amarillo Gold, Anfield Gold, Five Star, Microsurvey, Geosol e 
Sinmineral. 

"Entidades que representam o setor produtivo, empresas de mineração, 
prestadores de serviços, empresas de consultoria, imprensa especializada e o governo 
federal trabalham em conjunto para que o Brasil possa representar uma extensão da 
realidade do país, motivando visitantes e congressistas do PDAC a obter mais 
informações sobre o setor mineral brasileiro", afirma a Adimb. 

Durante o PDAC, a delegação brasileira irá participar do Brazilian Mining Day, 
que vai acontecer no segundo dia de evento, 6 de março, e contará com apresentações 
do presidente da Anglo American, Ruben Fernandes; Leonardo Neves, representante da 
Vale; e Ken Johnson, presidente da Lipari, entre outros. 

Com o objetivo de promover o setor mineral brasileiro, a delegação também 
participará de dois seminários e happy hours com investidores. Além disso, está previsto 
um jantar do ministro Coelho Filho com investidores interessados em investir no Brasil. 
Segundo uma fonte do governo, a ida ao evento no Canadá também tem como objetivo 
apresentar as quatro áreas de mineração incluídas no Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) para investidores. "No Brasil há um novo ambiente para o 
investimento em negócios, com segurança jurídica e conhecimento geológico", afirmou 
a fonte. 

O PDAC é considerado um dos eventos mais importantes do mundo para a 
prospecção mineral. A edição deste ano é a 85ª convenção anual. De acordo com o 
website do evento, o PDAC reúne 900 expositores e 22 mil participantes de 125 países. 
A convenção anual começou a ser realizada em 1932. 

Neste ano, o Brasil vai disputar a atenção de investidores com países como 
Afeganistão, Argentina, Barbados, Bolívia, Chile, China, Colômbia, Austrália, África do 
Sul, Gana, Namíbia, Peru e Estados Unidos, entre outros, que terão estandes no PDAC. 

A presença da comitiva brasileira no PDAC é viabilizada por meio de uma 
parceria entre Adimb, Secretaria de Geologia, Mineração e Processamento Mineral 
(SGM/MME), Departamento Nacional de Mineração Produção Mineral (DNPM), Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM) e Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). 
 

Município também terá representantes 

O prefeito de Rondonópolis, cidade localizada no Estado de Mato Grosso, 
José Carlos Junqueira de Araújo (SD), também estará presente na convenção anual do 



PDAC. No dia 9 de fevereiro foi publicado no DOU a autorização da ida do prefeito ao 
Canadá. Ele se juntará a Câmara de Comércio Brasil Canadá. De acordo com o website 
Jazida.com, Rondonópolis tem 134 processos minerário junto ao DNPM. Minérios como 
ouro, diamante, minério de ferro, fosfatos e agregados têm autorizações de pesquisa, 
requerimentos e concessões de lavra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 24/02/2017 

 

 
 

GOVERNO ESTUDA REDUZIR RESTRIÇÕES À MINERAÇÃO EM ZONAS 

DE FRONTEIRA 
 

O governo federal planeja rever as restrições à atividade de mineração em 
zonas de fronteira. A ideia é que a mudança atraia mais investimentos no setor e 
aumente a produção mineral no país. A novidade fará parte do pacote de anúncios que 
autoridades brasileiras levarão a investidores estrangeiros durante evento global de 
mineração que ocorre em março no Canadá. De acordo com o Conselho de Defesa 
Nacional, órgão ligado à Presidência da República, quase 27% do território está incluído 
na faixa denominada zona de fronteira. É uma faixa que tem largura de até 150 km e 
que se estende por 15.719 km em 11 Estados. Uma lei de 1979 impõe uma série de 
restrições de atividades nessa área, incluindo a mineração. 

O governo, no entanto, se movimenta para mudar isso. O presidente do 
Serviço Geológico do Brasil (ainda identificado por sua antiga sigla, CPRM), Eduardo 
Ledsham, afirmou ao Valor que o órgão já foi encarregado de iniciar pesquisas na faixa 
fronteiriça com o intuito de, num segundo momento, municiar com informações 
empresas interessadas em investir nessas áreas. 

"Nossa obrigação é aumentar o conhecimento que se tem sobre os recursos 
minerais. Este ano vamos dar prioridade a algumas atividades nessas áreas até que, 



paralelamente, deslanche o fim dessa restrição ao investidor nas zonas de fronteira", 
disse durante evento com técnicos da CPRM em Nova Lima (MG). A CPRM é uma 
empresa pública de pesquisas de recursos minerais vinculada ao Ministério das Minas e 
Energia.  

Ledsham, que atuou por 29 anos na Vale e que assumiu a CPRM há seis 
meses, cita como exemplo de área com potencial minerador a região conhecida como 
Cabeça do Cachorro, no extremo norte do Estado do Amazonas. "É um ambiente 
polimetálico com nióbio, cobre, tântalo, ouro. Mas hoje tem a restrição na mineração 
em zona de fronteira." 

A assessoria do ministro informou que a atual gestão é favorável à abertura 
do território fronteiriço para a mineração. O argumento central é que impedimentos 
como esse atrapalham a atração de investimentos num momento em que o país precisa 
de injeção de novos recursos. 

A assessoria afirmou ainda que o ministério é contrário ao que chama de 
"empecilhos" à atividade de mineração e que trabalha em algumas medidas para dar 
novo impulso no setor. Uma delas é a que trata das fronteiras. A assessoria disse que 
esse é um dos temas que estão no radar do ministério. Hoje, segundo dados da pasta, a 
mineração movimenta o equivalente a 4% do Produto Interno Bruto (PIB) e a pretensão 
é que suba para 6%. 

A Lei 6.334, sobre a faixa de fronteira, que foi sancionada em 1979, veda, 
entre outros pontos, a alienação de terras públicas, a compra de terras por estrangeiros, 
a instalação de empresas de comunicação que explorem sinais de rádio e TV e a 
atividade de "pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais, salvo 
aqueles de imediata aplicação na construção civil". 

Para obter exceção a essas proibições, o texto diz que só com licença prévia 
do Conselho de Segurança Nacional. Em relação à mineração, há uma restrição 
adicional: mineradoras que obtenham autorização precisam ter pelo menos 51% de 
capital nacional, pelo menos dois terços de mão de obra brasileira e maioria de 
brasileiros na administração ou gerência. 

Ledsham argumenta que essas restrições fronteiriças já foram abolidas em 
alguns países. E afirma que uma abertura pode até ser encarada hoje algo em favor da 
segurança nacional. "Na medida em que se coloca um processo produtivo organizado 
nas fronteiras você consegue até colocar barreiras nos problemas que existem, como 
passagem de droga, de arma, processos de invasão de garimpos", diz ele. 

O foco, no entanto, é o fomento da mineração e o momento parece 
oportuno, aponta Ledsham. "Já existem sinais de recuperação das commodities 
metálicas. O mercado da mineração está mudando e é a hora certa para nós 
apresentarmos uma agenda positiva", disse. 

Dessa agenda, também em nível ministerial, faz parte a abertura de outra 
área ainda inexplorada pela mineração. Trata-se da liberação para empresas entrarem 
na Reserva Nacional do Cobre (Renca), localizada entre o Amapá e o Pará. É uma área 
criada por decreto em 1994 e pertencente à CPRM. E é tida como a região da Amazônia 
com maior potencial mineral ainda intocado com ocorrências de ferro, manganês, ouro 
e tântalo. A assessoria do ministério e Ledsham não detalharam como o governo 
pretende rever as restrições sobre zonas de fronteira e sobre a Renca. Mas os dois temas 
serão tratados na convenção anual da Prospectors and Developers Association (PDAC), 
que ocorre no início de março em Toronto. É um evento global do setor mineral. 



Na apresentação que preparou para o evento, a CPRM lista as principais 
medidas prometidas para mineração no Brasil. Entre elas, cita "condições mais flexíveis 
para mineração em regiões de fronteira" e "a revogação do decreto que criou a Renca". 
Há também menção ao plano do departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) 
de disponibilizar 22 mil áreas pelo país. A possibilidade de mineração em terras 
indígenas não está na pauta do governo, segundo Ledsham, por ser um tema mais 
complexo e sensível. Ele afirmou já ter encontros pré-agendados com investidores 
interessados em conhecer mais detalhes sobre outra iniciativa. Os leilões de áreas ricas 
em recursos minerais, programados para ocorrer no segundo semestre, segundo ele, e 
que foram incluídos em 2016 no programa de abertura ao capital privado elaborado 
pelo governo, o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). As áreas da CPRM que 
irão a leilão ficam em Pernambuco (onde há um depósito de fosfato), Tocantins (cobre, 
zinco, chumbo, cádmio e prata), Rio Grande do Sul (carvão) e Goiás (cobre).  

Ledsham acredita que, antes dos leilões, o governo já terá conseguido 
destravar o novo marco regulatório da mineração, que parou no Congresso. O governo 
aposta em fatiar o projeto para facilitar sua aprovação. "Com certeza, até lá já deverá 
ter tido uma solução para isso. Para o sucesso dos leilões, a gente tem que ter essa 
estabilidade." 
 

Fonte: Valor 

Autor: Marcos de Moura e Souza 

Data: 16/02/2017 

 

 

JUSTIÇA SUSPENDE LICENÇA QUE AUTORIZA MINERAÇÃO DE OURO 

EM BELO MONTE 
 

Decisão atendeu liminar da Defensoria Pública do Estado do Pará, que acusou 

irregularidades no empreendimento e falta de assistência à população local 

 
O início das operações do projeto "Volta Grande", que prevê a mineração de 

ouro abaixo da barragem de Belo Monte, hidrelétrica que está em construção no Rio 
Xingu, no Pará, foi suspenso hoje por decisão da Vara Agrária e Juizado Especial 
Ambiental de Altamira. 

A decisão que suspende a licença de instalação do empreendimento foi 
tomada pelo juiz Álvaro José da Silva Souza, que atendeu ao pedido de liminar 
apresentado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, por conta de irregularidades 
fundiárias e desassistência à população local.  

A ação cautelar, que foi apresentada no dia 31 de janeiro, tem como 
fundamento a falta de regularidade fundiária na área de instalação do projeto. No 
processo ajuizado contra a empresa canadense Belo Sun, que é a dona do projeto, e o 
Estado do Pará, a defensora pública agrária, Andreia Barreto, afirma que existem 
inúmeras comunidades rurais afetadas diretamente pelo empreendimento. "Há a falta 



de regularização fundiária, conflitos agrários e proximidades com a extração ilegal de 
madeira, como é o caso de parcela da Gleba Estadual Bacajaí", declarou Andreia. 

Em sua decisão, o juiz Álvaro José da Silva Souza confirma que a região está 
inserida numa área que deve ser objeto de reforma agrária. Segundo Souza, entre a 
licença prévia ambiental e a licença de instalação, passaram-se três anos sem que essas 
questões fundiárias fossem resolvidas. Na avaliação do juiz, é "completamente 
desarrazoado e injustificável" que até hoje as famílias residentes nas áreas identificadas 
"ainda estejam à mercê da própria sorte, sem saber qual será efetivamente seu destino, 
com o início da instalação do projeto minerário Volta Grande". 

O juiz chama a atenção para o fato de que a autorização "foi concedida sem 
a retirada das famílias que há décadas moram na área de abrangência do projeto". 
Álvaro José da Silva Souza determinou que a empresa Belo Sun deixa de executar 
qualquer atividade na região enquanto não resolver a questão fundiária da região. A 
suspensão da licença tem prazo de 180 dias.  

Um dia após a ação movida pela DPE, a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade (Semas) do Pará liberou a licença de instalação para o 
projeto, documento que permite à empresa Belo Sun erguer suas estruturas. Com a 
decisão de hoje, essa autorização está suspensa. 

A licença ignorou um parecer da Fundação Nacional do Índio (Funai), que 
apresentou diversas pendências e irregularidades no processo. Por conta da decisão do 
governo do Pará, a Funai informou que vai propor uma ação judicial para barrar o 
projeto de mineração. 

Duas semanas atrás, foi a vez de o Conselho Nacional dos Direitos Humanos 
(CNDH) também pedir a suspensão do projeto. O Ministério Público Federal no Pará e a 
Defensoria Pública da União (DPU), além de organizações como o Instituto 
Socioambiental (ISA), também têm atuado para tentar rever o licenciamento do projeto.  

"A justiça agrária de Altamira confirma mais uma ilegalidade do processo de 
Belo Sun. A decisão encoraja outros tribunais para declarar a nulidade integral do 
processo de licenciamento", disse Biviany Rojas, advogada do ISA. 

A Belo Sun é controlada pelo grupo Forbes & Manhattan, um banco de 
capital privado que investe em projetos de mineração mundo afora. A extração de ouro 
prevê 12 anos de exploração de uma mina a 12 quilômetros da barragem de Belo Monte. 
A Belo Sun informou que o investimento total no projeto será de R$ 1,22 bilhão. A 
produção média do empreendimento prevista é de aproximadamente 150 mil onças de 
ouro por ano. 

Apesar das polêmicas, para o governo do Pará o projeto é sinônimo de 
arrecadação. São mais de R$ 60 milhões somente em royalties de mineração em 12 
anos. Desse total, informou 65% serão destinados ao município. "Em impostos, o 
empreendimento vai gerar cerca de R$ 130 milhões, em nível federal, estadual e 
municipal, durante o período de instalação. Uma vez operando, serão R$ 55 milhões ao 
ano, também para impostos nas três esferas", declarou a Semas. 

Questionada, a Belo Sun informou que está "desapontada" e que recorrerá 
da decisão do juiz da Vara Agrária de Altamira, que suspendeu temporariamente a 
licença de instalação até que seja feita a desafetação da área do empreendimento pelo 
Incra ou até que se dê a realocação das famílias da área do empreendimento.  



"A Belo Sun Mineração está desapontada com a decisão judicial, mas 
entende que questionamentos são esperados e fazem parte do curso normal da 
instalação de empreendimentos importantes", declarou a empresa.  

No curso do licenciamento ambiental, informou a companhia canadense, foi 
preparado um "Programa de Realocação, Negociação e Inclusão Social, que beneficiará 
as Vilas Ressaca e Galo, tendo em vista que ambas fazem parte da Área Diretamente 
Afetada (ADA) do seu empreendimento".  

A companhia sustenta que, de acordo com as melhores práticas relacionadas 
às realocações, as famílias dessas áreas foram cadastradas em duas campanhas 
censitárias, em 2012, durante a fase de Licença Prévia (LP), com o acompanhamento de 
representante da prefeitura de Senador José Porfírio (PA) e comissão de moradores.  

"O processo de realocação se dará com a participação e consulta dos 
beneficiados. Ainda em 2017, a empresa atualizará o cadastro socioeconômico e 
discutirá o planejamento da realocação com os moradores. A empresa tomará as 
medidas legais cabíveis para reverter a decisão e se mantém aberta ao diálogo com 
todas as autoridades competentes." 
 

Fonte: Estadão 

Autor: André Borges 

Data: 21/02/2017 

 

 

WALTER B. ALVARENGA É NOVO PRESIDENTE DO IBRAM 
 

O Ibram anunciou, hoje (17), mudanças em sua diretoria executiva. Walter Alvarenga é 

o novo presidente do instituto e Fernando Coura, que ocupava o cargo, é o novo 

presidente de honra do Ibram. 

 
O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) realizou mudanças em sua 

diretoria executiva. Walter Batista Alvarenga, que foi diretor de Relações Institucionais 
do instituto, é o novo presidente. Ele estava ocupando o cargo de forma interina desde 
novembro do ano passado quando Fernando Coura saiu de licença médica. 

Coura, que ocupava a presidência, passou a ocupar o cargo recém-criado de 
presidente de honra do Ibram, devido aos seus "relevantes serviços à frente do instituto 
e ao setor mineral", diz o Ibram em nota. As alterações na diretoria do Ibram foram 
aprovadas hoje (17) em reunião ordinária realizada em Brasília (DF). 

O presidente do Conselho Diretor do Ibram e diretor-executivo da Vale, 
Clovis Torres Júnior, comentou as mudanças na direção. "Fernando Coura desenvolveu 
um trabalho de extrema importância para o setor e também para estabelecer e 
consolidar relacionamentos institucionais com diversos públicos. A eleição de Walter 
Alvarenga pelo Conselho indica continuidade das ações e, também, a realização de um 
trabalho de representatividade da indústria mineral em conjunto com o novo presidente 
de honra do Ibram", declarou. 



Ibram - 40 anos 

Neste ano, o Ibram comemora o 40º aniversário de criação. Fundado em 10 
de dezembro de 1976, o Instituto se consolidou como o porta-voz da indústria da 
mineração brasileira mundo afora, liderando ações das mais importantes para o 
desenvolvimento dessa atividade econômica, que é a base da indústria de 
transformação e fornecedora de matérias-primas para diversos segmentos produtivos. 

Ontem (16), foi realizada a primeira solenidade na Casa da Mineração, sede 
do Ibram em Brasília (DF). Estiveram reunidos atuais e ex-dirigentes, conselheiros e 
equipe técnica que construíram a história do Ibram ao longo dos 40 anos, bem como 
autoridades e convidados especiais, entre eles, o Ministro de Minas e Energia, Fernando 
Coelho Filho; o presidente dos Correios, Guilherme Campos Júnior, que representou o 
Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab; Eduardo 
Jorge Ledsham, presidente do Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Vicente Humberto 
Lôbo Cruz, secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM) do 
Ministério de Minas e Energia (MME) e Victor Hugo Froner Bicca, diretor-geral do 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

Os ex-presidentes do Ibram receberam uma homenagem especial durante a 
solenidade. Todos contribuíram sobremaneira para a criação e o fortalecimento 
institucional do instituto, principal entidade da mineração brasileira, e tiveram seus 
esforços oficialmente reconhecidos por meio da Galeria de Presidentes, espaço 
permanente inaugurado na sede do Ibram. Compareceram à solenidade os ex-
presidentes Sérgio Jacques de Moraes, Edmundo Paes Mercer, Paulo Camilo e o ex-
secretário executivo do Ibram, José Mendo Mizael de Sousa. 

Além de figurarem na galeria de fotos, cada ex-presidente recebeu uma 
placa de homenagem e de agradecimento aos serviços prestados em prol da mineração 
brasileira. 

O diretor-presidente do Ibram, Walter Alvarenga, saudou os convidados e 
enalteceu a importância do instituto. "Quatro décadas se passaram e em cada uma o 
Ibram deixou suas marcas, se consolidou como a voz do setor mineral empresarial e tem 
liderado movimentos que buscam resguardar a continuidade da segurança para os 
negócios", declarou. 

Ele ressaltou também a representatividade institucional do Ibram. "No 
Brasil, com todas as adversidades que se impõem no caminho dos empreendedores, 
inclusive os do nosso setor, somente uma representatividade setorial fortalecida e 
preocupada com os interesses do país encontra condições de prosperar, com apoio dos 
agentes políticos e econômicos". 

O presidente do conselho diretor do Ibram, Clovis Torres, lembrou do papel 
determinando do Instituto para o desenvolvimento da mineração no país. "Nesses 40 
anos, o Ibram e os que o fundaram e o administram, e também os que participam de 
suas iniciativas, bem como os que enxergam e aproveitam as oportunidades abertas 
pelo Instituto, realizaram, certamente, os maiores esforços já empregados neste país 
para que a mineração brasileira evoluísse para uma das mais competitivas e sustentáveis 
do planeta. Este intervalo de 40 anos é, certamente, o mais importante da história da 
mineração desde os anos 1500", disse. 

O Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, afirmou que a 
"mineração é um setor vital" para o Brasil e que quer o apoio do Ibram ao governo 



federal para melhorar o ambiente de negócios para o setor mineral e gerar contribuições 
ao esforço do governo Michel Temer em buscar mais desenvolvimento para o país. 

O presidente dos Correios, Guilherme Campos Júnior, elogiou a importância 
histórica do Ibram em prol da mineração brasileira e também situou a mineração como 
setor imprescindível a ser estimulado para multiplicar suas contribuições ao progresso 
do Brasil nas próximas décadas. 

Outras solenidades serão realizadas pelo Ibram para comemorar o 40º 
aniversário de criação. Segundo o instituto, todas serão antecipadamente divulgadas 
pelos canais de comunicação da entidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Notícias de Mineração 
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PRODUÇÃO DE DIAMANTES DEVE TER NOVO SALTO EM 2017 
 

A produção de diamantes no Brasil deu um salto em 2016 e deve aumentar 
mais este ano. De 31,8 mil quilates em 2015 chegou a quase 200 mil quilates em 2016. 
O avanço se deve à entrada em operação de uma mina localizada no interior da Bahia e 
movida a capital belga e chinês. O sucesso inicial do empreendimento aguça 
expectativas no governo de que outros investidores se animem a ampliar a busca por 
diamantes no país. A mina de Braúna fica na zona rural da cidade de Nordestina e sua 
proprietária é a Lipari Mineração. Segundo o geólogo canadense, Kenneth Johnson, 
presidente da empresa, desde 2005 até julho do ano passado (quando teve início a 
produção comercial), foram gastos R$ 215 milhões em estudos e na preparação da mina. 

Em janeiro, a empresa esteve no noticiário por conta de um assalto. Homens 
armados arrombaram o cofre e levaram um volume não revelado de pedras. Johnson 



diz que o episódio gerou mais medo entre os 270 funcionários do que perdas financeiras. 
A empresa teve de ampliar gastos com segurança. 

A Lipari trouxe uma novidade à indústria mineradora brasileira. É a primeira 
a produzir diamantes a partir de uma mina instalada em uma rocha kimberlítica. É nesse 
tipo de formação subterrânea onde pode ocorrer uma concentração maior de 
diamantes e de onde é possível uma produção em maior escala. Grandes minas de 
diamantes pelo mundo estão em rochas como essas. A produção brasileira, desde o 
século 18 até então, foi toda feita em camadas superficiais da terra ou de leitos de rios, 
muitas vezes ainda por garimpeiros. 

A reserva da Lipari tem 3,3 milhões de quilates de diamantes, segundo 
Johnson, e os planos são, numa segunda fase, ampliar as explorações e construir uma 
mina subterrânea no local. A mina atual é uma grande cava a céu aberto. 

Em 2015, os produtores brasileiros de diamantes informaram ao 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) que, juntos, extraíram 31,8 mil 
quilates. Em 2016, a Lipari sozinha produziu 116.756,70 quilates (1 quilate equivale a 0,2 
gramas). Somados, Lipari e outros produtores elevaram a produção brasileira no ano 
passado para 186 mil quilates, de acordo com dados preliminares do DNPM. Desde 
2005, a produção brasileira não era tão alta. 

"A perspectiva este ano é que a Lipari chegue a uma produção de 200 mil 
quilates", disse Johnson ao Valor. Os investimentos previstos para este ano devem ficar entre 
R$ 15 milhões e R$ 20 milhões. "No ano passado, a empresa exportou 97.279 quilates ao valor 
de US$ 18,8 milhões. Este ano, a expectativa é dobrar as vendas, mas o valor depende de como 
se comportarão os preços". A produção é toda exportada. 
No último levantamento do setor sobre produção global, de 2015, a Rússia lidera com 42,9 

milhões de quilates de um total de 127,3 milhões de quilates. O Brasil apareceu na 19ª 

posição, mas poderá subir nos próximos levantamentos. "Tem um fato novo na produção de 

diamantes no Brasil que é a Lipari. É a primeira vez que se tem exploração em rocha primária", 

diz Eduardo Ledsham, o novo presidente do Serviço Geológico do Brasil, órgão vinculado ao 

Ministério das Minas e Energia. 

Para Ledsham, o exemplo da Lipari pode atrair outras mineradoras para o 
ramo de diamantes no país. "Grandes empresas estão sempre atrás dos grandes 
elefantes. Empresas pequenas e médias vão atrás dos filhotes", diz. 

Francisco Valdir da Silveira, geólogo de carreira do órgão, liderou um estudo 
sobre o potencial diamantífero que identificou 1.360 kimberlitos no Brasil. "Desses, 
cerca de 20 têm diamantes. Não são corpos grandes, mas se entrassem em operação 
nos próximos anos promoveriam uma mudança extraordinária na produção de 
diamantes no Brasil".  

Um desses kimberlitos fica em Catalão (GO) e é onde uma empresa liderada 
pelo geólogo Matthew Wood, a Five Star, espera começar em breve começar a extrair 
diamantes. Wood já atraiu dois investidores de peso: Ronald Lauder (um dos herdeiros 
da marca americana de cosméticos Estée Lauder) e um ex-presidente do Citigroup, 
Richard Parsons, diz o executivo da empresa no Brasil, Luís Maurício Azevedo. Segundo 
ele, se tudo sair como planejado, a produção começa dentro de seis meses. 

Kenneth Johnson conta que as previsões de diamantes de altíssima 
qualidade em Nordestina ainda não se confirmaram e que melhorias estão sendo feitas 
na produção. Um dos desafios é reduzir percentual ainda elevado de quebra de 
diamantes durante o processo de perfuração das rochas. 



Os diamantes, segundo ele, são vendidos em Antuérpia (Bélgica), para 
depois abastecer a indústria de joias. A cidade, tradicional centro mundial de compra e 
vende de diamantes brutos, é onde está um dos sócios da Lipari, a Aftergut & Zonen. O 
outro sócio é o Favourite Company, um fundo de investimentos baseado em Hong Kong. 
 

Fonte: Valor 

Autor: Marcos de Moura e Souza 
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DESCOBERTO MINÉRIO QUE CONVERTE LUZ SOLAR, CALOR E 

MOVIMENTO EM ELETRICIDADE 
 

Cientistas encontraram um material com propriedades para extrair energia de várias 

fontes ao mesmo tempo 

 
As energias renováveis podem ganhar uma nova fonte. Cientistas da 

Universidade de Oulu, na Finlândia, acabam de descobrir um mineral que é capaz de 
transformar luz solar, calor e energia cinética em eletricidade. E o mais impressionante: 
tudo ao mesmo tempo. 

O material é um tipo de cristal, chamado de KBNNO, que pode ser um modo 
alternativo de carregar aparelhos eletrônicos, como celulares e laptops, e outros 
apetrechos high-tech – já que ele não teria energia o suficiente para abastecer uma casa 
inteira. 

O elemento faz parte da família perovskita – minerais raros que são capazes 
de produzir energia a partir de algumas fontes: raios solares, temperatura e movimento. 
Esta é a primeira vez que os pesquisadores conseguem identificar um material que possa 
converter as três fontes simultaneamente. 

De acordo com o estudo, publicado no jornal Applied Physics Letters, o 
KBNNO é um material ferroelétrico com moléculas polares, que funcionam como as 
agulhas de uma bússola. Quando são estimuladas por algum fator físico, como a 
mudança de temperatura, por exemplo, elas acabam se desalinhando – o que 
desencadeia uma corrente elétrica. 

O único empecilho dessa nova descoberta seria a eficácia da produção de 
energia, que é menor em comparação com os perovskitas especializados, como a de 
células solares – que já são usadas em tecnologias de captação de luz. Mais baratas, já 
bateram o recorde de eficiência, passando de 3,8% de conversão de eletricidade em 
2009, para 25,5% em 2016. Mas, enfrentam um problema natural: e quando não há luz 
do Sol? 



E é aí que entra o KBNNO. O grupo de pesquisadores estão otimistas e 
acreditam que é possível aumentar o nível de eficiência com ajustes na composição do 
material. A expectativa é que o mineral já esteja pronto para ser comercializado em 
2018. 
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PARLAMENTARES QUEREM MAIS ESPAÇO PARA MINERAÇÃO NA 

FLORESTA AMAZÔNICA 
 

O interesse na mineração de ouro em meio a áreas de floresta amazônica 
protegidas por lei é um dos motes da bancada de parlamentares do Amazonas, que 
pretende reduzir em mais de um milhão de hectares a extensão das unidades de 
conservação criadas no sul do Estado. 

Essa foi uma das "preocupações" listadas por senadores e deputados do 
Amazonas ao ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, durante reunião no dia 7: a 
"consolidação de atividades como pecuária, mineração e manejo florestal", que 
poderiam se confrontar com a existência de parques e reservas no sul do Amazonas, 
segundo relato de fonte do governo. Os parlamentares mencionaram a Padilha 
"preocupações com empreendimentos licenciados para atividades de manejo florestal, 
exploração mineral (areia e ouro) e indústria". Citaram "empreendimentos licenciados 
e em análise no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)" para extração 
de ouro, areia, cascalho e chumbo. 

O interesse na mineração coincide com estudo do WWF-Brasil ao qual o 
Valor teve acesso. Os ambientalistas levantaram os pedidos de pesquisa e lavra de 
minérios protocolados no DNPM para o sul do Amazonas e sobrepuseram a base de 
dados às áreas que os políticos querem retirar das unidades de conservação criadas nos 
últimos dias do governo Dilma Rousseff. 
 

 

 

 

 

 

 

 



"O que apareceu foi explícito: a iniciativa, basicamente, é para retirar de 
dentro das unidades de conservação áreas com pedido de lavra mineral", diz Ricardo 
Mello, coordenador do Programa Amazônia do WWF-Brasil. "Este processo demonstra 
falta de transparência. Trata-se da apropriação de bens públicos por interesses privados, 
sem possibilitar que a sociedade participe da discussão." 

O estudo do WWF mostra cerca de 150 processos minerários - a maioria de 
requerimento e autorização de pesquisa - na área a ser desafetada. São pedidos apenas 
protocolados ou autorização de pesquisas já concedidas. Há 13 lavras com pedido 
autorizado. 

No Parque Nacional do Acari há cerca de 40 pedidos, entre requerimentos 
de pesquisa e de lavra, na maioria de ouro. Pela lei das unidades de conservação, 
parques são áreas de proteção integral e a única atividade econômica permitida é o 
turismo sustentável. 

Na APA dos Campos de Manicoré, que seria extinta pela proposta dos 
parlamentares, os requerimentos mapeados pelo WWF tratam de jazidas de minério de 
ferro e cassiterita. "Há falta de informação e a mensagem errada de que todas as 
unidades de conservação serão bloqueadas para qualquer tipo de uso", diz Mariana 
Napolitano Ferreira, coordenadora de ciências do WWF-Brasil. "Brasília está em uma 
APA", ilustra. 

As florestas de Urupadi e Aripuanã perderiam, juntas, o maior pedaço (820 
mil hectares). As duas áreas concentram a maior parte dos pedidos de pesquisa e lavra 
(155 requerimentos no DNPM). A mineração de ouro concentra 80% dos pedidos, todos 
em escala industrial. O levantamento do WWF indica a intenção de explorar nióbio, 
cassiterita e minério de ferro. 

"Se a exploração mineral é algo interessante para a região, o processo para 
se fazer isso tem que ser legítimo", diz Mello. Para se criar uma unidade de conservação, 
lembra Mariana, é preciso fazer estudos técnicos e validar o processo com audiências 
públicas - o que ocorreu com as UCs em questão. "Essas unidades de conservação foram 
colocadas nos municípios onde o desmatamento disparou nos últimos relatórios", 
lembra. Diz, no entanto, que o projeto nas florestas nacionais é construir uma economia 
florestal com o desenvolvimento de projetos de manejo. 

A iniciativa dos parlamentares produziu forte controvérsia. O Ministério do 
Meio Ambiente alegou desconhecimento. Padilha reuniu-se com o ministro do Meio 
Ambiente, José Sarney Filho, na semana passada. Outra reunião irá acontecer entre 6 e 
8 de março. 

"Os parlamentares alegaram que os municípios da área de influência dessas 
UCs perderam espaço para produção de forma abrupta", disse fonte do governo. A 
criação de unidades de conservação leva anos e o processo sempre prevê consultas 
públicas. 
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MPS ATINGEM ATIVIDADE MINERADORA NA PROVÍNCIA MINERAL 

DO TAPAJÓS 
 

No final do ano passado, o governo federal editou duas medidas provisórias 
que deverão afetar diretamente os projetos de mineração na 

Província Mineral do Tapajós. As MPs visam dar condições para que o 
projeto ferroviário, ligando Lucas do Rio Verde (MT) a Itaituba (PA), a chamada Ferrovia 
do Grão, saia do papel. Porém, elas atingem em cheio a atividade mineradora nesta 
região do Pará. 

 A MP 758/2016 amplia o Parque Nacional Jamanxim em 51 mil ha para 
compensar a perda de 862 ha no trecho do entorno da BR-163 – o projeto da nova 
ferrovia acompanha o traçado desta rodovia. Já a MP 756/2016 amplia o Parque 
Nacional Rio Novo em 438 mil ha, para compensar a diminuição de tamanho em 304 ha 
da Floresta Nacional Jamanxim em área também de entorno da BR-163. 

O geólogo Elton Pereira, com mais de 20 anos de atuação em projetos 
minerais na região amazônica, critica a medida editada pelo governo, pois restringe a 
atividade mineradora na Província Mineral do Tapajós. “Como se não bastasse brutal 
desproporção entre as áreas suprimidas e acrescentadas, a área acrescentada é 
exatamente a mesma que foi suprimida em 2006, para que não houvesse mínima 
interferência do Parque Nacional Jamanxim com o projeto Tocantinzinho”, afirma. 
Segundo o geólogo, a supressão da referida área do Parque Nacional Jamanxim naquela 
época foi compensada com acréscimo de área equivalente em outra zona territorial 
próxima. 

O projeto Tocantinzinho de exploração de ouro pertence à Brazauro, 
subsidiária brasileira da mineradora canadense Eldorado. Elton Pereira já atuou na 
Brazauro e hoje trabalha na Tristar Gold, que explora ouro no distrito de Castelo de 
Sonhos, que pertence ao município de Altamira (PA). 

A Brazauro começou a trabalhar em 2008 naquela região especificamente 
no distrito de Moraes de Almeida, no município de Itaituba (PA) - e hoje soma US$ 200 
milhões aplicados em aquisição, pesquisa, engenharia, geologia básica, sondagem e 
construção de infraestrutura. Mais de US$ 500 milhões seriam investidos no projeto a 
partir desse ano, de acordo com a empresa, para implantação da mina. Os recursos 
minerais totais do projeto Tocantinzinho são de 75 t de ouro, reservas MPs atingem 
atividade mineradora na Província Mineral do Tapajós lavráveis de 62 t de ouro e vida 
útil da mina de 11 anos. A mineradora Eldorado possui já quatro plantas (três de ouro e 
um de minério de ferro) em operação no País. 

Porém, com a MP 758/2016, a zona de amortecimento da nova área do 
Parque Nacional Jamanxim fica exatamente onde seriam construídas a planta, a 
barragem de rejeitos e o depósito de estéril do projeto Tocantinzinho. “Zona de 
amortecimento de parque nacional é a mesma coisa que cair dentro do parque, pois a 
legislação é muito semelhante e impede atividade industrial”, ressalta Elton. 



Posição do Ministério de Minas e Energia 

O Ministério de Minas e Energia também se mostra incomodado com as 
medidas provisórias do governo, que ainda serão analisadas pelo Congresso Nacional. 
Em nota à revista Minérios & Minerales, o órgão esclarece o assunto: 

Os novos limites dos PARNAs Rio Novo e Jamanxim, ampliados pelos 
dispositivos contidos nas MPs 756 e 758 de 2016, desabilitaram 136 processos 
minerários (5 autorizações de pesquisa; 8 requerimentos de pesquisa; e 123 
requerimentos de lavra garimpeira, além de 11 áreas em disponibilidade) e 156 
processos (131 requerimentos de lavra garimpeira, 9 autorizações e 7 requerimentos de 
pesquisa, 2 requerimentos de lavra e 7 permissões de lavra garimpeira, além de 54 áreas 
em disponibilidade), de acordo com dados do DNPM. 

A mudança nas condições dos títulos minerários pode significar um aumento 
da informalidade nessas localidades, o que é altamente indesejável sob os pontos de 
vista social, econômico e ambiental. Além das repercussões negativas junto a 
investidores nacionais e internacionais de cada uma dessas áreas, o caso específico do 
Projeto Tocantizinho, da Brazauro Mineração, subsidiária da canadense Eldorado Gold, 
se inviabilizado deixa de gerar 600 empregos diretos e cerca de 2.400 indiretos, de 
fomentar cadeias produtivas a montante e a jusante (cerca de 500 fornecedores), de 
gerar energia elétrica apropriada para o desenvolvimento industrial da região (linha de 
alta tensão de 200 km), além de se perder com ele a perspectiva de uma mudança nos 
paradigmas de uma região com grande potencial mineral.  

O Ministério de Minas e Energia tem debatido no âmbito do Governo 
Federal e do Congresso Nacional, uma solução que seja compatível com a atual política 
de desenvolvimento do país. 
 

Fonte: Revista Minérios e Minerales 

Autor: Augusto Diniz 

Data: 17/02/2017 

 

 

 
 

BEADELL CAPTA MAIS R$ 121 MI PARA MINA DE OURO TUCANO 
 

A Beadell Resources disse que vai levantar até 51 milhões de dólares 
australianos, cerca de R$ 121 milhões, com emissão de ações da companhia, para 
financiar atividades de exploração e melhorias na mina de ouro Tucano, no Amapá, 
principal ativo de empresa. 

As negociações das ações da Beadell estão suspensas desde a semana 
passada, quando a companhia anunciou a intenção de captar mais dinheiro. Segundo o 
anúncio de ontem (21), 46 milhões de dólares australianos virão da colocação de 159 
milhões de ações, enquanto que os 5 milhões de dólares restantes virão da venda de 
ações para acionistas que têm direitos para isso. 

No anúncio divulgado na Bolsa de Valores da Austrália (ASX), a Beadell diz 
que os fundos serão usados em atividades associadas com o projeto e construção de 



equipamentos pesados que têm tempo de entrega mais longo para planta de 
processamento de minério em Tucano, incluindo o moinho de bolas, as atividades de 
sondagem que estão em andamento e capital de giro. A atividade de exploração visa 
acrescentar "onças de qualidade ao plano da mina, tanto dentro das áreas concedidas 
(incluindo subsolo) quanto em áreas contíguas", diz a empresa em nota. 

O CEO da Beadell, Simon Jackson, disse que o apoio recebido para o plano 
de colocação de ações, que vai permitir à companhia continuar a exploração e melhoria 
da planta, são vitais para o futuro da mina de Tucano, que fica em Pedra Branca do 
Amapari (AP). 

"Com um balancete forte, um cinturão de greenstone praticamente 
inexplorado e o caminho pronto para otimizar integralmente o projeto, com uma longa 
vida útil e perfil de produção significativo, as perceptivas da Beadell são emocionantes", 
disse Jackson, em nota. No ano passado a Beadell produziu 146.870 onças de ouro, 
volume 19% acima das 122.292 onças produzidas em 2015. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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CETEM DESENVOLVE PROCESSO PARA AGREGAR VALOR ÀS LAMAS 

DE MINÉRIOS DE FERRO 
 

O CETEM vem desenvolvendo estudos de processo para agregar valor às lamas de 

minério de ferro utilizando flotação em colunas associada à aplicação de coletores não 
convencionais. Os resultados já obtidos em escala piloto se mostram muito promissores, 
alcançando recuperação de até 90% do ferro contido nas lamas, partindo de uma 
alimentação de 45% Fe e produzindo concentrados com teor de Fe de até 60%, 
caracterizando um pellet feed superfino, sem necessidade de moagem adicional, 
portanto, implicando em menor consumo de energia. Esse novo produto comercializável 
apresenta ainda alta superfície específica, um atributo desejável na fabricação de 
pelotas. 

Na prática industrial, isso pode equivaler a 1 tonelada extra de pellet feed 
para cada 4 toneladas de concentrado de flotação normalmente produzido. Do ponto 
de vista ambiental e segurança, pode haver um ganho substancial também. Com efeito 
só a metade das lamas (o material mais crítico para a estabilidade) seria destinada à 
barragem, ou cerca de 10% a menos do material total que segue para a barragem. 

Em 2016, foram produzidas cerca de 400 Mt de minério de ferro no país. Os 
produtos típicos são o granulado, sínter feed e pellet feed. Uma parte significativa da 
produção provém dos minérios de ferro itabiríticos do Quadrilátero Ferrífero em Minas 
Gerais, os quais são em sua grande parte processados por flotação. A denominada 
fração lama (75% abaixo de 10 um) é descartada como rejeito antes da concentração 



por flotação, uma vez que a presença de lamas na flotação convencional acarreta tanto 
perda de seletividade quanto na recuperação de ferro. Em geral, essas lamas 
representam entre 10 e 20% do minério a ser concentrado (em massa e em distribuição 
de ferro), e são encaminhadas para a barragem com 35% de percentagem de sólidos. 
Na barragem, as lamas se misturam com o rejeito da flotação convencional. 
 

Fonte: CETEM – Centro de Tecnologia Mineral 
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VALE BUSCA 'CONCLUIR' PRIVATIZAÇÃO 
 

Depois de quase três anos de negociações, os acionistas controladores da 
Vale - fundos de pensão ligados a estatais, Bradesco, Mitsui e BNDESPar - anunciaram a 
reestruturação societária da mineradora. Antecipado pelo Valor em 17 de janeiro, o 
processo, que vai se estender até 2020, busca transformar a Vale em uma empresa de 
controle acionário difuso, sem acordo de acionistas e listada no Novo Mercado da BM&F 
Bovespa. 

Na prática, se tiver sucesso, o processo pode levar à conclusão, de fato, da 
conturbada privatização da empresa, iniciada há 20 anos. Nesse período, a influência do 
governo na gestão da Vale continuou forte por causa da participação dos fundos das 
estatais e do BNDES. No dia 9 de maio expira o acordo de acionistas pelo qual a Valepar 
controla a mineradora. No mercado, havia dúvidas sobre uma possível "reestatização" 
da companhia se o acordo não fosse renovado, porque os fundos de pensão, além do 
BNDES, têm maioria no bloco de controle. Ao contrário, a proposta apresentada pelos 
sócios abre caminho para a Vale reforçar sua posição como empresa privada, com ações 
em bolsa. Os fundos exigiram liquidez para suas posições e a Mitsui, uma estrutura que 
valorize o ativo e a defenda de interferências políticas.  

Os investidores reagiram bem. A ação ordinária da Vale teve alta de 6,93%, 
cotada a R$ 36,43. A preferencial teve desempenho parecido. A renovação do acordo 
ocorre em um dos melhores momentos para as cotações do minério de ferro em vários 
anos. 

Embora os acionistas tenham proposto a adoção de uma estrutura societária 
mais moderna, a influência do governo sobre a empresa, por meios dos fundos de 
pensão, continua uma realidade neste momento. O nome de um novo presidente é 
estudado em Brasília. Segundo fonte ligada a um dos controladores, a escolha do 
substituto de Murilo Ferreira está sendo liderada por Paulo Caffarelli, presidente do 
Banco do Brasil, patrocinador da Previ, maior acionista individual da mineradora. 

O escolhido deve ser um nome do mercado, mas indicado ainda pelo 
governo para chancela dos demais controladores. Alguns acionistas preferiam que o 
novo presidente e a reestruturação societária fossem anunciadas simultaneamente, 
mas prevaleceu a opinião daqueles que defendiam divulgar rapidamente o formato do 



novo de acordo de acionistas para dissipar parte das incertezas em torno da companhia. 
A expectativa é que o nome do novo presidente seja apresentado nos próximos 30 dias. 
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NASA DESCOBRE SISTEMA SOLAR COM 7 PLANETAS PARECIDOS COM 

A TERRA 
 

Três desses planetas estão na zona habitável. A expectativa é que eles possam ter 

oceanos de água em forma líquida 
 

A Nasa anunciou nesta quarta-feira que encontrou o primeiro sistema solar 
com sete planetas de tamanho similar ao da Terra pela primeira vez na história. O 
sistema foi encontrado a cerca de 39 anos-luz de distância–uma distância relativamente 
pequena em termos cósmicos. 

Dos sete planetas, três estão dentro de uma zona habitável, onde é possível 
ter água líquida e, consequentemente, vida. Os astros mais próximos do seu sol devem 
ser quentes demais para ter água líquida e os mais distantes devem ter oceanos 
congelados. 

Os planetas orbitam uma estrela anã chamada Trappist-1, que é similar ao 
Sol e um pouco maior do que Júpiter. Segundo a agência espacial, os astros têm massas 
semelhantes à da Terra e são de composição rochosa. A expectativa da Nasa é que, na 
pior das hipóteses, ao menos um dos planetas tenha temperatura ideal para a presença 
de oceanos de água em forma líquida, assim como acontece na Terra. 

As observações preliminares indicam que um dos planetas pode ter oxigênio 
em sua atmosfera–o que possibilitaria a realização de atividades fotossintéticas por lá. 
Para que haja vida como concebida por nós, no entanto, é preciso a presença de outros 
elementos na atmosfera, como metano e ozônio. 

Segundo o estudo, que foi publicado na revista Nature, há chances de os 
cientistas encontrarem vida nesses planetas. “Não é mais uma questão de ‘se’, mas uma 
questão de ‘quando'”, disse Thomas Zurbuchen, administrador da Direção de Missão 
Científica da Nasa, na coletiva que anunciou a descoberta. 

Telescópios na Terra e o Hubble, um telescópio espacial, poderão analisar 
em detalhes as moléculas das atmosferas dos planetas. Nessa exploração, o Telescópio 
James Webb, que será lançado ao espaço em 2018, terá papel fundamental. Ele será 
equipado com luz infravermelha, ideal para analisar o tipo de luz que é emitida da 
estrela Trappist-1. 



Quando o novo telescópio da European Space Organisation começar a 
funcionar, em 2024, será possível saber se há realmente água nesses planetas. 

Mesmo que os pesquisadores não encontrem vida nesse sistema, ela pode 
se desenvolver lá. O estudo indica que a Trappist-1 é relativamente nova. “Essa estrela 
anã queima hidrogênio tão lentamente que vai viver por mais 10 trilhões de anos–que 
é sem dúvida tempo suficiente para a vida evoluir”, escreveu Ignas A. G. Snellen, do 
Observatório de Leiden, na Holanda, em um artigo opinativo que acompanha o estudo 
na revista Nature. 

Apesar da similaridade entre a Terra e os planetas do sistema recém-
descoberto, a estrela Trappist-1 é bem diferente de nosso Sol. A estrela tem apenas 1/12 
da massa do nosso Sol. A sua temperatura também é bem menor. Em vez dos 10 mil 
graus Celsius que nosso Sol atinge, o Trappist-1 tem “apenas” 4.150 graus em sua 
superfície. 

De acordo com o New York Times, a estrela também emite menos luz. Um 
reflexo disso seria uma superfície mais sombria. A claridade durante o dia, por lá, seria 
cerca de um centésimo da claridade na Terra durante o dia. Uma dúvida que paira sobre 
os cientistas é qual seria a cor emitida por pela Trappist-1. Essa cor pode variar de um 
vermelho profundo a tons mais puxados para o salmão. 

 
Como foi feita a descoberta 

Tudo começou em 2016, quando Michael Gillon, astrônomo na Universidade 
de Liège, na Bélgica, descobriu três exoplanetas orbitando uma estrela anã. Ele e seu 
grupo encontraram os astros após notar que a Trappist-1 escurecia periodicamente, 
indicando que um planeta poderia estar passando na frente da estrela e bloqueando a 
luz. 

Para estudar a descoberta mais a fundo, o pesquisador usou telescópios 
localizados na Terra, como o Star, da Universidade de Liège, o telescópio de Liverpool, 
na Inglaterra, e o Very Large Telescope da ESO, no Chile. Já no espaço, Gillon usou o 
Spitzer, o telescópio espacial da Nasa, durante 20 dias. 

Com as observações no solo e no espaço, os cientistas calcularam que não 
havia apenas três exoplanetas, mas sete. A partir dessa análise, foi possível descobrir o 
tempo de translação, a distância da estrela, a massa e o diâmetro dos sete astros. De 
acordo com os pesquisadores, ainda é preciso observar o sistema solar por mais algum 
tempo para saber novos detalhes, como a existência de água líquida. 
 

Fonte: Exame 
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A TERRA TEM UM NOVO CONTINENTE CHAMADO ZELÂNDIA: 
ESTUDO 

 

Quantos continentes existem no mundo? A resposta a essa pergunta é 
complicada. 

Se falamos em continentes físicos, podem ser apenas quatro: América, 
Eurafrásia, Austrália e Antártida. 

Se falamos em continentes políticos, são (normalmente) seis: América, 
Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Em alguns casos, a América do Sul e a do Norte 
são considerados dois continentes diferentes, embora frequentemente sejam 
categorizados como subcontinentes da América, ao lado da América Central. 

Geólogos, que prestam atenção somente às rochas e não ao que pensam 
seres humanos, agrupam a Europa e a Ásia em seu próprio supercontinente – Eurásia -, 
o que totaliza seis continentes geológicos. 

 
Qual a resposta certa? 

As coisas podem ficar ainda mais complicadas com os resultados de um novo 
estudo da crosta terrestre, na qual os cientistas afirmam que há um sétimo continente 
geológico chamado “Zelândia”, escondido sob nossos narizes por milênios. 

Os 11 pesquisadores por trás do estudo argumentam que Nova Zelândia e 
Nova Caledônia não são meramente uma cadeia de ilhas. 

Em vez disso, esses pedaços de terra fazem parte de uma única placa de 4,9 
milhões de quilômetros quadrados de crosta continental, distinta da Austrália. 

“Esta não é uma descoberta súbita, mas uma realização gradual, já que há 
10 anos não teríamos os dados acumulados ou confiança na interpretação para escrever 
este artigo”, os cientistas argumentam na revista GSA Today, da Geological Society of 
America. 

 
Zelândia 

Segundo o geofísico Bruce Luyendyk, da Universidade da Califórnia em Santa 
Bárbara, nos EUA, que não esteve envolvido no estudo, os pesquisadores que estão 
propondo a nova divisão são grandes mentes que reuniram uma coleção sólida de 
evidências. Outros geólogos devem aceitar suas conclusões. 

O conceito de Zelândia não é novo. Na verdade, Luyendyk cunhou a palavra 
em 1995. Na época, ele não pretendia descrever um continente novo, apenas falar da 
Nova Zelândia e Nova Caledônia como uma coleção de peças submersas e fatias de 
crosta que quebraram de uma região de Gondwana, um supercontinente há 200 milhões 
de anos. 

“Elas são peças da mesma coisa quando você olha para Gondwana. Então eu 
pensei, ‘por que você continua nomeando esta coleção de peças como coisas 
diferentes? ”, explica Luyendyk. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação 

Os pesquisadores por trás do novo estudo levaram a ideia de Luyendyk 
adiante, reexaminando evidências conhecidas sob quatro critérios que os geólogos 
usam para considerar um pedaço de rocha um continente: 

Terra que sobe a uma altura relativamente grande do fundo do oceano;  
Diversidade de três tipos de rochas: ígneas (vomitadas pelos vulcões), 

metamórficas (alteradas pelo calor/pressão) e sedimentares (criadas pela erosão); 
Seção de crosta mais espessa e menos densa em comparação com o fundo 

oceânico circundante; 
Limites bem definidos em torno de uma área suficientemente grande para 

ser considerada um continente, em vez de um micro continente ou fragmento 
continental. 

Nas últimas décadas, os geólogos já haviam determinado que a Nova 
Zelândia e a Nova Caledônia correspondiam aos itens 1, 2 e 3 – afinal de contas, são 
grandes ilhas que se afastam do fundo do mar, são geologicamente diversas e feitas de 
uma crosta mais espessa e menos densa. 

O último item da lista – uma questão de “é suficientemente grande e 
unificada para ser sua própria coisa? ” – É o que outros pesquisadores ignoraram no 
passado. 
 
Problemas 

Isso porque, de relance, a Zelândia parece ser toda quebrada. Mas o novo 
estudo usou mapas de elevação e gravidade recentes e detalhados para mostrar que ela 
é de fato parte de uma região unificada. 

Os dados também sugerem que a Zelândia abrange “aproximadamente a 
área da Índia maior”, ou maior que Madagáscar, Nova Guiné, Groenlândia e outros 
micro continentes e províncias. 

Os autores do estudo apontam que, embora a Índia seja grande o suficiente 
para ser um continente, e provavelmente já foi um, agora faz parte da Eurásia, porque 
colidiu e se prendeu a esse continente milhões de anos atrás. 

A Zelândia, entretanto, ainda não se uniu à Austrália; um pedaço de fundo 
do mar chamado “Cato Trough” ainda separa os dois continentes por 25 quilômetros. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais evidências 

A Zelândia é dividida em segmentos norte e sul por duas placas tectônicas: 
a Placa Australiana e a Placa do Pacífico. 

Essa divisão torna a região mais parecida com vários fragmentos 
continentais do que com uma terra unificada. 

Mas os pesquisadores apontam que a Arábia, a Índia e partes da América 
Central têm divisões semelhantes, e ainda são consideradas partes de continentes 
maiores. 

Além disso, os pesquisadores escreveram que as amostras de rochas 
sugerem que a Zelândia é feita da mesma crosta continental que fazia parte de 
Gondwana, e que migrou de forma semelhante aos continentes da Antártica e Oceania. 
 

Não estávamos enxergando 

Os dados de satélite também confirmam que a Zelândia não é quebrada 
como uma coleção de micro continentes, mas sim unificada. 

As placas tectônicas têm afinado, esticado e submerso a Zelândia ao longo 
de milhões de anos. 

Hoje, apenas cerca de 5% do continente é visível como as ilhas da Nova 
Zelândia e Nova Caledônia – parte da razão pela qual os pesquisadores demoraram 
tanto para descobrir que se tratava de uma região ligada. 



Consequências 

Mas e aí? Aceitaremos e classificaremos a Zelândia como um novo 
continente, ou essa conclusão não vai passar de uma curiosidade científica? 

Luyendyk acredita que a distinção eventualmente terá consequências 
maiores. 

“As implicações econômicas são claras: o que faz parte da Nova Zelândia e o 
que não faz parte da Nova Zelândia? De fato, os acordos das Nações Unidas fazem 
menções específicas de fronteiras continentais como limites que determinam onde os 
recursos podem ser extraídos – e a Nova Zelândia pode ter dezenas de bilhões de dólares 
de combustíveis fósseis e minerais em suas praias”, afirma. 
 

Fonte: Hype Science 
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