
 

 

 

 

 

 

17  de Março de 2017 

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

 

 

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

e a capacitação de recursos humanos para a Indústria Mineral Brasileira 

 

 
 

WORLD EXPLORATION TRENDS 
 

Last year marked the fourth consecutive year of declining exploration 
expenditure, and the industry has slashed its budget on the search for metals to barely 
one-thirds of the record high of US$21,5 billion allocated in 2012 

S&P Global Market Intelligence’s latest Corporate Exploration Strategies 
(CES) report calculates that the budget for nonferrous exploration in 2016 totaled 
US$6,89 billion, down 21% from the total in 2015. Including estimates of budgets that 
could not be obtained, exploration by companies spending less than US$100,000 and 
private companies that do not report their data, CES estimated the total for nonferrous 
metals exploration at US$7,2 billion.  

Nevertheless, the past three quarters have brought signs of optimism for a 
long-struggling mining industry. Since last March, exploration companies have 
increasingly been able to raise funds, which represents a marked improvement over 
recent years. Despite recent concern over the availability of finance as we enter 2017, 
S&P Global Market Intelligence is cautiously optimistic for the near term, and expects 
corporate exploration budgets this year to be flat. 

 
CES Report 

S&P Global Market Intelligence’s 27th edition of the Corporate Exploration 
Strategies (CES) 2016 report evaluates the industry’s exploration spending trends and 
analysis. The annual publication examines exploration data on thousands of mining 
companies around the world, including details on the scope and direction of exploration 
programs, current activities and strategic orientation. The study provides insight into 
how mining companies allocated their exploration spending by commodity, location, 
and stage of development. 



The Worldwide Exploration Trends report is an extract of the CES report. We 
hope you will enjoy the report and obtain valuable insights to help you make informed 
decisions critical to your business planning. 

 

IMPROVING SCENARIO 
 

The past year was a good one for mining, at last, but 2016 was a year of two 
halves for the global economy. Concern about deflation and recession peaked on June 
23 with the U. K’s vote to leave the European Union (Brexit). The resultant emphasis on 
reflation through fiscal policy, and the subsequent growth-friendly election of Donald 
Trump, meant the second half of the year saw investment in favor of assets that 
benefited from growth and inflation. 

Equities suffered in the first half of the year but recovered strongly over the 
second six-month period at the expense of bonds. As a result, defensive stocks did better 
in the first six months of 2016, but it was then the turn of cyclical stocks, which benefited 
as the investment mood changed. The improved sentiment was such that the year 
ended with the Vix index (which tracks the value of options that hedge against volatility) 
at a 30-month low.  

The mining sector, in particular, saw a significant mid-year shift in sentiment, 
with attention turning from precious metals to industrial metals and minerals. In the six 
months to the end of June, gold had risen almost 25% to US$1,321/oz, but the precious 
metal subsequently retreated to around US$1,135/oz, an increase over the whole year 
of just 7%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



This scenario was reversed for three of the most important industrial 
commodities. Iron ore (62% Fe) was up an impressive 26% at the mid-year point, but did 
even better during the second half, to end 2016 up 79%. Thermal coal had risen 17% by 
end-June and 69% at year-end. Similarly, copper was up 3% at the mid-year point but 
gained ground during the second six months to end the year up 17%. 

After a dire 2015, the other major metals improved steadily throughout 
2016. Aluminum, for example, was up 10% and 14% at the six and twelve month stages 
respectively, with nickel improving 7% and 13%, and zinc rising 32% and a highly 
impressive 61%at the mid- and end- year points. 
 

Markets Trumped 

If last year was good for mining, 2017 promises to be even better. Analysts 
are increasingly bullish about the sector, and Goldman Sachs, for example, recently 
advised clients to buy commodities. In his annual Commodities Outlook report, the head 
of commodities research at Citigroup, Ed Morse, said “there is absolutely no doubt that 
markets are at a turning point.” 

The new U.S president started his four-year term on January 20 with the 
country’s equity markets at near record highs. Trump’s victory in November had sparked 
a strong rally in U.S. share prices, following campaign promises of fiscal stimulus, 
infrastructure spending and relaxed corporate regulation. 

Some of the initial investor optimism faded amidst a perceived lack of clarity 
on important growth policies, but in mid-January expectations of global economic 
growth had reached their highest level in two years. According to a survey of fund 
managers by Bank of America Merril Lynch, 62% of the investors polled expected a 
stronger global economy this year, up from 57% in December. 

A net 83%of the fund managers in the BoAML survey expected higher 
inflation. This expectation has been difficult for bonds, which suffered a sharp sell-off 
globally in December and January.  

The dollar rose steeply in the second half of 2016 on expectations of higher 
U.S. interest rates, and reached a trade-weighted 14-year high in early January. 
However, trading in the American currency has been volatile in the New Year following 
concern expressed by Trump over the strength of the dollar. Currency markets were 
calmed in mid-January when his nominee for Treasure Secretary, Steven Mnuchin, 
indicated that the new administration would not adopt a weak- dollar policy. 

The U.S. currency has also found comfort in hawkish comments by Federal 
Reserve chair Janet Yellen about interest rates. In mid-December, the Federal Open 
Market Committee (FOMC) increased official borrowing costs from 0,25% to 0,50% (with 
a target range 0,50-75%), as expected, but surprised markets by signaling three interest-
rate rises in 2017, rather than the two increases suggested at the FOMC’s meeting in 
September. 

Yellen said the December rate rise was a “reflection of the confidence we 
have in the progress the economy has made, and our judgment that that progress will 
continue”. Markets immediately factored in a 45% chance of the Fed raising interest 
rates at least three times in 2017, and an almost 77% likelihood of at least two increases. 
Ahead of the presidential election, the chance of three interest rate rises this year had 
been assessed at only 5%. 



Higher American interest rates have been made even more likely by Chinese 
sales of U.S government debt. In November, Beijing’s holdings fell by their biggest 
monthly amount in almost five years, with the net sales of US$66 billion extending the 
disposals to a sixth consecutive month. This has seen China cede its position as the 
largest foreign owner of U.S. Treasuries to Japan. 

China has been selling dollars to support the renminbi, which has been 
falling against the U.S. currency amid concerns over the health of the Chinese economy. 
However, the country’s gross domestic product grew 6,7% in 2016, and achieved a 
creditable 6,8% at an annualized rate since 1990, it was within the government’s target 
of 6,5-7,0% and was above the expectations of most analysts. 
 

Concern Remains 

Equity markets are testing all-time highs despite warning of a trade war 
between the world’s two largest economies. Beijing is reported to be ready to retaliate 
if the incoming U.S. administration imposes new tariffs on Chinese imports. 

In his election campaign, President Trump pledged to label China as a 
currency manipulator and threatened tariffs of up to 45%. Recent studies estimated that 
U.S. job losses associated with Chines competition could exceed two million, many being 
in regions that voted heavily for the Republican candidate in November’s election. 

Despite the concern over cheap imports, U.S. wages are growing at their 
fastest annualized rate since 2009. Average hourly earnings in the U.S. climbed 0,4% in 
December compared with the previous month, and were 2,9% above year-earlier 
earnings. American companies have added 15 million jobs since the 2010 low, but the 
labor force participation rate (a gauge of the proportion of the working-age population 
with a job or actively looking for one) remains a modest 63%. 

Commodity markets are delicate poised. On the one hand there is optimism 
based on an infrastructure-fueled metals boom in the U.S., facilitated by fiscal expansion 
and easier corporate regulations. On the other, the Chinese economy is still giving cause 
for concern, and the Trump administration is threatening increased tariffs and an 
isolationist agenda. 
 

Fonte: S&P Global Market Intelligence 

Data: Março 2017 

 

CBPM: 45 ANOS DE UM MODELO DE SUCESSO 
 

As realizações, programas e projetos de uma das poucas empresas estaduais de 

desenvolvimento mineral do Brasil 

 

Em 2017, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento Mineral (SDE) da Bahia, completa 45 anos de fundação. 
Cabe a ela a execução da política mineral do estado e também o fomento da mineração 
baiana através da realização de pesquisas minerais para a descoberta de áreas 



promissoras, posteriormente licitadas em um regime de PPP (Parceria Público Privada) 
para empresas que desenvolverão o projeto mineral. Desde sua criação, a CBPM já 
licitou mais de 100 oportunidades minerais que, entre outros empreendimentos de 
destaque, resultaram na implantação de projetos de grande porte de bentonita, fosfato, 
vanádio, níquel e ouro, além de mineradoras de pequeno porte de argilas, quartzo, 
feldspato e rochas ornamentais. Atualmente, o estado está recebendo novas plantas 
para a produção de areia silicosa, cobre, ouro, ferro e nefelina, entre outras. 

Alguns desses novos projetos resultam de contratos de arrendamentos de 
jazidas da CBPM. É o caso das novas minas de areia silicosa em Belmonte, sul da Bahia, 
em desenvolvimento pela Vitro Brasil, subsidiária da mexicana Vitro, e pela Mineração 
Jundu, da francesa Saint Gobain. Em apenas três desses contratos de Pesquisa 
Complementar e Promessa de Arrendamento de Lavra, a CBPM obteve prêmios de R$ 
300 mil, além de royalties. Mesmo mantendo-se como quinto maior produtor mineral 
brasileiro e alternando com Minas Gerais a primeira posição no ranking de áreas mais 
requeridas para pesquisa, o estado teve reveses, principalmente em função da queda 
dos preços de commoditties. Paralisaram suas operações a Mirabela Mineração do 
Brasil (níquel) e a Santa Luz Desenvolvimento Mineral (ouro), do grupo Yamana. 
Também a Mineração Caraíba (cobre), que estava em processo de recuperação judicial, 
havia interrompido sua produção, mas já anunciou a retomada das atividades entre os 
meses de fevereiro e março próximo. 
 

Pesquisa 

Em 2016, apesar da queda em mais de 30% dos preços do alumínio, chumbo, 
cobre, estanho, níquel e zinco, a CBPM manteve seus investimentos em estudos e 
pesquisas. No ano, por exemplo, concluiu a cobertura aerogeofísica de todo o território 
baiano. Foram desenvolvidos 16 projetos/prospectos, seis deles do subprograma 
Estudos e Pesquisas Geocientíficas, além da continuidade do Mapa Metalogenético do 
estado. 

“Nosso programa contínuo de conhecimento geológico mantém a Bahia 
como um dos principais territórios de interesse para pesquisa mineral. Até novembro 
de 2016, superamos Minas Gerais em requerimentos de pesquisa protocolados (2.392) 
no DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) e tivemos 2.746 alvarás de 
pesquisa publicados e 150 relatórios de pesquisa aprovados pelo órgão”, diz Rafael 
Avena, diretor técnico da CBPM. Segundo Avena, em 2017, entre outros programas e 
projetos (veja tabela), será retomado o programa de sondagem para avaliar a viabilidade 
de descobertas como as de níquel e cobre no prospecto Caboclo dos Mangueiros (Pilão 
Arcado – Campo Alegre de Lourdes) e de ferro na região de Paratinga, que resultados 
iniciais indicaram como bastante significativas em termos de novas jazidas para a Bahia. 
Estima-se a execução de mais de 5 mil metros sondagens neste ano. 
 

Produção 

O setor de mineração na Bahia conta com cerca de 500 produtores, gerando 
mais de 16 mil postos de trabalho, 85% deles na região do semiárido. Em 2015, a 
Produção Mineral Baiana Comercializada (PMBC) atingiu R$ 2,5 bilhões (1,4% do PIB 
estadual). A Bahia é a maior produtora nacional de urânio, barita, cromo, magnesita, 
talco e salgema. O comércio exterior de bens minerais inclui 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.  

Entre os grandes produtores, está a canadense Yamana, com a Jacobina 
Mineração (em Jacobina) e Fazenda Brasileiro (Barros e Araci), responsáveis, em 2016, 
por uma produção de ouro de 1,23 M/oz. A produção de prata do grupo está estimada 
entre 6,9 e 7,2 M/oz e a de cobre entre 122 e 125 milhões de libras. No final do ano 
passado, a Brio Gold que, além de Fazenda Brasileiro, possui as minas Pilar (GO) e Riacho 
dos Machados (MG) tornou-se uma empresa pública autônoma da Yamana. Sua 
produção, em 2017, deve ficar entre 223 e 243 mil/oz de ouro. Outra produtora de porte 
é a Ferbasa, que atua nas áreas de mineração, metalurgia e de recursos florestais. Líder 
em produção de ferroligas e única produtora integrada de ferrocromo das Américas, a 
empresa possui 15 minas no Complexo do Vale do Jacurici e outras 9 minas em Campo 
Formoso. Nessa segunda localidade, a produção está atualmente concentrada na mina 
Coitezeiro, cujas reservas possuem teor médio de 38% de Cr2O3 para a cromita do tipo 
lump e de 18% para os demais tipos (friável, fitado e disseminado). Também destaca-se 
a Magnesita, empresa global dedicada à mineração, produção e comercialização de 
materiais refratários para revestimento de equipamentos que operam em altas 
temperaturas. Com 27 instalações industriais, sua produção é de mais de 1,4 Mt de 
refratários por ano. 

 
Parcerias 

Entre 2014 e 2015, a CBMP celebrou três contratos de arrendamento de 
jazidas. Um deles, voltado à produção de areia silicosa pela Vitro Brasil e Mineração 
Jundu, deve iniciar sua operação entre o final deste ano e o início de 2018. A mina 
fornecerá matéria prima para a indústria de vidros – incluindo a nova fábrica da Vitro, 
em Camaçari - e, futuramente para o setor de energia solar, além de embalagens para a 
Boticário e a Natura. Através de outro contrato, a B4F Holdings está implantando, em 
Itarantim, uma mina e usina para beneficiamento de nefelina, mineral usado em 
indústrias cerâmicas de revestimento e de vidros. O terceiro contrato foi assinado para 
a instalação de uma mina de médio porte de cobre, em Curaçá. 

Em 2016, foi assinado um contrato de pesquisa complementar e promessa 
de arrendamento com a Fibra Participações e Empreendimentos, para uma jazida de 
barita em Contendas do Sincorá. Os investimentos totais são de cerca de US$ 5 cinco 
milhões para uma produção estimada em 20 mtpa de barita beneficiada. Estão 
disponíveis para negociação áreas de Jurema Leste (ouro), Caboclo dos Mangueiros 
(níquel/cobre) e Paratinga (Ferro). Outras duas áreas, de zinco, em Irecê, e de fosfato, 
em Angico Dias estavam em tratativas com a Galvani (atual Yara Fertilizantes) e devem 
ter sua licitação realizada ainda este ano. 
 

Retomada 

Dos três projetos paralisados no estado, um já anunciou o retorno às 
atividades neste trimestre. Trata-se da Mineração Caraíba, maior produtora de cobre da 
Bahia, que deixou de operar em junho de 2016 e passou por duas recuperações judiciais. 
A empresa, com instalações em Jaguarari e Curaçá, foi adquirida pela canadense Eros 
Resources por US$ 150 milhões. Com seu retorno, a expectativa é de geração de 1,2 mil 
empregos diretos e 300 indiretos. Para o segundo semestre de 2017, espera-se que a 
Mirabela também reative a mina de Santa Rita, em Itagibá, se mantida a cotação atual 



do níquel. As operações foram suspensas em abril de 2016, quando a controladora 
australiana da empresa foi liquidada. Sua aquisição por um consórcio de bancos norte-
americanos e canadenses pode viabilizar a reabertura do negócio. Também paralisado 
desde setembro de 2014, o projeto C1 - Santaluz, da Yamana, teve uma nova campanha 
de sondagem de cerca de 15 mil m realizado no primeiro trimestre de 2016. A 
mineradora também concluiu um estudo prévio de recuperação metalúrgica. A 
retomada do projeto é esperada para 2018. Já a BAMIN - Bahia Mineração tem seu 
projeto de minério de ferro, em Caetité, dependente da conclusão da Ferrovia Oeste-
Leste (FIOL) e da construção do Porto Sul, em Ilhéus, canais que servirão ao escoamento 
da produção da mina. A FIOL, em construção pelo governo federal, está com 70% de 
avanço físico das obras, bastante atrasadas em relação ao cronograma inicial. O governo 
da Bahia tem negociado sua concessão, assim como a do porto, a um grupo chinês que, 
em troca, daria continuidade aos dois projetos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas 

Para o biênio 2017-2018, Avena diz que substâncias minerais como o zinco, 
fosfato, calcário, ouro, quartzo, feldspato, níquel e o próprio ferro, além do cobre e do 
titânio, poderão ampliar a atual participação da CBPM no cenário mineral baiano. Para 
este ano, a projeção é que a receita de royalties retorne ao patamar de 2015, da ordem 
de R$ 15 milhões. Essa expectativa otimista baseia-se, principalmente, na evolução da 
produção de vanádio da Largo Resources, em Maracás até 2020, o que aumentará sua 
contribuição tributária, nos projetos em implantação ou a serem retomados ou nos que 
estão se concretizando, como os da BAMIN e da Lipari (Braúna). Há também 
perspectivas promissoras de novos investimentos nos prospectos de Jurema Leste e 
Cabloco dos Mangueiros e com novas descobertas do programa de sondagem. Com o 
orçamento ainda reduzido a ordem, na CBPM, é maximizar os trabalhos, reduzir os 
custos em áreas requeridas focando nas que apresentem indícios potencialmente 



promissores do ponto de vista metalogenético, passando em seguida a dar ênfase na 
atração de investimentos. O diretor espera, ainda, que o novo marco regulatório do 
setor seja aprovado. Creditando a fuga de investidores do estado à incerteza gerada 
pelas discussões em torno da nova lei, Avena lembra que, entre 2007 a 2014, quando 
vigorava o código anterior, foram realizadas 70 licitações de oportunidades minerais 
pela CBPM. Dessas, 39 resultaram em contratos de pesquisa complementar e/ou 
contratos de arrendamento de jazidas, com a injeção de recursos de R$ 116,64 milhões 
por empresas privadas em pesquisa mineral em áreas da companhia e no pagamento 
de Prêmios de Oportunidade no valor de R$ 17,9 milhões. Em uma nova investida, junto 
com a SDE, a empresa integra um grupo de trabalho que deve formular a política mineral 
do estado. Segundo Avena, o objetivo do governo com essa proposta é contribuir para 
a melhoria do ambiente de negócios, objetivando o desenvolvimento e o melhor 
aproveitamento dos recursos minerais, ampliando as oportunidades de emprego e 
renda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: In The Mine 

Autor: Tébis Oliveira 

Data: Edição Janeiro/fevereiro 2017 -  ano XII, nº 65 



 
 

PDAC PODE GERAR QUATRO NEGÓCIOS EM MATO GROSSO 
 

Paulo Castro Reis, diretor da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, acompanhou 

comitiva com representantes do Estado durante a convenção anual do PDAC. 

 

Quatro negócios de mineração na região norte do Mato Grosso podem 
receber, em breve, aporte de investidores e mineradoras canadenses, segundo afirma 
Paulo Castro Reis, diretor de Relações Institucionais e Negócios da CCBC. Reis 
acompanhou, durante a convenção anual do Prospectors & Developers Association of 
Canada (PDAC), em Toronto, uma comitiva com 30 integrantes, a maioria do Estado. 

De acordo com ele, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) fará o 
acompanhamento do processo de negociação entre as empresas brasileiras, de nomes 
não revelados, e as mineradoras canadenses. "Temos quatro negócios com grande 
potencial de desenvolvimento, e estamos trabalhando no agendamento de visitas de 
investidores e mineradoras canadenses ao Brasil interessados em projetos no norte do 
Mato Grosso. É importante que eles venham conhecer o potencial in loco", disse em 
entrevista por e-mail ao Notícias de Mineração Brasil (NMB). 

Antes da realização do PDAC, a CCBC revelou ao NMB que algumas das 
empresas que estariam representadas na comitiva eram CMGM Mineração, Poconé-
Cooperativa de Ouro e Peixoto de Azevedo Cooperativa de Ouro. Além dos 
representantes de empresas, o prefeito do município de Rondonópolis (MT), José Carlos 
Junqueira de Araújo (SD), Sheila Klener, coordenadora de Mineração na Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente (Sema) do Mato Grosso e outras autoridades também 
integraram a missão. 

Questionado sobre o porquê da maioria da comitiva que foi ao PDAC junto 
da CCBC ser de origem do Mato Grosso, Reis afirmou que recentemente a Câmara e o 
Estado assinaram um termo de cooperação. "Identificamos um grande potencial de 
crescimento em alguns setores, entre eles o da mineração, por isso organizamos a 
missão. O município de Peixoto Azevedo, por exemplo, tem jazidas de ouro e busca 
novas tecnologias de exploração. Em Juína e Jaciara predomina o diamante", declarou. 

Neste ano, o PDAC teve a expectativa de receber aproximadamente 22 mil 
visitantes, entre geólogos, empresários, executivos e autoridades de 125 países. 
Segundo Reis, o papel da CCBC com a comitiva enviada à convenção foi de organizar a 
viagem, agendar reuniões com potenciais parceiros e investidores, além de orientar os 
30 participantes da missão sobre as características do setor e investidor canadense. 
"Esse conhecimento prévio é essencial em uma missão de negócios", afirma Reis. 

"Os participantes da missão de negócios tiveram importantes encontros 
com investidores canadenses no PDAC e em eventos paralelos. Como o PDAC é a maior 
feira do setor, é o local ideal para conhecer a legislação, regulamentação e boas práticas 
em vigor no mundo", afirma. 

De acordo com Reis, a missão foi "muito positiva" para os participantes, 
tanto em relação aos negócios que podem ser concretizados quanto ao aprendizado. "A 



participação dos representantes do governo foi especialmente importante para que 
conheçam o atual cenário global da mineração e vejam como outros países se organizam 
e regulamentam o setor", disse. 

O PDAC aconteceu do último domingo (5) até quarta-feira (8). Além dos 
representantes brasileiros enviados pela CCBC, o governo brasileiro teve uma delegação 
oficial de 86 representantes organizada pela Agência para o Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira (ADIMB), que contou com a presença do 
ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, o diretor-presidente do Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM) e Victor Bicca, do Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM), entre outros. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 10/03/2017 

 

 

A LIÇÃO DAS MINAS AUSTRALIANAS 
 

A localização geográfica da Austrália e o tipo de recursos naturais na base de 
sua economia tornam o país uma referência natural para o Brasil. No setor mineral, não 
é diferente: vem do exemplo australiano, um dos principais competidores do Brasil 
nesse segmento, a chave para elevar em até 60% a produtividade, e, por consequência, 
os lucros da mineração nacional. 

Ao longo das últimas duas décadas a indústria mineral passou por grande 
expansão de suas receitas e margens, graças à demanda criada pelo rápido crescimento 
da economia chinesa. Os produtos do segmento mudaram de status: de simples 
commodities, passaram a ser considerados verdadeiros ativos financeiros. A partir de 
2014, porém, a desaceleração da China pesou negativamente no desempenho do setor. 
As margens da indústria mineradora foram comprimidas diante da retração das receitas 
provocada pela queda nos preços das commodities minerais. 

Além disso, a produtividade relativa do setor mineral caiu 33% entre 2004 e 
2014. A estimativa já desconta fatores geológicos, como queda da qualidade do minério 
e aprofundamento das minas, e econômicos, como taxa de câmbio e inflação. Essa 
queda se deve a três grandes fatores: perda da eficiência da mão de obra, maior 
necessidade de investimento por tonelada produzida e aumento no custo operacional. 

Nenhuma região, das Américas do Norte e Latina à Austrália e África 
Subsaariana, ou tipo de mineração, de minério de ferro e cobre a carvão e ouro, escapou 
dos efeitos desse cenário. No Brasil, entre 2008 e 2015, descontando-se os efeitos 
geológicos e econômicos, a produtividade mineral caiu quase 50%. 

Ainda que com menor intensidade (23%), a produtividade mineral ajustada 
australiana também caiu entre 2008 e 2013. Mas o país conseguiu equacionar o 
problema e, desde 2014, vê a produtividade de suas minas voltar a crescer a 5% ao ano, 
além de aumentar em 30% sua produção.  

O quadro é resultado da adoção de programas de recuperação e 
transformação: agressiva negociação com fornecedores, racionalização do portfólio de 



Capex e eliminação das ineficiências operacionais. As empresas do setor de mineração 
australianas reduziram em 24% o número de trabalhadores por tonelada minerada e em 
11% seus investimentos, ao mesmo tempo em que conseguiram manter estáveis seus 
custos operacionais entre 2013 e 2015. 

As mineradoras brasileiras também têm potencial para reativar e 
reenergizar o segmento, valendo-se do seguinte tripé: programas que promovam um 
conjunto de transformações, aplicação de práticas de manufatura na mineração e 
utilização de soluções digitais e big data. 

No âmbito de seus programas de transformação, os australianos agora 
seguem na busca por excelência operacional, adaptando práticas de manufatura lean à 
atividade mineradora, o que permite alta aderência a padrões de trabalho simples e a 
contínua eliminação de desperdícios. 

Isso apenas é possível graças ao verdadeiro engajamento das empresas, 
baseado na capacitação de operadores e na implantação de uma cultura de melhoria 
dos padrões de atuação. 

Tais ações devem ser aliadas ao uso das mais avançadas tecnologias digitais. 
Essas ferramentas funcionam como um acelerador da transformação e também são 
fundamentais para que, em torno de uma plataforma digital integrada, seja possível 
redesenhar as operações de forma a torná-las mais eficientes. 

A análise avançada de grandes volumes de dados (advanced analytics 
aplicada a big data) permite que se encontrem caminhos para reduzir interfaces e erros 
operacionais. Abre espaço, ainda, para descobertas surpreendentes, como o caso de 
uma mina de ouro africana: analisando um dado medido, mas anteriormente não 
monitorado - a concentração de oxigênio na etapa de lixiviação (técnica usada para 
extrair o minério) -, foi possível elevar o índice de recuperação de ouro em até 4%. 

Em mineração, melhorias típicas incluem modelagem geológica estocástica, 
cadeia de suprimento de mina a porto, manutenção preditiva, otimização de 
rendimento e equipamentos automatizados - fatores que geram imensos volumes de 
dados que, se analisados de forma mais eficiente, podem se traduzir em ganhos de 
produtividade e redução de custos. 

O objetivo da transformação é provocar impacto o mais rapidamente 
possível, mas também é preciso garantir a sustentabilidade de longo prazo. Sendo assim, 
cinco princípios formam a base que suporta a excepcional jornada iniciada pelas 
mineradoras australianas há três anos: a definição de uma aspiração bastante 
ambiciosa, melhorias identificadas e implantadas pela linha de frente, forte gestão com 
foco em desempenho e cadência semanais, uma engrenagem de gestão de mudança e 
um time de liderança comprometido. 

A aspiração comum garante que todas as fórmulas de melhoria estejam 
direcionadas para obter maior impacto. A liderança pela linha de frente garante que a 
organização, e não apenas alguns indivíduos, sejam os donos da transformação, 
garantindo a sustentabilidade dela. A gestão em ritmo semanal voltada ao desempenho 
é imprescindível para assegurar que a equipe central de gestão tenha total visibilidade 
do que acontece na linha de frente e possa intervir para remover empecilhos, garantir 
que decisões críticas sejam tomadas e priorizar a alocação de recursos. 

Já a gestão de mudança trabalhará na sustentabilidade de longo prazo dos 
ganhos obtidos pela transformação. Ela trabalha na comunicação extensiva da 
transformação e história da mudança, no comportamento dos líderes para que estes 



sirvam como exemplo para a organização, na capacitação da organização em 
competências críticas, e na criação de mecanismos de incentivos, ações formais para 
impulsionar a adoção de novas formas de trabalho e novos meios de reconhecimento - 
financeiros e não-financeiros. 

Por fim, o comprometimento do time de liderança é fundamental para 
garantir o alinhamento da organização e rapidamente tomar decisões difíceis sobre o 
negócio, garantindo que o momento da transformação se mantenha mesmo em 
situações turbulentas. 

O setor mineral brasileiro precisa imediatamente seguir o exemplo 
australiano, de modo a retomar sua posição de liderança nesse mercado, o que não 
apenas gera valor para empregados e acionistas, mas também atrai investimentos para 
o país. 
 

*César Marnoto Martins é gerente de engajamento sênior da McKinsey no 

Brasil, **Wieland Gurlit é sócio sênior e líder da prática de metais e 

mineração na América Latina, e Henrique Ceotto, sócio com foco em 

mineração. 
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UMA AMEAÇA AO INVESTIMENTO 
 

Tocantinzinho e potenciais prospectos no Pará correm o risco de serem inviabilizados 

por medida monocrática do Ministério de Meio Ambiente 
 

Por iniciativa do Ministério de Meio Ambiente, governo federal baixou, dia 
19 de dezembro, duas medidas provisórias - a MP-756/2016 e a MP- 758/2016 – que 
agora estão sendo discutidas em uma das comissões mistas (deputados e senadores) no 
Congresso Nacional. Se aprovadas como estão, inviabilizarão o Projeto Tocantinzinho, 
de ouro, onde já foram investidos mais de US$ 230 milhões (exploração + aquisição), 
com investimentos de CAPEX previstos de mais de US$ 500 milhões. Também impedirão 
o desenvolvimento de outros prospectos minerais promissores no sudoeste do Pará. 
Com isso, lançarão mais uma sombra de descrédito do país junto a investidores 
internacionais, já ressabiados com a indefinição em relação à mudança ou não no Código 
de Mineração. As medidas provisórias têm em comum o fato de não terem sido 
amplamente discutidas e afetarem muitos interesses na região – não somente da 
mineração. 

A MP 758 altera os limites da APA do Tapajós e do Parque Nacional do 
Jamanxin. O Parque ganha uma área extra de 51 mil ha como compensação a uma 
liberação de 862 ha para assentamento dos leitos e da faixa de domínio da ferrovia 170 
(a Ferro Grão) e da BR-163. Com essa ampliação, o Projeto Tocantinzinho fica confinado 
no parque e está inviabilizado. “Todas as obras de engenharia (planta, barragem de 



rejeitos e depósito de estéril) caem dentro do que seria a zona de amortecimento do 
parque, o que é a mesma coisa que cair dentro do parque”, diz Elton Pereira, Vice-
presidente de Exploração da TriStar Gold (Castelo dos Sonhos), um dos principais 
entusiastas desse projeto, iniciado há mais de 10 anos. Ele explica que, não bastasse a 
desproporção (862 ha x 51 mil ha de compensação), a área acrescentada é a mesma que 
foi suprimida em 2006 e compensada então com uma área equivalente na porção norte 
do parque. “Fizemos um esforço muito grande para preservar a área para a mineração 
e, agora, somos surpreendidos por essas MPs”.  

A outra MP, a 756, transforma parte (305 mil ha) da FLONA (Floresta 
Nacional) Jamanxin em uma APA (Área de Proteção Ambiental) com 542 mil ha – pois 
também foram incorporados cerca de 230 mil ha que não pertenciam a nenhuma área 
de preservação. A MP 756 também amplia o Parque Nacional Rio Novo em 438 mil ha, 
restringindo qualquer atividade econômica nessa nova área (inclusive os potenciais 
prospectos minerais). “Aqui também, a compensação é descabida. Ao invés de se 
compensar a perda de parte da FLONA com outra área equivalente, resolvem ampliar 
um parque nacional (Rio Novo) e restringem em definitivo a atividade econômica em 
uma área extremamente promissora para a mineração”, diz Pereira. As duas medidas 
provisórias só foram aplaudidas até o momento por aqueles que desenvolvem 
atividades na área da Floresta Nacional Jamanxin e, agora, com a APA, poderão 
regularizar os seus negócios. As ONGs, de um modo geral, aplaudem o aumento da área 
protegida pelas MPs, mas criticam justamente a regularização de negócios ilegais com a 
criação da APA – que estabelece um precedente perigoso para todas as outras áreas de 
preservação. Lideranças políticas locais, como os ex-governadores e senadores Flexa 
Ribeiro (PSDB) e Jader Barbalho (PMDB), adversários políticos históricos, também estão 
subindo nas tamancas contra as MPs. Jader está indignado em particular com os 230 mil 
ha, reduto de fazendeiros e negociantes que estão lá desde os anos 70 e 80, que foram 
acrescentados à APA Jamanxin. Flexa Ribeiro também. Só que vai além. Ele aponta uma 
tendência desde 2006 de contingenciamento de áreas paraenses pelo governo federal. 
Pelas suas contas, o Pará tem hoje 49% de seu território “engessado” por áreas de 
preservação definidas por atos federais. Também questiona esse tipo de resolução por 
meio de medida provisória.  

“A Lei 9.985/2000 é taxativa ao exigir a consulta pública, antes da criação ou 
ampliação de unidades de conservação, uma vez que os principais interessados devem 
se manifestar a respeito”. Flecha Ribeiro conhece o potencial mineral da região, o 
Projeto Tocantinzinho inclusive, e está liderando a resistência às MPs na comissão mista 
no Congresso. “Já apresentamos emendas às duas matérias, para tentar reverter seus 
efeitos”. Junto com outras autoridades do governo paraense, Flecha Ribeiro também se 
reuniu, no início do ano, com os ministros José Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco 
(Secretaria Geral da presidência) e o que ouviu foi que houve uma falha de comunicação 
entre os ministérios e que essa questão será revista. 
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SETOR EXTRATIVO PUXA ALTA DA INDÚSTRIA NO PARÁ E ESPÍRITO 

SANTO 
 

O bom momento da indústria extrativa levou a produção do Pará ao seu 
melhor momento desde 2002, início da série histórica da Pesquisa Industrial Mensal 
(PIM), divulgada pelo IBGE. Em janeiro, a indústria paraense cresceu 2,4% impulsionada 
pela dinâmica crescente da extração do minério de ferro, que representa cerca de 80% 
de toda a indústria paraense. 

Na média brasileira, em janeiro, na comparação com dezembro de 2016, a 
indústria extrativa cresceu 1,1%. São três meses seguidos de crescimento: dezembro a 
alta foi de 1,7% e em novembro do ano passado, 1,5%. 

O preço no mercado internacional, afirma o IBGE, é a principal causa para 
esse aumento da produção. De acordo com dados do Valor Data, em janeiro o preço do 
minério de ferro estava 98,55% maior que em igual mês de 2016. Saiu de US$ 41,5 por 
tonelada para US$ 82,4 por tonelada. 

A indústria extrativa no Sudeste também começa a se recuperar após o 
acidente em Mariana (MG), em novembro de 2015, mas ainda está "aquém do nível que 
tinha", ponderou Leopoldo Gutierre, sócio da consultoria 4E. O Espírito Santo cresceu 
4,1% em janeiro e Minas, 0,7% - ambos avançaram pelo terceiro mês seguido.  

Embora o acidente ainda provoque reflexos na produção mineral capixaba, 
o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Marcos Guerra, vê 
avanços no parque industrial da região, que ficou mais diversificado e desconcentrado, 
se espalhando por cidades do interior. A cadeia de óleo e gás deve ser o foco dos 
investimentos nos próximos meses, avalia Guerra. 

Os dados do IBGE mostram ainda que a produção industrial da Bahia teve o 
pior resultado em janeiro entre todos os Estados. Ante igual mês do ano passado, o 
tombo foi de 15,5%. Foi a 11º taxa negativa consecutiva nesse tipo de confronto e ainda 



intensificou o ritmo de queda observado no último trimestre de 2016, quando o local 
acumulou perda de 7,7%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Estado vem sofrendo principalmente por causa da queda da indústria 
automotiva e a diminuição da produção de derivados do petróleo. Na comparação com 
janeiro do ano passado, 8 das 12 atividades pesquisadas tiveram queda. Coque, 
produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, com tombo de 21,9%, foi a principal 
influência negativa no período. 

A indústria de São Paulo cresceu 1% em janeiro, na comparação com 
dezembro, e reverteu o resultado negativo de 1,2% registrado em dezembro. Apesar do 
avanço no mês, a produção industrial paulista ainda está em patamar baixo, opera 
24,7% abaixo do pico histórico alcançado em março de 2011. O Estado representa cerca 
de um terço de todo parque industrial no país. 

Embora a indústria paulista ainda acumule perda de 4,2% em 12 meses, "São 
Paulo vem em uma trajetória de redução de perdas, num sinal de estabilização", disse 
Rafael, Cagnin, economista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial 
(Iedi). No mês, o crescimento foi puxado atividades de veículos automotores, derivados 
de petróleo e produtos de metal. Na série com ajuste sazonal o IBGE não calcula os 
percentuais de produção das atividades. "A Alta representa muito pouco do que já 
perdeu de 2013 para cá", afirmou Rodrigo Lobo, analista da coordenação de indústria 
do IBGE. 

Rafael Cagnin, do Iedi, destacou a ajuda que o mercado externo deu ao setor 
automobilístico, ainda que tímido. A normalização do mercado cambial da Argentina 
favoreceu a retomada das relações comerciais, apontou. A principal característica 
positiva da indústria automotiva é a capacidade de impulsionar outros setores como 
peças, metalurgia e borracha, entre outros. 
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ARGENTINA QUER SER POTÊNCIA DO LÍTIO EM MEIO A BOOM DE 

BATERIAS 
 

A Argentina tem algumas boas notícias para a Tesla de Elon Musk e más 
notícias para os produtores de lítio de outras partes do mundo: o país pode estar prestes 
a inundar o mercado com lítio. 

Depois que o presidente Mauricio Macri cancelou os controles cambiais e de 
capitais e os impostos aplicados por seus antecessores, cerca de 40 empresas 
estrangeiras começaram a analisar oportunidades no setor de mineração da Argentina, 
mais da metade delas no lítio, segundo o secretário de Mineração, Daniel Meilán. 

Os pesos-pesados do setor Albemarle Corp., Soc. Química y Minera de Chile, 
Eramet e Jiangxi Ganfeng Lithium estão entre os grupos que buscam expandir ou 
construir novas operações de lítio na Argentina como parte de uma lista de US$ 20 
bilhões em projetos de mineração até 2025, disse Meilán na segunda-feira, em 
entrevista. A chinesa CITIC também está em busca de oportunidades, segundo o 
governo. 

Se todos os projetos avançarem, a produção anual argentina do metal usado 
em baterias de veículos elétricos aumentará para 165.000 toneladas, ou cerca de 45 por 
cento da oferta global, segundo projeções do governo. Os preços subirão até 15 por 
cento neste ano, estimou a Albemarle no mês passado. 

"De forma conservadora, a Argentina representará cerca de metade da 
produção global de lítio até 2020", disse Meilán, que também chefiou a área de 
mineração durante a presidência de Carlos Menem nos anos 1990, em Toronto, onde 
participa da conferência de mineração PDAC. "Isso nos mostra que estamos começando 
a ser bem vistos globalmente." 

O que aumenta ainda mais o interesse dos investidores é um conjunto de 
regras padronizadas para as províncias que, segundo Meilán, provavelmente entrará em 
vigor em junho ou julho. Segundo um acordo negociado entre o governo federal e os 
governos provinciais -- que são donos dos minerais em seus territórios --, será cobrado 
um royalty de até 3 por cento das mineradoras, disse ele. O acordo ainda precisa de 
aprovação do Congresso. 
 

Interesse estimulado 

A desregulação realizada pelo governo Macri, que assumiu em dezembro de 
2015, estimulou o interesse de mineradoras globais como Glencore e Vale, que haviam 
suspendido ou desacelerado projetos na Argentina, segundo o governo. A Vale, que tem 
sede no Rio de Janeiro e é a maior produtora de minério de ferro do mundo, terminará 
um estudo de viabilidade em setembro para uma versão em escala reduzida do projeto 
de potássio de Rio Colorado, que suspendeu em 2013, disse Meilán.  

Sob o acordo, o governo mudará o regime tributário para tornar a indústria 
da mineração da Argentina mais competitiva e melhorar a infraestrutura relacionada à 
mineração. A empresa First Quantum Minerals, com sede em Vancouver, Canadá, que 
está estudando um projeto de cobre na província de Salta, Argentina, vem 



acompanhando os acontecimentos e gostaria de ver mudanças que oferecessem uma 
melhor estabilidade para os investimentos, disse Sharon Loung, porta-voz da 
companhia, por e-mail, em 31 de janeiro. 

Um exemplo da ênfase que o governo Macri está colocando na mineração é 
seu plano de organizar uma cúpula de ministros da América do Sul e da América do 
Norte em Buenos Aires em maio. 
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PROJETO DE OURO EM GO PODE RENDER R$ 555 MI A 

INVESTIDORES 
 

O investimento no projeto Mara Rosa, da Amarillo, pode gerar 300 empregos diretos 

por 8 anos. 

 

Amarillo Gold, dona do projeto de ouro Mara Rosa, em Goiás, divulgou hoje 
(7) os resultados do estudo atualizado de pré-viabilidade. O trabalho realizado pela 
consultoria SRK mostra que o valor presente líquido do empreendimento, usando uma 
taxa de desconto de 5%, é de US$ 178 milhões, ou R$ 555 milhões pelo câmbio de hoje. 

O estudo se refere ao depósito de ouro Posse, parte do projeto Mara Rosa, 
que consiste em dois cenários com minas a céu aberto. Um destes cenários considera 
que a Amarillo será a operadora, enquanto que no outro, são contratadas empreiteiras 
para executar o serviço de lavra. 

"O cenário com as empreiteiras foi selecionado como o principal caso-base, 
primariamente devido ao Capex [investimento de capital] significativamente mais baixo 
e à elevada taxa interna de retorno (TIR)", diz o comunicado divulgado hoje. O trabalho 
tem como premissas o preço do ouro a US$ 1.200 a onça e a taxa de câmbio de R$ 3,20 
para US$ 1. 

O estudo diz ainda que a despesa de capital inicial, incluindo capital de giro, 
seria de US$ 148 milhões, dentro do cenário em que as operações seriam terceirizadas. 
Nesse mesmo cenário, a taxa interna de retorno (TIR) seria de 35,2%, enquanto que o 
pay back, tempo de retorno do investimento, seria de 2,2 anos. 

Outras premissas consideram que o custo operacional de produção, 
equivalente ao C1, seria de US$ 545 por onça, enquanto que o custo global, ou AISC, 
seria de US$ 627 por onça de ouro. As reservas provadas e prováveis estão estimadas 
em 997.536 onças, sendo que o volume recuperável de ouro ao longo da vida útil da 
mina, cerca de oito anos, é de 892.000 onças, considerando uma taxa de recuperação 
de 92%. 



A produção média nos quatro primeiros anos deve chegar a 140.000 onças 
e a relação estéril-minério foi estimada em 4,5:1. 

"A atualização do PFS [estudo preliminar de viabilidade] indica que Mara 
Rosa representa uma operação robusta com uma única mina e de pay back rápido, 
sendo que os principais indicadores tiveram melhoria considerável comparado ao 
estudo de 2011", diz a mineradora em nota. As maiores mudanças estão no câmbio e na 
relação estéril minério que passou de 8,2 para 4,5. 

O empreendimento pode gerar 300 empregos diretos ao longo de oito anos 
e movimentar US$ 1 bilhão na região. O projeto já tem licença prévia e está a caminho 
da licença de implantação (LI), disse o CEO Buddy Doyle, em nota. A SRK Consulting 
contou com a colaboração da Ônix Engenharia e Consultoria. As duas empresas têm 
sede em Belo Horizonte. 
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FUNDAÇÃO RENOVA DEFINE CRITÉRIOS PARA MANEJAR REJEITOS DA 

TRAGÉDIA DE MARIANA 
 

A Fundação Renova, criada pela mineradora Samarco para gerir as ações de 
reparação dos danos causados pela tragédia de Mariana (MG), terminou ontem (13) a 
série de discussões para elaborar o plano de manejo dos rejeitos espalhados na região 
da Bacia do Rio Doce. A área afetada pela lama foi dividida em 14 trechos e foram 
estabelecidos critérios para cada um deles. Em algumas partes, os sedimentos serão 
retirados e, em outras, não. 

O plano de manejo deve ser entregue na próxima segunda-feira (20) ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), à 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad) 
e ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema). 
Com a aprovação dos órgãos ambientais, será feito um plano de ação estabelecendo um 
cronograma para os trabalhos. 

A tragédia de Mariana ocorreu em 5 de novembro de 2015, quando o 
rompimento da Barragem de Fundão levou devastação à vegetação nativa e poluição à 
Bacia do Rio Doce. Dezenove pessoas morreram e comunidades foram destruídas. O 
episódio é considerado a maior tragédia ambiental do país. Segundo a Fundação 
Renova, 39 milhões de metros cúbicos de rejeitos escaparam dos limites do complexo 
minerário da Samarco. Desses, 20 milhões estão depositados entre a barragem e a Usina 
de Candonga, em Santa Cruz do Escalvado (MG). 

O plano de manejo foi elaborado com o auxílio de especialistas de várias 
áreas de conhecimento. "Nós optamos por uma construção coletiva. São mais de 80 
pessoas envolvidas, de 30 instituições. Estamos falando de universidades federais, 



órgãos de pesquisa, consultorias e poder público", diz Juliana Bedoya, líder de 
programas socioambientais da Fundação Renova. 

A divisão dos 14 trechos foi feita com base na situação dos cursos d'água, da 
fauna, da flora e da biodiversidade. Também foram identificados oito tipos de deposição 
de rejeitos, definidos a partir da espessura da camada de sedimentos e da composição 
do solo original. Com base nessas características, o plano aponta locais onde é 
recomendada a remoção, que pode ocorrer por meio da dragagem com equipamentos 
mecânicos ou até de forma manual. 

"Temos, por exemplo, o caso do distrito de Bento Rodrigues, que é muito 
sensível e não nos dá condições de entrar com equipamentos. É uma região com 
características específicas, e tem ainda a preocupação com o patrimônio histórico. 
Então, é preciso tratar de forma diferenciada", explica Juliana Bedoya. 

Há locais, porém, em que o plano não recomenda a remoção da lama, e sim 
trabalhos para recuperação ambiental. Segundo o documento, retirar os rejeitos 
poderia gerar danos maiores e também impactos secundários em novas áreas. 

Alguns terrenos agricultáveis se enquadram neste cenário. Um dos 
especialistas convidados, Carlos Ernesto Schaefer, pesquisador de pedologia e 
morfologia da Universidade Federal de Viçosa, recomendava que o rejeito localizado em 
terras produtivas fosse coberto com o solo do próprio entorno, evitando novos impactos 
e possibilitando que o agricultor tivesse de imediato a chance de voltar a produzir. 
Segundo Juliana Bedoya, esta é uma possibilidade, mas ficou acordado que a opinião 
dos proprietários tem de ser levada em conta. 
 

Acordo 

O manejo dos rejeitos espalhados pela tragédia é uma das obrigações 
assumidas pela Samarco e suas acionistas Vale e BHP Billiton no acordo assinado com o 
governo federal e os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo. Embora o acordo 
tenha sido contestado pelo Ministério Público Federal (MPF) e ainda não tenha validade 
judicial, as partes signatárias alegam estar cumprindo o combinado. 

Como desdobramento do acordo, a Fundação Renova já havia protocolado 
nos órgãos ambientais um ofício assumindo o compromisso de retirar pelo menos 11 
milhões de metros cúbicos de lama. No município de Barra Longa (MG), foram 
recolhidos 170 mil metros cúbicos. Além disso, está em curso uma dragagem na Usina 
de Candonga, onde serão retirados 10 milhões de metros cúbicos. Mais 1 milhão de 
metros cúbicos também serão removidos do distrito de Bento Rodrigues. Nas demais 
áreas afetadas, a retirada deverá seguir os critérios do plano de manejo. 
 

Fonte: EBC Agência Brasil 

Autor: Léo Rodrigues 

Data: 14/03/2017 

 

 

 

 

 



 
 

CPRM COORDENA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA 

CARBONÍFERA DE SANTA CATARINA 
 

O projeto pioneiro coordenado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) em 
parceria com o Ministério Público Federal, Ministério do Meio Ambiente e 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) busca revitalizar 1.200 hectares 
de áreas degradas pela exploração de carvão a céu aberto e minas subterrâneas na 
região de Criciúma, que estão sob a responsabilidade da União. Até 2020 serão 
investidos cerca de R$ 350 milhões em obras de drenagem, terraplanagem, isolamento 
de rejeitos e reflorestamento com o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica. 

O diretor de Hidrologia e Gestão Territorial, Stenio Petrovich, esteve em 
Criciúma para acompanhar o trabalho e também participar de reunião do Grupo Técnico 
de Assessoramento (GTA), que reúne diversos representantes de diversos órgãos 
governamentais, que acompanham e fiscalizam a execução do trabalho.  

Na ocasião, eles visitaram áreas em recuperação nos municípios de Treviso 
e Siderópolis. A visita técnica foi conduzida pelos profissionais da CPRM, que atuam no 
Núcleo de Criciúma, encarregados pela coordenação do processo de recuperação das 
áreas de degradadas sob a responsabilidade da União. Entre eles, o coordenador 
executivo do Departamento Gestão Territorial (Deget), Marlon Hoelzel, a chefe do 
Núcleo de Criciúma, Angela Bellettini e o engenheiro ambiental Albert Teixeira.  

Também estiveram presentes a diretora do Departamento de Qualidade 
Ambiental e Gestão de Resíduos da Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade 
Ambiental do MMA, Zilda Veloso, a analista ambiental do Ibama e integrante do Grupo 
Técnico de Assessoramento para a Ação Civil Pública do Carvão, Tatiana Zanette e o 
engenheiro químico da DNPM, Plinio Moreira. 

A primeira área de 42 hectares já foi concluída e outras duas áreas estão em 
andamento, uma com obras iniciadas e outra em processo de licitação. 
 

Fonte: CPRM – ASCOM 

Data: 14/03/2017 

 
 

NA CONTRAMÃO, PARAGUAI E BOLÍVIA RECEBEM APORTES 
 

Dois vizinhos vão na contramão do processo de desinvestimento das 
empresas brasileiras. O Paraguai, por exemplo, viu o fluxo de investimento brasileiro no 
país subir de US$ 2,3 milhões em 2008 para US$ 170,2 milhões em 2014, segundo o 
Banco Central paraguaio. O fluxo apresentou queda em 2015 e foi para US$ 101 milhões.  



Enquanto empreiteiras se retiram de cena - a Odebrecht fechou o escritório 
em Assunção no mês passado -, em setembro a JBS inaugurou um frigorífico em San 
António que recebeu investimentos de US$ 80 milhões. 

A Lei de Maquila, que dá incentivos fiscais para a produção de manufaturas 
voltadas à exportação, tem atraído empresas brasileiras. Em setembro a fabricante de 
brinquedos Estrela informou que constituiria no Paraguai uma sociedade denominada 
Estrella del Paraguay. Segundo o Ministério da Indústria e Comércio paraguaio, em 2013 
havia 46 empresas na Lei de Maquila, 57% brasileiras. Hoje são 117 companhias, sendo 
80% brasileiras. 

O Brasil hoje é o segundo maior investidor no Paraguai, ficando atrás apenas 
dos Estados Unidos. 

Apesar de não figurar na lista dos principais destinos de IED brasileiro, a 
Bolívia também mostra um cenário diferente. O fluxo de investimento brasileiro 
permanece baixo até 2014, em US$ 1 milhão. Em 2015 atinge US$ 66 milhões. 

O ano de 2015 marca também a volta de um embaixador brasileiro para a 
Bolívia, depois da ausência de dois anos por conta do imbróglio diplomático com o 
pedido de asilo do senador boliviano Roger Pinto ao Brasil. Depois de ter seus ativos 
estatizados em 2006, no ano passado a Petrobras anunciou com a estatal boliviana YPFB 
o investimento de US$ 1,2 bilhão em campos de gás. 

A Petrobras e o Banco do Brasil são as principais empresas em território 
boliviano. Em terceiro lugar vem a Votorantim, que detêm 34% de participação na 
Itacamba Cementos, juntamente com bolivianos e espanhóis. 
 

Fonte: Valor 
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EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE MANGANÊS CRESCE 21% 
 

Exportação nacional de minério de manganês totalizou 348,5 mil toneladas nos dois 

primeiros meses de 2017 
 

A exportação brasileira de minério de manganês nos dois primeiros meses 
de 2017 totalizou 348,5 mil toneladas, o que representa um aumento de 21% na 
comparação com as 278,1 mil toneladas exportadas no mesmo período do ano passado. 
Os dados são do sistema Aliceweb, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços. 

De acordo com o sistema do governo, o principal porto exportador da 
commodity até fevereiro foi o de Barcarena, no Pará, que enviou mais de 153,4 mil 
toneladas de minério de manganês para a China, além de 1,6 mil toneladas para Espanha 
e 55 mil toneladas para a Índia. 



O segundo porto que mais exportou o minério foi o de Corumbá, no Mato 
Grosso do Sul, que levou mais de 91,7 mil toneladas de manganês para a Argentina. No 
ano passado, o porto de Corumbá também foi, no mesmo período, o segundo principal 
exportador. No entanto, o porto que mais havia exportado a commodity nos primeiros 
meses de 2016 foi o de São Luís, no Maranhão. 

Os países que mais importaram minério de manganês do Brasil foram, 
respectivamente, a China, com 210,8 mil toneladas, Argentina, 91,7 mil toneladas, e 
Noruega, 44 mil toneladas. Países como Espanha, Índia, Itália, Holanda, Reino Unido e 
Vietnã também importaram a commodity do Brasil entre janeiro e fevereiro. 

Países como México, Estados Unidos e Guatemala, no entanto, que haviam 
importado minério de manganês do Brasil em 2016, não demandaram a commodity em 
janeiro e fevereiro deste ano. 

As exportações de minério de manganês tiveram receita de US$ 71,2 
milhões nos dois primeiros meses do ano. O montante representa um aumento de 79% 
na receita em comparação com os US$ 14,6 milhões do mesmo período do ano passado. 

Somente em fevereiro deste ano foram exportadas 198,6 mil toneladas de 
minério de manganês, com uma receita de US$ 31,8 milhões. O acréscimo no volume de 
exportação é de 22% em relação fevereiro de 2016, que exportou 153,9 mil toneladas 
sob uma receita de US$ 7,9 milhões. 

No mês passado, o principal porto exportador da commodity no Brasil 
também foi o de Barcarena, com 101 mil toneladas exportadas. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 14/03/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


