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CONSELHO DA VALE ELEGE FABIO SCHVARTSMAN, DA KLABIN, 
COMO NOVO PRESIDENTE DA MINERADORA 

 

Executivo deve assumir presidência da companhia no fim de maio 
 

Um mês depois do anúncio oficial de que Murilo Ferreira deixaria a 
presidência da Vale, o Conselho de Administração da mineradora elegeu ontem Fabio 
Schvartsman, atual diretor-geral da Klabin, para substituí-lo. Seu nome, que surgiu a 
partir de lista elaborada pela empresa internacional de recrutamento Spencer Stuart, 
agradou aos acionistas — pelo perfil técnico — e teve a bênção do Palácio do Planalto, 
segundo o colunista do GLOBO Lauro Jardim. 

Entre outros sondados pela Spencer estavam Vasco Dias, ex-executivo da 
Shell, e Marcos Lutz, vice-presidente do Conselho de Administração da Comgás. A 
Spencer foi contratada pela Vale em março e começou a peneirar nomes de fora do 
setor de mineração, para assegurar a visão de que a escolha seria técnica, sem influência 
política. 
 

Negociação com BB e Bradesco 

A grande preocupação dos acionistas era que o novo presidente da Vale 
tivesse credibilidade junto ao mercado para liderar a transição da empresa para o Novo 
Mercado, o mais alto nível de governança da BM&FBovespa. Pelo novo acordo de 
acionistas, proposto em fevereiro e que ainda tem de ser aprovado em assembleia, a 
Vale deixará de ter bloco de controle. 

Hoje, a Vale é controlada pela Valepar, que detém 54% das ações com direito 
a voto. Integram a Valepar os fundos de pensão Previ (dos funcionários do Banco do 
Brasil), Petros (Petrobras) e Fundação Cesp, reunidos na Litel. Além deles, a BNDESPar, 
a Bradespar e a japonesa Mitsui compõem a holding. Nenhum dos acionistas quis 



comentar a eleição de Schvartsman. Em nota, a Vale disse que Schvartsman foi eleito 
“em conformidade com as normas e governança da companhia”. 

Além da transição para o Novo Mercado, o novo presidente terá o desafio 
de manter a trajetória de redução do endividamento da Vale e solucionar a questão da 
Samarco, empresa da que a Vale é sócia e que desde o acidente em Mariana, em 
novembro de 2015, não voltou a operar. A seu favor, estão os bons ventos do mercado, 
com a cotação do minério de ferro retornando ao patamar de US$ 90 a tonelada. 

O anúncio do novo presidente da Vale surpreendeu o mercado pela rapidez 
e pela escolha de um nome que ainda não havia sido alvo de rumores. Segundo fontes, 
a família Klabin só teria sido comunicada de que Schvartsman teria sido escolhido ontem 
pela manhã. Coube ao presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, e do Bradesco, 
Luiz Carlos Trabuco, fazer essa intermediação. 

Caffarelli e Trabuco estavam conduzindo o processo de sucessão da Vale 
pessoalmente. Segundo o colunista do GLOBO, Lauro Jardim, a Spencer teria 
selecionado 20 nomes e os levou aos dois executivos, que depuraram a lista e chegaram 
ao nome de Schvartsman. O nome também era o que mais agradava ao Palácio do 
Planalto, de acordo com o colunista. Tradicionalmente, o Bradesco aponta o presidente 
da Vale e a Previ, o presidente do Conselho. 

Schvartsman, de 63 anos, nasceu em São Paulo e vai assumir a Vale no fim 
de maio, quando termina o mandato de Ferreira. Pelas regras da mineradora, que 
costuma afastar seus diretores executivos quando completam 65 anos, terá apenas um 
mandato de dois anos. 
 

Estranho no ninho 

O executivo será, mais uma vez, um estranho no ninho. Da mesma forma 
que nunca atuou no setor de mineração, não havia passado pelo setor de papel e 
celulose quando assumiu a diretoria geral da Klabin, em fevereiro de 2011. 

Graduado e pós-graduado em Engenharia de Produção pela Escola 
Politécnica da USP e pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV, ele chegou 
a presidir a Telemar Participações e teve passagem pela Duratex. Mas foi no grupo Ultra, 
onde trabalhou por 22 anos, que fez sua carreira. Lá conduziu, em 1999, o plano de 
abertura de capital da holding Ultrapar, a primeira empresa do país a ter tag along 
(mecanismo que garante direitos a controladores e minoritários), o que lhe trouxe 
admiração no mercado de capitais. 

Sua gestão na Klabin é elogiada por executivos do setor e analistas de 
mercado. Sob sua liderança, a Klabin migrou para o nível 2 de governança corporativa 
da BM&FBovespa e tirou da gaveta o seu mais ambicioso projeto: a construção de uma 
gigantesca unidade de R$ 8,5 bilhões no Paraná, que começou a produzir em março do 
ano passado. 

Com a nova unidade, a Klabin voltou a exportar celulose, algo que deixara 
de fazer em 2003. No ano passado, a Klabin teve lucro líquido de R$ 2,4 bilhões, 
revertendo prejuízo de R$ 1,25 bilhão de 2015. A receita líquida da empresa foi de R$ 
1,9 bilhão. Em nota, a Klabin disse que, até que seja decidido o executivo que ocupará o 
cargo de diretor-geral, a companhia segue “com visão na estratégia de crescimento e na 
execução das metas dos negócios”. “Nosso desempenho está baseado em um modelo 
de negócio único, sustentável, rentável e estruturado ao longo de 118 anos de história”, 



afirmou na nota Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, presidente do Conselho de 
Administração da Klabin. 
 

Fonte: O Globo 

Autor: Danielle Nogueira / João Sorima Neto 

 

 
 

AGÊNCIA DE MINERAÇÃO SERÁ CRIADA POR MEDIDA PROVISÓRIA 
 

Vicente Lôbo, secretário de Geologia e Mineração disse hoje que agência vai ser criada 

por medida provisória. 

 

O Ministério da Casa Civil concordou que a Agência Nacional de Mineração 
seja criada a partir de uma proposta de envio por Medida Provisória, afirmou hoje (22) 
Vicente Lôbo, secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral. Sem 
especificar datas, o secretário disse apenas que pretende neste biênio de governo 
colocar a pauta em prática com urgência. Uma vez criada, a agência substitui o 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), que será extinto. 

"Não é uma pauta fácil. Mas a Casa Civil vai acolher o envio de proposta da 
ANM por envio de Medida Provisória. Isso já está acertado. A agência é necessária, 
imprescindível e precisa ser construída à luz de uma nova estrutura, uma nova 
conjuntura", disse Lôbo nesta quarta-feira em Brasília durante fórum realizado pela 
Associação Nacional de Empresas de Pesquisa Mineral (ABPM). 

Segundo o secretário, será feita uma adequação na estrutura real do DNPM 
para a estrutura necessária de governança da agência, "Estamos buscando alternativas, 
buscando formas. Nós precisamos da agência. O setor quer a criação da agência. Nós 
alinhamos com o Ministério do Planejamento e vamos fazer o que é possível neste 
momento", afirmou. 

A expectativa do Ministério de Minas e Energia (MME) é que com a criação 
da ANM haja maior neutralidade e independência do órgão regulador, um corpo técnico 
mais valorizado, estimulado e capacitado, maior especialização técnica, clareza das 
normas, menos judicialização, além de decisões mais democráticas, transparentes e 
legítimas. 

Lôbo disse que a criação da ANM é uma das principais propostas do 
Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira, do MME, em conjunto com 
projetos de lei, como alteração do código de mineração, alíquota da CFEM, entre outros 
decretos como a extinção da Reserva Nacional do Cobre. 

A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral (ABPM) realiza 
nesta quarta-feira em Brasília (DF) o seminário Desafios e Propostas para a Atração de 
Investimentos no Setor de Exploração Mineral Brasileiro. O evento conta com a 
cobertura do Notícias de Mineração Brasil (NMB). 
 

 



Projeto de Lei 5807/2013 

Na proposta anterior, a ANM seria criada por projeto de lei. O projeto 
5807/2013 foi enviado em junho de 2013, durante o Governo Dilma, para apreciação do 
Congresso Nacional. Depois de passar por uma comissão especial, e sofrer mais de 300 
emendas, entrou na pauta de votação em fevereiro de 2016, mas não chegou a ser 
votado. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Autor: Fernando Osorio 

Data: 22/03/2017 

 

 
 

PESQUISADORES FAZEM INVENTÁRIO GEOLÓGICO DE SÃO PAULO 
 
Há 260 milhões de anos, no período Permiano médio, boa parte do Estado 

de São Paulo era coberta pelas águas do mar Irati. Uma das evidências mais fascinantes 
desse antigo mundo marinho está em Santa Rosa do Viterbo, na região de Ribeirão 
Preto. Lá, o trabalho de extração em uma mina de calcário revelou a existência de 
diversos estromatólitos gigantes. 

Estromatólitos são estruturas sedimentares formadas pela atividade de 
microalgas em águas rasas. As algas vivem em “tapetes”, que crescem verticalmente ao 
longo de milhares de anos para formar estromatólitos, assim como ocorre com os recifes 
de coral. 

Estromatólitos estão presentes em todo o mundo, mas quase sempre são 
pequenos. Em Santa Rosa do Viterbo não é assim. Lá há um excepcional campo de 
estromatólitos gigantes, com até 3 metros de altura. O local é único no planeta e um 
dos 142 geossítios selecionados para compor o Patrimônio Geológico do Estado de São 
Paulo. 

O trabalho de seleção dos sítios geológicos levou três anos, de 2012 a 2015, 
e foi liderado por Maria da Glória Motta Garcia, professora no Instituto de Geociências 
da Universidade de São Paulo e coordenadora do projeto de pesquisa apoiado pela 
FAPESP. Ela teve assessoria do geólogo português José Brilha, do Instituto de Ciências 
da Terra da Universidade do Minho, em Braga, Portugal. 

O trabalho foi financiado pelo Programa Ciência sem Fronteiras, por meio da 
modalidade Pesquisador Visitante Especial. A coordenação foi da USP e Universidade do 
Minho com a colaboração da empresa Geodiversidade Soluções Geológicas Ltda. O 
levantamento envolveu uma equipe de 16 pesquisadores, composta por geocientistas 
da USP, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), Universidade Federal da São Carlos (UFSCar), Instituto Florestal e Instituto 
Geológico do Estado de São Paulo e Universidade Federal do Paraná – além de 13 outros 
profissionais da área de geociências. 



Resultados do inventário do Patrimônio Geológico do Estado de São Paulo 
foram publicados no periódico GeoHeritage. 

Coube aos coordenadores fazer o levantamento dos sítios com potencial 
para integrar o inventário, explica Maria da Glória Garcia. “Chegou-se assim a um total 
de 193 geossítios, dos quais foram selecionados os 142 mais relevantes”, disse. 

“Os sítios foram classificados de acordo com uma lista com 11 marcos de 
referência geológica, como por exemplo terrenos pré-cambrianos, riftes continentais, 
unidades geomorfológicas e formas de relevo, ou cavernas e sistemas de carste, entre 
outras categorias”, disse a pesquisadora, que é coordenadora do Núcleo de Apoio à 
Pesquisa em Patrimônio Geológico e Geoturismo (GeoHereditas). 

O objetivo final do trabalho foi classificar os sítios geológicos pelo valor 
científico e risco de degradação, “de modo a estabelecer prioridades de manejamento 
e geoconservação”. 

Entre os 142 geossítios selecionados há locais importantes dos pontos de 
vista tanto científico quanto turístico. Exemplos que aliam ambas as perspectivas são 
duas grutas. Uma delas é a caverna da Tapagem, popularmente conhecida como 
Caverna do Diabo, a maior gruta do Estado de São Paulo, no Parque Estadual de 
Jacupiranga, município de Eldorado, no sul do estado. 

A segunda caverna fica na mesma região. Trata-se da Caverna Santana, no 
Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar), uma das mais significativas do Brasil 
em termos dos seus espeleotemas (estalagmites, estalactites e formações rochosas 
similares). 

Outro geossítio de importância geomorfológica e turística é o Pico do 
Itapeva, de 2.025 metros de altura, na divisa entre Pindamonhangaba e Campos do 
Jordão. A montanha, na Serra da Mantiqueira, é formada por granitos e gnaisses muito 
antigos, pré-cambrianos, portanto com mais de 550 milhões de anos. Do seu cume 
avista-se o Vale do Paraíba e, ao fundo, a Serra do Mar, o que dá o toque turístico ao 
geossítio. 

O Vale do Paraíba, aliás, é um vale de rifte, aberto por forças tectônicas que 
culminaram na formação da Serra da Mantiqueira e da Serra do Mar. No período 
Oligoceno, todo o vale era coberto por um paleolago, o lago Tremembé, que tem este 
nome por causa dos terrenos que o formam, pertencentes à formação geológica 
Tremembé. 

O geossítio a ser preservado, neste caso, fica na mina de argila da Sociedade 
Extrativa Santa Fé, em Tremembé. 

Trata-se do mais importante sítio fossilífero do período Paleógeno [entre 66 
e 23 milhões de anos atrás] brasileiro. Foi nas argilas da mina que o doutor Herculano 
Alvarenga, diretor do Museu de História Natural de Taubaté, descobriu em 1982 os 
fósseis quase completos de uma ave do terror – terror birds, classificadas nas ordens 
Gastornithiformes e Cariamiformes –, o predador de topo do paleolago há 22 milhões 
de anos. 
 

Deserto no Jurássico 

Outro registro de lagos, só que muito mais antigo, fica em Itu. O Parque do 
Varvito foi criado onde ficava a Pedreira Itu, onde por mais de um século se extraíram 
lajes de varvito para a pavimentação das calçadas da cidade. 



O varvito é uma rocha sedimentar composta de argila e silte. Neste caso, a 
pedreira era o fundo de um lago glacial, quando São Paulo era coberto por geleiras em 
algum momento do Permo-Carbonífero. 

No quesito geomorfológico, um dos geossítios selecionados foi o Morro do 
Diabo, no parque estadual homônimo, em Teodoro Sampaio, no extremo oeste do 
estado, divisa com o Paraná. O morro de 600 metros de altura é formado por depósitos 
de arenito das antigas dunas do deserto Caiuá. 

Trata-se de um enorme deserto que cobria o centro-sul do Brasil no período 
Jurássico, há 170 milhões de anos, quando a América do Sul encontrava-se colada à 
África e o nosso país ficava no centro do supercontinente Gondwana. 

Segundo Maria da Glória Garcia, o levantamento seguiu a metodologia 
criada por José Brilha, por ele empregada na elaboração do inventário do Patrimônio 
Geológico de Portugal. 

“Diversos países europeus estão realizando ou já possuem o inventário dos 
seus patrimônios geológicos, como é o caso de Portugal. No momento, Portugal e 
Espanha estão dando um passo além, selecionando o melhor dos seus inventários para 
estabelecer o Patrimônio Geológico da Península Ibérica”, disse. 

No Brasil, o trabalho da Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e 
Paleobiológicos (SIGEP) merece destaque. Foram publicadas listas com algumas dezenas 
de geossítios no país, destacados na série Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil, 
em que os pesquisadores nacionais sugeriram sítios geologicamente importantes. 

“O inventário completo e sistemático, utilizando métodos bem definidos, 
dos geossítios do Estado de São Paulo é um trabalho pioneiro no Brasil e na América do 
Sul. Esperamos que, no futuro, mais estados realizem o levantamento do seu patrimônio 
geológico, permitindo assim que, aos poucos, seja criado um inventário brasileiro”, 
disse. 

Entre os próximos passos do trabalho as prioridades são passar os dados do 
inventário ao Instituto Geológico do Estado de São Paulo e criar um site na internet com 
informações dos 142 geossítios. 

“A lista completa foi entregue apenas como relatório técnico à Capes 
[Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior]. É importante que este 
inventário sirva de subsídio para que o patrimônio geológico seja incluído na gestão do 
território, seja na criação de leis adequadas de proteção, no geoturismo e na 
popularização da ciência”, disse Maria da Glória Garcia. 

O artigo The Inventory of Geological Heritage of the State of São Paulo, 
Brazil: Methodological Basis, Results and Perspectives (doi:10.1007/s12371-016-0215-
y), de Maria da Glória Motta Garcia e outros, pode ser lido em 
https://link.springer.com/article/10.1007/s12371-016-0215-y. 

O artigo Inventory and Quantitative Assessment of Geosites and 
Geodiversity Sites: a Review, de José Brilha, pode ser lido em 
https://link.springer.com/article/10.1007/s12371-014-0139-3. 
 

Fonte: Agência FAPESP 

Autor: Peter Moon 

Data: 23/03/2017 
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REUNIÃO DISCUTE FORMATAÇÃO DE UM CENTRO DE P&D PARA A 

MINERAÇÃO 
 

Modelo proposto tem as mineradoras como âncoras para demandar desenvolvimento 

tecnológico 

 

O grupo de trabalho para formatação do Centro de P&D para Mineração se 
reuniu no dia 22/03, no BH-TEC, em Belo Horizonte, para debater os desafios da 
mineração no século XXI e as oportunidades para as empresas de IoT em Minas. Segundo 
os especialistas, o setor mineral precisa absorver rapidamente a Internet das Coisas (ou 
IoT - “Internet of Things”).  

O modelo proposto tem as mineradoras como âncoras para demandar 
desenvolvimento tecnológico. Elas atuariam em parceria com outras empresas 
brasileiras e multinacionais, universidades e comunidades de start-up. “Quando falamos 
de inovação, estamos falando de transformação do conhecimento em valor agregado e 
social. Podemos transformar Belo Horizonte na cidade do conhecimento porque temos 
no Estado valores fortes e pessoas capacitadas”, diz a superintendente Executiva de 
Operações da FIEMG, Ângela Furtado.  

Segundo o chefe do Escritório de Prioridades Estratégicas da Federação, 
Marcos Mandacaru, o objetivo é fornecer soluções de tecnologia para as mineradoras, 
possibilitando mais rentabilidade e vantagens competitivas, além de minimizar riscos de 
inovações concorrentes e um modelo de negócio por meio de sinergia.  

“O Centro funcionará com cooperação em rede de conexão e 
desenvolvimento, onde o papel das mineradoras será o de gerar as demandas 
tecnológicas. Vamos unir esforços porque precisamos colocar a mineração no século XXI 
e trazer as empresas de tecnologia para contribuir para essa nova mineração, que é a 
genuína vocação mineira”, diz Marcos Mandacaru.  

O presidente do Sindicato das Empresas de Informática de Minas Gerais 
(Sindinfor), Welington Teixeira, ressaltou que o Estado precisa vender mais que minério. 
“Precisamos oferecer tecnologia de inovação de recursos minerais. Temos muitas 
empresas de tecnologia para incentivar e provocar essas demandas. O Centro de IoT4 
Mining será um centro de inteligência”, diz.  

O presidente do Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos 
e Similares do Vale da Eletrônica (Sindvel), Roberto de Souza Pinto, falou sobre Santa 
Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, que tem 153 empresas inovadoras, que põe no 
mercado mais de 15 mil produtos. Para ele, o sucesso das empresas advém da união 
entre academia e indústria. “Temos gente qualificada e empresas prontas para absorver 
novas demandas. Hoje fornecemos softwares e sensores para montadoras de veículos, 
plataformas de petróleo, máquinas agrícolas, telecomunicação e outros tantos setores. 
Estamos esperando outras demandas”, disse. 

O professor Virgílio Almeida falou de desafios como a usabilidade, a 
confiança no sistema, a manutenção da privacidade e a probabilidade de alavancar 



empresas e negócios. “O Centro partirá de demandas reais e temos quem ofereça 
tecnologias avançadas. Encontramo-nos num processo de ampliação de digitalização. 
Alguns setores como o automobilístico, financeiro e comércio, por exemplo, estão muito 
avançados, mas a indústria precisa ir mais rápido, ” diz.  

Os participantes discutiram os próximos passos, a criação do modelo de 
negócios, principais parceiros, governança, propriedade intelectual e fontes de 
financiamento. Em cerca de 30 dias deverá ser marcada nova reunião para avançar no 
tema de desenvolvimento de tecnologias e as oportunidades de negócios. 
 

Fonte: FIEMG 

Data: 22/03/2017 

 

 
 

GOVERNO LANÇARÁ PROGRAMAS PARA ALAVANCAR O SETOR 

MINERAL 
 
Dois grandes Projetos de Lei estão em fase de discussão para atender o setor 

mineral em Mato Grosso. O primeiro é o Pró-mineração, um Programa de Benefícios à 
Extração de Minérios, cujo objetivo é fomentar o desenvolvimento extrativo mineral. O 
segundo é o Investe Mineração para promover o desenvolvimento industrial e a 
agregação de valor às matérias primas da cadeia produtiva da mineração. 

Ambos foram apresentados nesta quinta-feira (23.03), pelo Governo do 
Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), para 
prefeitos, engenheiros florestais, geólogos, segmento agro mineral, cooperativas do 
setor, analistas ambientais e técnicos da Companhia Mato-grossense de Mineração 
(Metamat) e da Desenvolve MT, além de representantes da Federação das Indústrias do 
Estado de Mato Grosso e o deputado estadual Oscar Bezerra.    

“A mineração está entre as prioridades do Governo, queremos tratar o 
assunto como cadeia produtiva. Mato Grosso tem potencial, mas não consegue se 
verticalizar. Apesar do histórico da mineração no Estado, temos muito o que fazer. 
Estivemos recentemente numa missão no Canadá com os melhores do mundo no 
quesito mineração e vimos que estamos muito aquém, precisamos avançar e essas 
iniciativas darão um novo rumo estratégico para a mineração em Mato Grosso”, frisou 
o secretário da Sedec, Ricardo Tomczyk, que presidiu os trabalhos. 

Com as propostas apresentadas, o governo pretende dar segurança jurídica 
para o setor mineral na questão fiscal e tributária. Não será uma ação imposta, o setor 
mineral poderá apresentar sugestões aos projetos. Os envolvidos manifestaram 
confiança, uma vez que os programas representam um avanço esperado há anos. 

Para Wagner Gheler, diretor de Fomento do Sindicato das Indústrias 
Extrativas de Minérios do Estado de Mato Grosso (Sindiminério-MT), a reunião foi 
produtiva. Segundo ele, além de fazer boas propostas que vão permitir a verticalização 



do setor mineral, o Governo pode ampliar as melhorias. “Desde o extrator de areia até 
a grande mineração, todos foram contemplados. São projetos que tratam da 
simplificação da tributação e da facilidade de adesão ao sistema”, explicou Wagner. 

“É o primeiro passo rumo a desburocratização. Vai ajudar o setor a produzir 
mais e defender os direitos do Estado e municípios na arrecadação”, destacou o prefeito 
de Paranaíta, Tony Rufatto. 

A Sedec ficou responsável por compilar as informações que serão sugeridas 
e incorporar o que for possível às propostas, além de discutir as questões ambientais 
com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e intermediar junto ao Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM) sobre áreas minerais que estão paradas 
 

Aprovação 

O deputado estadual Oscar Bezerra, que também integrou a missão a 
Toronto, no Canadá, e vivenciou o panorama de negócios, já apresentou aos demais 
colegas de parlamento a criação de uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa, 
visando articular os debates de modo que a aprovação dos Projetos de Lei, Pró-
mineração e Investe Mineração, ocorra sem demora. 
 

Fonte: SEDEC – Governo do Estado do Mato Grosso 

Autora: Eliana Bess 

Data: 23/03/2017 

 

 
 

REINO UNIDO E BRASIL DISCUTEM OPORTUNIDADES NA MINERAÇÃO 
 

Greg Hands, ministro de Comércio e Investimento britânico, realizou seminário em Belo 

Horizonte (MG) para debater relações de comércio e investimento na mineração entre 

Reino Unido e o Brasil. 

 

O ministro de Comércio e Investimento britânico Greg Hands discutiu, em 
evento realizado em Belo Horizonte (MG) nesta semana, relações de comércio e 
investimento entre o Reino Unido e o Brasil e as oportunidades de negócios no setor de 
mineração. No encontro, estiveram presentes representantes dos governos de Minas 
Gerais e do Pará, além de executivos da Anglo American, Kinross, Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN) e Usiminas. 

O evento, que foi realizado na terça-feira (21), contou com o apoio da TSX 
Advisors. De acordo com nota divulgada pelo Consulado Britânico no Brasil, 
representantes do governo britânico puderam expor casos de dinamismo e inovação da 
indústria mineradora, bem como oportunidades de financiamento a custos competitivos 
para o fornecimento de produtos e serviços do Reino Unido. 

Representantes do Governo de Minas e do Pará, além de executivos das 
mineradoras, puderam também avançar na troca de conhecimentos sobre a redução e 



a reutilização dos rejeitos, e sobre a responsabilidade social em relação às comunidades 
adjacentes às jazidas de mineração. 

Segundo o Consulado Britânico, estiveram presentes no encontro Ruben 
Fernandes, presidente da Anglo American no Brasil; Gilberto Azevedo, vice-presidente 
da Kinross; Tomaz Zanotto, diretor de Relações Internacionais da CSN; e Wilfred Brujin, 
presidente da Mineração Usiminas (Musa). 

"O Reino Unido tem um vasto histórico e tradição no setor de mineração no 
Brasil. Hoje temos investidores importantes como a Anglo American no país. Podemos 
oferecer ainda uma forte cadeia de fornecedores britânicos para todo o ciclo de 
extração do minério. Além disso, o Reino Unido é o maior financiador de projetos de 
mineração do mundo. Por isso, somos parceiros cruciais do Brasil no processo de 
desenvolvimento e revitalização do setor minerador dos próximos anos; parceria essa 
que é liderada pelo Consulado Britânico em Belo Horizonte", declarou Hands. 

Além de Hands, estiveram presentes no evento a cônsul-geral britânica de 
São Paulo e diretora-geral do Ministério do Comércio Internacional para a América 
Latina, Joanna Crellin, e o cônsul britânico de Belo Horizonte, Thomas Nemes. 

Também participaram do encontro o CEO da TSX Advisors, Paulo Pinto; o 
chefe regional de exportações financeiras britânicas para o Brasil, Sam Hoexter; o 
diretor de Mineração da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
(Codemig), Marcelo Nassif; e a diretora-presidente da Agência de Promoção de 
Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi), Cristiane Serpa. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 24/03/2017  

 

 

MARS VOLCANO DIED AT SAME TIME AS DINOSAURS 
 
Around the same time that the dinosaurs became extinct on Earth, a volcano 

on Mars went dormant, NASA researchers have learned. 
Arsia Mons is the southernmost volcano in a group of three massive Martian 

volcanoes known collectively as Tharsis Montes. Until now, the volcano's history has 
remained a mystery. But thanks to a new computer model, scientists were finally able 
to figure out when Arsia Mons stopped spewing out lava. 

According to the model, volcanic activity at Arsia Mons came to a halt about 
50 million years ago. Around that same time, Earth experienced the Cretaceous-
Paleogene extinction event, which wiped out three-quarters of its animal and plant 
species, including the dinosaurs. 

Jacob Richardson, a postdoctoral researcher at NASA's Goddard Space Flight 
Center in Maryland and co-author of the new study, presented the findings today 
(March 20) at the 48th annual Lunar and Planetary Science Conference, The Woodlands, 
Texas. 

"We estimate that the peak activity for the volcanic field at the summit of 
Arsia Mons probably occurred approximately 150 million years ago — the late Jurassic 



period on Earth — and then died out around the same time as Earth’s dinosaurs," 
Richardson said in a statement. "It’s possible, though, that the last volcanic vent or two 
might have been active in the past 50 million years, which is very recent in geological 
terms." 

Richardson and his team identified 29 volcanic vents on Arsia Mons. These 
vents are located inside the caldera — the crater-shaped depression on top of the 
volcano. Calderas form when volcanoes collapse under their own weight as lava 
accumulates on top. The caldera on Arsia Mons, which is big enough to hold at least all 
the water in Lake Huron, measures 69 miles (110 kilometers) across. 

To figure out when the volcano was last active, Richardson and his team used 
high-resolution images from Context Camera on NASA's Mars Reconnaissance Orbiter 
to map lava flows around the 29 vents. Tallying craters around the volcano helped them 
to determine how long the lava flows had been there. Combining this data, the 
researchers determined that the most recent volcanic activity occurred 10 to 90 million 
years ago. The oldest lava flows are about 200 million years old. 

"Think of it like a slow, leaky faucet of magma," Richardson said. "Arsia Mons 
was creating about one volcanic vent every 1 to 3 million years at the peak, compared 
to one every 10,000 years or so in similar regions on Earth." 

The results of the study were published in January in Earth and Planetary 
Science Letters. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A view of Mars' three large Tharsis Montes volcanoes, which lie in a straight line. 
Olympus Mons, the largest known volcano in the solar system, is at upper left. Credit: 
NASA 
 

Fonte: Space.com 

Autor: Hanneke Weitering 

Data: 21/03/2017 
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PENDÊNCIA COM PREFEITURA PODE ATRASAR RETOMADA 
  

 Santa Bárbara não assina declaração que permite volta da empresa 

 
Ao contrário de sua própria previsão, a Samarco pode não retomar as 

operações no complexo de Mariana (região Central) no segundo semestre deste ano. A 
prefeitura de Santa Bárbara não assinou declaração de conformidade para que a 
mineradora faça captação de água no rio que leva o nome do município para usar em 
suas operações. A pendenga foi levada à Justiça pela companhia e o Ministério Público, 
através da Coordenadoria de Meio Ambiente, emitiu parecer contrário ao retorno das 
atividades da Samarco no município por decisão liminar. 

A declaração de conformidade dos municípios que sofrem impacto de 
alguma maneira pelas operações da Samarco em Mariana é uma espécie de pré-
requisito para a mineradora finalizar o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de 
Impactos Ambientais (Eia/Rima), para dar entrada no seu pedido integrado e corretivo 
de licenciamento para retomar as atividades. 

Por isso, a pendenga pode derrubar os planos da Samarco de retomar as 
operações no complexo ainda neste ano. Até agora, o problema só aconteceu em Santa 
Bárbara. Mariana, Ouro Preto e Catas Altas já assinaram documento semelhante ao que 
a companhia pediu à prefeitura de Santa Bárbara. 

“É um caso simples. A Samarco encaminhou o pedido de Certidão de 
Conformidade à prefeitura, mas, para assinar o documento, o município precisa fazer 
análises em seu território e de leis e diretrizes de uso e ocupação do solo, que estão 
ressaltadas no Plano Diretor da cidade, de 2007”, explicou o prefeito de Santa Bárbara, 
Léris Braga. 

Em nota enviada à Redação, a Samarco rebateu: “O processo para 
regularização dessas licenças demanda, entre outras medidas, a apresentação, pela 
Samarco, de uma carta de conformidade a ser emitida pela prefeitura de Santa Bárbara, 
reconhecendo que a captação está de acordo com a legislação de uso e ocupação do 
solo do município. Embora não tenha havido qualquer alteração no sistema de captação, 
que já operava com todas as licenças e outorgas necessárias, a prefeitura solicitou à 
Samarco a atualização do estudo de autodepuração do rio Santa Bárbara”. 

O prefeito alegou que, para que as análises da prefeitura sejam concluídas, 
o empreendedor deve apresentar estudos que comprovem, ou não, a viabilidade da 
atividade em questão, para garantir que os impactos sejam mínimos e assegurar a 
legalidade. “Mas a Samarco optou pela judicialização da questão”, ponderou o prefeito. 

No documento encaminhado à reportagem, a mineradora contrapõe que 
“foram realizadas diversas reuniões entre representantes da Samarco e da prefeitura de 
Santa Bárbara”. “O documento solicitado foi protocolado em 24 de fevereiro e 
comprova que não há impactos significativos da captação de água pela Samarco”, 
completa o texto. 

A Samarco vai além e argumenta que, “para conceder a carta de 
conformidade, a prefeitura vem analisando questões ambientais, inclusive 



compensações, que, no âmbito da legislação em vigor, são de competência exclusiva da 
Semad (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) ”. 
 
Impactos  

 Por outro lado, o prefeito de Santa Bárbara diz que a avaliação e o 
documento solicitados à mineradora se restringem a haver ou não impactos, no âmbito 
da lei municipal, e admite que a competência do licenciamento ambiental é da Semad. 

“A visão do município vai ser sempre a do cumprimento da legalidade, mas 
prezamos pelo desenvolvimento econômico, regional e social. Queremos que as 
riquezas sejam exploradas, mas com o devido cuidado para que gerações futuras 
também usufruam delas”, disse Braga. 

O prefeito revelou ainda que a Coordenadoria de Meio Ambiente do 
Ministério Público já emitiu parecer em favor do município no que diz respeito ao 
cumprimento da legalidade, uma vez que a legislação municipal também trata de 
aspectos ambientais. O MP também se colocou contrário ao retorno das atividades da 
Samarco na cidade por decisão liminar. 

Por fim, a Samarco admitiu que “a situação enfrentada em Santa Bárbara 
tem gerado atrasos no processo de licenciamento e contrariado a legislação vigente, 
comprometendo a expectativa da empresa de retomar operações no segundo 
semestre”. 
 

Fonte: Diário do Comercio  

Autor: Leonardo Francia 

Data: 28/03/2017 

 

 

DIRETOR-GERAL DO DNPM DEBATE SOBRE RETORNO DOS 

INVESTIMENTOS NO BRASIL 
 

Em evento realizado em Brasília, na data de 22/03/2017, realizado pela 
Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa Mineral – ABPM, sobre os "Desafios e 
Propostas para a Atração de Investimentos no Setor de Exploração Mineral Brasileiro", 
o Diretor-Geral do DNPM, Victor Hugo Froner Bicca, participou do Painel Legislação 
Mineral, juntamente com o Secretário de Geologia, Mineração e Transformação 
Mineral, Vicente Lôbo. 

O Secretário Vicente Lôbo discorreu sobre a visão do MME e as medidas 
previstas para incentivar a mineração, anunciou que já está acordado que o DNPM será 
transformado na Agência Nacional de Mineração; relatou das tratativas que estão 
acontecendo no Governo com relação à mudança na legislação em Faixa de Fronteira, 
falou da mudança na legislação da CFEM, Reserva Nacional de Cobre – RENCA, dentre 
outros assuntos. 

O tema do Diretor-Geral foi “O papel do DNPM/ANM para a retomada de 
investimentos”. Na oportunidade, Victor Bicca discorreu, principalmente, sobre a 



questão da Disponibilidade de Áreas. O DNPM vê nessa iniciativa do Leilão de Áreas em 
Disponibilidade uma forte contribuição para a retomada dos investimentos nessas áreas 
de pesquisa, tendo em vista o conhecimento geológico/geofísico/geoquímico agregado 
aos processos em exame feito pela CPRM, por meio do Acordo celebrado em outubro 
de 2016. Essa iniciativa tem o objetivo de oferecer ao mercado áreas com maior 
atratividade incorporando conhecimento dos levantamentos já realizados nestas áreas 
pela CPRM, em caráter regional/detalhado. 

Ao final, a CPRM devolverá o estudo ao DNPM, que designará a Comissão 
para avaliação econômica de cada área com a finalidade de oferecer ao mercado por 
meio de leilão público, por modalidade eletrônica, impessoal, ágil e transparente. A 
nossa previsão é que essa nova modalidade da Disponibilidade estará em vigor já a partir 
do início do 2º Semestre. 

Falou, também, da importância da aprovação de dois projetos no escopo do 
Projeto META – Banco Mundial – MME/SGM - DNPM, com recursos da ordem de R$ 12 
milhões a serem empregados na modernização de nosso parque tecnológico, a saber: 

 Ampliação da capacidade de armazenamento de dados superior a 120 
TBytes – servidor storage; 

 Aquisição de computadores para as estações de trabalho e dispositivos 
móveis de acesso a sistemas informatizados disponíveis na web, tais como tablets; 

 Aquisição de 500 microcomputadores – promoverá a renovação do 
parque tecnológico das estações de trabalho no DNPM/SEDE e Superintendências; 

 Aquisição de 100 notebooks que serão distribuídos no DNPM/SEDE e 
Superintendências; 

 Aquisição de 60 tablets que serão distribuídos no DNPM/SEDE e 
Superintendências. 
 

Fonte: DNPM 

Data: 24/03/2017 

 

 

THE 5 BIGGEST PRIVATE FUNDS INVESTING IN MINING 
 

Denver is the global capital of private capital raising for investment in the sector 

 
According to a new report by private capital tracker Preqin, overall 

fundraising for natural resources investment actually declined by a fifth in 2016 to the 
lowest since 2012 despite the turnaround in the industry experienced last year. 

Coming off a record 2015, 74 funds raised a total of $60bn in 2016 for 
investment in natural resources, which includes metals and mining, water, timberland 
and energy. Private providers of capital include pension funds, sovereign wealth funds, 
endowments, family offices and others. 

In 2015 funds with a primary strategy of investing in mining and metals made 
up a small portion of funds raised with three funds closing on $1.1 billion in 2015. Last 



year five funds managed to raise $2.1 billion. 2012 was the peak year for mining-specific 
fundraising with $4.6 billion of capital commitments from investors. 

So called dry powder – money already raised and ready to be invested – 
destined for mining totals around $5.5 billion while funds still have to exit $10.7 billion 
worth investments. 

Some money will also flow into mining from diversified funds which have 
$12.3 billion ready to be injected into natural resources, but according to a recent Preqin 
survey none of the energy-focused funds which have $206 billion on call are looking to 
invest in coal assets. 
 

 

 

 

 

 

 

In 2017, across natural resources 252 funds are look to raise just around 
$105 billion. Of those only 13 are primarily focused on metals and mining and are hoping 
to raise $5.9bn. 

The biggest mining-focused fund currently in the market to raise funds is 
China's Power Capital. The Asia-focused fund is seeking $3 billion which should it be 
successful will place it at number two position. Diversified US-based Energy and Minerals 
Group is looking for $4 billion. 

While much smaller, Preqin spotlights the Electrum Strategic Opportunities 
Fund with a target of raising around $250 million as one of the funds to watch this year 
thanks to its eye-watering net investment multiple of 2.05. 

Electrum, launched in 2015 by prominent metals investor Thomas Kaplan 
invested in two junior mining companies based in the Yukon, Wellgreen Platinum and 
Victoria Gold, last year. Electrum also acquired a stake in Kaminak Gold, another Yukon 
explorer, prior to its sale to Goldcorp for C$520 million. 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Mining 

Autor: Frik Els 

Data: 22/03/2017 

 



 

 
ANGLO AMERICAN VAI INVESTIR R$ 1 BILHÃO EM MINAS GERAIS 

 
No comando da Anglo American Brasil há menos de um ano, o engenheiro 

Ruben Fernandes prepara-se para fazer um novo investimento da companhia em Minas 
Gerais. Fernandes aguarda somente a aprovação da licença de instalação da fase 3 do 
Projeto Minas-Rio para aplicar R$ 1 bilhão no Estado. “A partir de julho deste ano, a 
licença ambiental sai, e aí disparamos esse investimento ao longo de um ano, de julho 
deste ano até julho do ano que vem”, disse Fernandes, depois de fazer palestra para 
empresários mineiros durante o Conexão Empresarial, da VB Comunicação, em Nova 
Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. 

As obras serão realizadas em Conceição do Mato Dentro e Alvorada de 
Minas, na região Central. Assim, a capacidade da Anglo American em julho de 2018 será 
de 26,5 milhões de toneladas de minério de ferro. Ao ser questionado se tem mercado 
para justificar essa produção, Fernandes disse que sim, pois o produto da Anglo 
American é diferenciado e com agregação de valor. “Tem um segmento de mercado 
importante e que é carente, o de ‘pellet feet’ (minério fino para pelotização) ”, explicou 
o executivo, que está no grupo desde 2012. 

Com a produção concentrada em Minas Gerais, a companhia tem no Estado 
seu principal ponto no Brasil, segundo Fernandes. “O maior investimento da Anglo 
American no mundo foi feito em Minas Gerais”, afirmou o engenheiro. 

Contratações. Com 2.000 empregados próprios e mais 3.000 terceirizados 
nas operações de minério de ferro, Fernandes contou que novas contratações vão 
acontecer com a autorização da área ambiental do Estado para aumentar a produção 
em Minas Gerais. “Existe uma perspectiva de ajustar o quadro de trabalho”, confirmou 
o executivo. 

Sobre o volume de novos empregados, o presidente disse que a companhia 
ainda está dimensionando esse número necessário. “Depende da licença (ambiental). 
Assim que tiver a garantia da licença, começaremos, se Deus quiser, mas vai haver as 
contratações”, garantiu. 

Atualmente, o minério de ferro da Anglo American Brasil é destinado a 
países da Ásia e do Oriente Médio. “É vendido para quem fabrica pelota, para a 
produção de aço, no mercado siderúrgico, no mercado internacional”, informou. 

Produção e preço. A produção da mineradora em Minas Gerais, em 2016, foi 
de 16,1 milhões de toneladas de minério. “Estamos vendendo normalmente”, 
comemorou Fernandes, apesar das oscilações de preço no mercado da commodity. 

Com momentos de exuberância na cotação, como o próprio Fernandes se 
referiu ao valor de US$ 215 por tonelada em 2008, a cifra atingiu o fundo do poço no 
início do ano passado, quando bateu nos US$ 50. Agora, o patamar é de US$ 90 a 
tonelada. “Mas vai reverter ao longo do ano, vai abaixar, acho que chegamos a uma 
média de US$ 60 no ano de 2017. Nos próximos dois anos a tendência é que fique nesse 
patamar médio. Claro que tem uma oscilação de chegar a US$ 80 e voltar para US$ 60”, 
analisou. 



Mesmo assim, Fernandes disse que vale a pena fazer uma nova rodada de 
investimento para produzir e vender mais minério. “Somos competitivos no mercado, 
temos um custo de produção abaixo disso”, disse Fernandes, sem revelar números. 
 

Níquel 

Permanência. Com a produção de 44,5 mil toneladas de níquel distribuídas 
em Barro Alto e Niquelândia, em Goiás, Ruben Fernandes garantiu que esse negócio 
continuará no Brasil. 
 

Grandes números 

26,5 mi toneladas é a previsão da Anglo a partir de 2018. 
16,1 mi toneladas de minério foi a produção em 2016 da Anglo. 

 

Estruturas 

– Para a fase 3 do Projeto Minas-Rio da Anglo American serão feitas obras 
para ampliação da capacidade das estruturas de escritórios, da frente de lavra, da usina 
de beneficiamento e da contenção de rejeitos. 

– Serão implantadas outras estruturas, como diques de contenção de 
sedimentos e uma nova flotação na planta de beneficiamento de minério de ferro. 

“A partir de julho deste ano, a licença ambiental sai, e aí disparamos esse 
investimento (de R$ 1 bilhão na fase 3 do Projeto Minas-Rio) ao longo de um ano, de 
julho deste ano até julho do ano que vem. ” Ruben Fernandes, presidente da Anglo 
American Brasil. 
 

Fonte: O Tempo – Opinião 

Autor: Helenice Laguardia 

Data: 23/03/2017 

 

 

AVANCO TEM R$ 33 MILHÕES PARA EXPLORAÇÃO NO PARÁ 
 

A mineradora australiana que opera uma mina de cobre em Curionópolis (PA) aprova 

US$ 10,6 milhões para melhorias na mina e campanha de exploração. 

 
A diretoria da Avanco Resources aprovou um orçamento de US$ 10,6 

milhões, cerca de R$ 33 milhões, para as atividades de exploração avançada e 
desenvolvimento de projetos. O orçamento será totalmente custeado pelo fluxo de 
caixa gerado pelo negócio de produção de concentrado de cobre na mina Antas, no Pará. 

Segundo comunicado de hoje (27) da mineradora, que opera no Brasil por 
meio da subsidiária AVB Mineração, a campanha tem um "foco renovado" que inclui 
US$ 1 milhão para sondagem em Antas, com o objetivo de aumentar os recursos e 
reservas minerais na modalidade Jorc e potencialmente aumentar a produção bem 
como estender a vida útil da mina. 



Cerca de US$ 3,6 milhões serão usados em investimentos correntes e 
melhorias na mina de Antas, enquanto US$ 4,4 milhões serão empregados na 
elaboração de um estudo final de viabilidade, atividades de exploração e 
desenvolvimento para a implantação completa do empreendimento Pedra Branca 
Leste. 

O valor de US$ 900 mil será empregado no progresso do projeto Centro 
Gold, projeto que visa explorar dois depósitos que, segundo estimativas Jorc de 2012, 
para recursos inferidos, contém cerca de 694.000 onças de ouro. O novo orçamento 
reservou também US$ 700 mil para exploração regional na província mineral de Carajás 
em busca de novas oportunidades de negócios. 

Cerca de metade do orçamento virá do fluxo de caixa gerado pela mina de 
cobre e ouro Antas, que começou a operar em maio de 2016. Em Antas, por exemplo, 
serão executados 5.000 metros de sondagem de março a julho deste ano. 

"As despesas em Antas visam a definição de minério adicional para expandir 
a produção, aumentar a capacidade da planta e estender a vida útil da operação. Em 
Pedra Branca, segundo maior ativo da companhia, a gestão vai redirecionar esforços 
para o desenvolvimento de Pedra Branca Leste a partir de um pequeno start-up com o 
uso de capacidade sobressalente em Antas, até chegar no desenvolvimento integral de 
uma operação independente visando produzir 24.000 toneladas de cobre por ano. Isso 
será, eventualmente, complementado por toneladas adicionais vindas de Pedra Branca 
Oeste", diz a empresa em nota. 

Em Pedra Branca, também haverá uma campanha de sondagem com 5.000 
metros. Até abril deve ser divulgado o estudo revisado preliminar de viabilidade (PFS, 
na sigla em inglês) e, doze meses depois, deve estar pronto o estudo definitivo de 
viabilidade (DFS). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondagem detalhada planejada para mina de cobre Antas 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 27/03/2017 



 

MAIS RÁPIDO QUE A MÃO HUMANA: EQUIPAMENTO PERMITE 

ANTECIPAR SITUAÇÕES DE RISCO E PREVENI-LAS 
 
A valorização da diversidade promovida pela Fundação Vale rendeu bons 

frutos. A gerente de Parcerias Intersetoriais da Fundação, Andreia Rabetim, é uma das 
54 finalistas do 2017 Leading Women Awards (Prêmio Mulheres em Liderança), 
organizado anualmente pelo The World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD). A premiação é concedida a dez mulheres líderes que trabalham para o alcance 
de metas relacionadas à sustentabilidade em suas empresas. O prêmio está ancorado 
na meta ‘Equidade de gênero’, que integra os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU. 

Imagine só um equipamento que pode ser fixado à cabeça, captar sinais 
elétricos cerebrais, decodificá-los em algoritmos e antecipar ações humanas antes 
mesmo de serem tomadas. Parece filme de Hollywood, mas não é. Pesquisadores do 
Instituto Tecnológico Vale (ITV), de Belém (PA), estão desenvolvendo um software que 
utiliza a tecnologia BCI (Brain Computer Interface), que trabalha com a interação entre 
cérebro e computador. Com isso, eles pretendem criar um sistema que possa antecipar 
possíveis acidentes por falha de condução de equipamentos e, assim, reduzir situações 
de risco de vida a empregados da Vale durante as operações. 

“Digamos que, durante a condução de um trem na ferrovia, o maquinista se 
veja obrigado a pará-lo devido a alguma situação de risco. Caso o sistema BCI estivesse 
integrado ao sistema do trem, um comando poderia ser emitido sinalizando para frear 
a locomotiva antes da ação motora do maquinista”, explica Schubert Carvalho, que 
coordena os estudos no ITV. 

Durante uma simulação com um carro virtual, os testes foram bem-
sucedidos: o equipamento conseguiu se antecipar a manobras de mudança de direção 
do condutor. A antecipação foi de até um segundo, em alguns casos, e o nível de 
precisão chegou a 90%. No teste, foi usado um neuroheadset – o equipamento acoplado 
à cabeça – com 14 eletrodos que captaram sinais de eletroencefalografia (EEG), as ondas 
elétricas cerebrais. 

Além da capacidade de antecipação de ação por meio do BCI, o objetivo é 
saber se serão possíveis treinamentos que possam melhorar a eficiência do maquinista 
juntamente com os simuladores de realidade virtual usados. 

“Um dos objetivos de nossas pesquisas é investigar quais as regiões 
cerebrais ativadas de um maquinista considerado eficiente, durante um teste de 
simulação, e se isso está relacionado com algum fator de produtividade. E, do contrário, 
entender se os sinais de um maquinista menos eficiente são ativados em outras regiões 
cerebrais. Desta maneira, poderemos elaborar sistemas de treinamento neural para 
estimular as regiões cerebrais relacionadas com uma condução eficiente nos 
maquinistas que não conseguem ativar essas regiões cerebrais, de modo que sua 



capacidade de condução possa se tornar ainda mais eficiente e produtiva”, explica 
Schubert Carvalho. 
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DESCOBERTAS NOVAS RESERVAS DE LÍTIO NO JEQUITINHONHA 

 

Estudo mostra que potencial do Brasil pode ser 20 vezes maior que o atual 

   
Um estudo da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) do 

Serviço Geológico do Brasil divulgado nessa quinta-feira (30) revelou novas reservas de 
lítio no Vale do Jequitinhonha, nordeste de Minas Gerais, com alto potencial de 
exploração econômica. A pesquisa, que começou em 2012, mapeou todas as reservas 
do metal no país. 

Foram localizados 45 depósitos de lítio associado a pegmatito (espécie de 
rochas), na maior parte em território mineiro. Os pesquisadores também analisaram 
locais já conhecidos e “mineralizados”, e verificaram que há potencial para ampliar a 
atividade econômica também nessas regiões. 

Segundo o presidente da CPRM, Eduardo Jorge Ledsham, a descoberta de 
novos depósitos no nordeste de Minas é desafiadora. “Além dos salares, pegmatitos 
também são fontes de lítio”, disse. “A extração é feita pela Companhia Brasileira de Lítio 
para utilização na indústria de vidro e cerâmica. Ainda faltam investimentos em 
tecnologia para aproveitar o recurso na produção de baterias ou medicamentos, por 
exemplo”, diz. 

Com essa descoberta, o Brasil pode aumentar em 20 vezes suas reservas. 
Hoje, o país tem 0,4% das reservas de lítio do mundo. A estimativa é que, em 2019, já 
responda por 8%, tornando-se o quinto país no ranking de reservas mundiais. 
Atualmente o país produz 1% do mineral em uso no mundo, o que equivalente a 48 mil 
toneladas. Argentina, Chile e Bolívia, juntos, agrupam cerca de 70% das reservas 
conhecidas de lítio do planeta, estimadas em mais de 13 milhões de toneladas, segundo 
dados da CPRM. 

O metal, que é chamado de “petróleo branco”, tem custo de cerca de US$ 
30 mil a tonelada, mas esse valor tende a subir com a demanda. O valor de mercado 
total do lítio no mundo deve subir para US$ 43 bilhões já em 2020, segundo a consultoria 
norte-americana Market Research. 

A demanda por esse metal para a produção de itens de alta tecnologia tem 
aumentado, mesmo com a crise econômica global. “O lítio vai sair da coxia e se 
apresentar em palco principal. O metal é altamente procurado pela sua aplicação em 
baterias. Países que querem se tornar competitivos precisam estar atentos, e o Brasil 
está de olho, ” comenta. 



A oportunidade de negócio pode alavancar a economia dos países latino-
americanos, prejudicada pela queda dos preços das commodities tradicionais, como 
petróleo, soja e gás. 

A diretora de Desenvolvimento Sustentável na Mineração do Ministério de 
Minas e Energia, Maria José Salum, falou da importância estratégica deste projeto para 
Minas Gerais. “Além de atrair investimentos, a descoberta pode trazer um 
desenvolvimento regional e geração de empregos aos moradores do Vale do 
Jequitinhonha, ’’ diz. 

Para o superintendente da Federação das Indústrias de Minas Gerais 
(Fiemg), Paulo Brant, nascido no Vale do Jequitinhonha, o estudo abre novas 
possibilidades. “A primeira fase do projeto é um avanço, mas é preciso que o governo 
estadual invista, para que os pesquisadores prossigam com o projeto, ” diz. 

O projeto “Avaliação do Lítio no Brasil” está inserido no empreendimento 
Minerais Estratégicos conduzido pela CPRM, dentro do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC). 
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MINERS TO SPEND $21 BILLION ON EXPLORATION BY 2025 
 
An undeniable and ongoing rebound in commodity prices could take global 

mining spending in exploration up to as much as $21 billion by 2025, a level of funding 
last seen in 2012 according to S&P Global Market Intelligence, but which is necessary to 
sustain the industry’s growth. 

While prognosticating that far into the future can inevitably lead to 
inaccuracies, Stan Wholley, President for the Americas at CSA Global — the world's 
second-largest mining sector consultancy — said that such a hefty investment is 
essential. 

“As deposits get harder and more expensive to find and after such an 
extended period of inactivity in the exploration space, I believe we need to be back at 
the levels seen in 2012 to replace resources and reserves required to sustain growth,” 
he told MINING.com. 

Gold, by far, is the commodity leading the uptick in exploration spending, he 
says. The relatively stable and reasonably high current price has allowed producers to 
secure good margins again, Wholley notes, adding that many are beginning to use that 
surplus not only in exploration, but also in acquisitions. 

One of the most recent examples is Goldcorp’s (TSX:G) (NYSE:GG) spending 
spree unveiled this week. The world’s No.3 producer of the precious metal by value not 
only is allocating more than $700 million to partner up with Barrick Gold Corporation 



(TSX:ABX) on a 50-50 joint venture in Chile, but it has also taken over Exeter Resource 
Corp. (TSX:XRC) in a deal worth $185 million. 

The expert, who has more than 25 years of experience in exploration and 
mining geology, is quick to add that the precious metal is not the only resource 
companies are after these days. 

“We have seen great interest in what I call 'battery metals' (such as lithium) 
and zinc, as well as graphite, particularly in Australia, Latin America and Russia, ” says 
the consultant at CSA Global, which expanded operations to Canada in August last year. 

While Wholley believes Down Under is leading the way in terms of recovery 
in mining exploration, he adds that those companies are not necessarily searching for 
riches in their backyard. 

“Most are venturing abroad, with gold projects in West Africa being the top 
investments, but we’ve also seen renewed interest in Latin America, particularly 
Argentina and Mexico,” he notes. 
 

Suppliers not feeling the love 

Wholley acknowledges that suppliers and equipment providers don’t seem 
to be “feeling the love” just yet, but he is quite optimistic about the medium-term 
prospects. He says 2017 is, and will continue to be, a recovery-year and that a significant 
shift is coming towards the end of this year. 

“We’ve got to the bottom of the cost-cutting trend of the last four to five 
years (…) Most of the majors are now in acquisition-mode or exploration-mode and 
that’s great news,” he says. “If I were a machinery maker, I would be pretty optimistic 
about the next 12 to 18 months to two years,” he concludes. 
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O RETORNO DA CONFIANÇA PARA A MINERAÇÃO MUNDIAL 
 

Um forte indicador de que a confiança retornou ao setor de exploração 
mineral e à indústria de mineração. Foi assim que Glenn Mullan, presidente da PDAC 
(Prospector and Developers Association of Canada) considerou a cifra do total de 
visitantes da convenção PDAC 2017. Mais de 24 mil investidores, analistas, executivos 
de empresas de mineração, prospectores, geólogos, representantes de governo e 
estudantes lotaram as dependências do Metro Toronto 

Convention Center, em Toronto, Ontário, para participar do evento, 
realizado de 5 a 8 de março. “A exploração mineral e a indústria de mineração são por 
natureza cíclicas e enfrentaram uma série de desafios ao longo dos últimos anos, mas o 
otimismo sempre se manteve e é fantástico ver que isto está se refletindo na convenção 



PDAC”, disse Glenn Mullan, salientando que foram vendidos todos os espaços de 
exposição, os encontros de investidores, os cursos de curta duração, o Mineral Outlook 
Luncheon e o Awards Gala. Ou seja, todos os eventos. “Isto é um sinal positivo de que o 
setor está indo adiante”, disse. 

Além disso, a PDAC, em parceria com o Fórum Econômico Mundial, abrigou 
o Encontro Internacional de Ministros de Minas pelo segundo ano, reunindo 25 
ministros responsáveis pela mineração ao redor do mundo. O evento representa uma 
oportunidade para que a comunidade mineral global explore os desafios e 
oportunidades que afetam a indústria. Este ano o encontro teve como temas centrais 
inovação na indústria mineral e a agenda da inovação limpa. 

“A PDAC é vista como a voz da mineração e exploração mineral responsável, 
não apenas no Canadá, mas também no exterior. Precisamos continuar a construir 
fortes relações, tanto nacional quanto internacionalmente e a convenção PDAC é a 
melhor oportunidade para tornar essas conexões e mostrar a importância da indústria 
mineral para o desenvolvimento socioeconômico”, disse o Diretor Executivo da 
entidade, Andrew Cheatle. Ele disse que espera ver um número de participantes ainda 
maior na convenção PDAC 2018, que se realizará de 4 a 7 de março de 2018. 

A entidade também festejou o anúncio, feito pelo Ministro de Recursos 
Naturais do Canadá, Jim Carr, da renovação do Mineral Exploration Tax Credit (METC) 
por mais um ano, juntamente com a manutenção do sistema Flow-Through Share. A 
METC permite que contribuintes direcionem até 15% do imposto de renda devido para 
aplicação em ações de empresas que exerçam atividades de exploração de recursos 
naturais.  

“O sistema inovador canadense super flow through share viabiliza o sucesso 
da exploração mineral no Canadá e contribui para o desenvolvimento da indústria”, 
disse o ministro. 

A iniciativa do governo foi aplaudida pelo presidente da PDAC, Glenn Mullan, 
o qual afirmou que a medida, juntamente com o continuado apoio governamental ao 
setor, torna o Canadá o “melhor lugar do mundo para se fazer exploração mineral”.  

A renovação da METC e a manutenção do sistema Flow Through Share foram 
as recomendações chaves da PDAC para o orçamento federal de 2017. A METC, que 
expira no final de março, foi sucessivamente renovada pelo governo desde sua criação, 
já que se mostrou, segundo Mullan, um incentivo efetivo para estimular o investimento 
em exploração mineral na fase inicial. “Nosso setor está orgulhoso por criar 
oportunidades econômicas para os canadenses das grandes cidades, do campo, das 
áreas remotas e comunidades aborígenes. O anúncio da manutenção do sistema super 
flow through share ajudará as juniors canadenses a obter capital para financiar os 
projetos ao longo do território canadense”, concluiu o presidente da PDAC. 
 

Produtividade e licença social 

Dois pontos altos da programação técnica foram a apresentação do CEO da 
Anglo American, Mark Cutifani, sobre os desafios atuais da indústria de mineração 
gloabal, e do analistachefe da CRU, Paul Robinson, com previsões sobre o futuro do 
mercado. Para Cutifani, a produtividade e a licença social são hoje os principais desafios 
para a indústria mineral mundial. Segundo ele, a produtividade da mineração caiu cerca 
de 30% na última década, o que é grave, embora ressalvando que a empresa que dirige 
atuou na contramão dessa tendência, já que conseguiu aumentar sua produtividade em 



41%, entregando 8% a mais de produtos com um terço a menos de ativos. Enquanto 
isso, os custos de produção de cobre caíram 31%.  

Para Cutifani, do ponto de vista produtivo simplesmente aumentar a escala 
não mais resolve. A indústria precisa inovar, mesmo porque está abaixo da curva em 
termos de inovação tecnológica. “É necessário um novo patamar tecnológico”, 
salientou.  

Segundo ele, a indústria precisa investir no desenvolvimento de processos 
de separação a seco, combinando métodos inovadores de cominação e separação a seco 
com processamento sem água. Também deve investir na disposição a seco de rejeitos, 
a fim de reduzir a perda de água, já que a mesma água pode ser consumida 
seguidamente. Da mesma forma, itens como análise avançada, robótica e automação 
crescente transformarão a indústria.  

O dirigente da Anglo American alertou que, apesar da alta de preços de 
algumas commodities como minério de ferro, os preços para as grandes mineradoras 
ficaram apenas marginalmente acima dos custos. 

Ele também disse que ainda é cedo para apostar que a política econômica 
chinesa e a mudança de rumo na política americana contribuirão para a retomada do 
setor. E previu mais volatilidade de preços enquanto as superpotências ajustam suas 
políticas monetária, fiscal e de comércio.  

Finalizando, Cutifani disse que a licença social hoje é um imperativo para a 
indústria de mineração global.  

Paul Robinson, por sua vez, previu crescimento da demanda para algumas 
commodities minerais e aumentos moderados de preços em 2017. Segundo ele, a 
demanda por níquel aumentará 2,5%, a de minério de ferro mais 1,1%, a de alumínio 
mais 4,5%, a de zinco +6% e a de cobre +7%.  

Quanto aos preços, as projeções mais otimistas são para o cobalto (+60%), 
cobre (+7%), zinco (+6%) e alumínio (+2%). Em contrapartida, ele prevê que os preços 
do níquel cairão 10%, em 2017, enquanto os do minério de ferro terão um recuo de 9%. 

O analista fez recomendações para os interessados em investir nas junior 
companies, indicando com melhores perspectivas aquelas direcionadas à exploração de 
ouro, cobre, zinco e cobalto. 
 

Brasil tem participação marcante.  

Este ano, o Brasil teve uma de suas participações mais marcantes na 
convenção PDAC. Além de um estande abrigando várias empresas e instituições 
governamentais, e vários eventos organizados pela Adimb, desta vez o País contou com 
uma expressiva comitiva do governo, liderada pelo Ministro de Minas e Energia, 
Fernando Coelho Filho, que foi a Toronto acompanhado de seus principais assessores: o 
Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Vicente Lobo Cruz, o 
Diretor Geral do DNPM, Victor Hugo Bicca, e o Presidente da CPRM, Eduardo Ledsham.  

O Ministro participou ativamente de todos os eventos organizados pelo 
Brasil na convenção. Esteve em um jantar com empresários do setor, em que falou sobre 
as mudanças que pretendem tornar o País mais atrativo aos investimentos externos; 
participou de um café da manhã com a comitiva brasileira e convidados, realçando os 
pontos da política governamental; fez a inauguração do estande brasileiro e realizou 
reuniões com interessados em mais informações sobre o País; esteve na abertura dos 
negócios na TSX, a bolsa de valores de Toronto, onde há o maior número de empresas 



mineradoras com ações em pregão no mundo; e fez o fechamento das discussões no 
Brazilian Mining Day, seminário organizado pela Adimb em que empresas e 
representantes de governos puderam mostrar seus projetos e planos.  

O evento atraiu o interesse de muitos participantes da convenção, já que 
cerca de 250 representantes de empresas e entidades – incluindo canadenses e 
brasileiros – lotaram as dependências de uma sala no North Building do Metro Toronto 
Convention Center para participar de dois painéis: o primeiro sobre os novos 
investimentos na indústria mineral brasileira pelo setor privado e o segundo a respeito 
do papel do governo na mineração brasileira.  

Coordenado pelo presidente da Adimb, Edson Ribeiro, o evento contou com 
apresentações do embaixador do Brasil no Canadá, Denis Fontes de Souza Pinto (que 
fez uma abordagem sobre as mudanças que estão ocorrendo no Brasil no campo 
econômico); do presidente da Anglo American no Brasil, Rubem Fernandes (que 
abordou o projeto Minas-Rio); de Edson Ribeiro (que apresentou o projeto S11D Eliezer 
Batista, substituindo seu colega Leonardo Neves, da Vale); de Rodrigo Martins, da 
AngloGold Ashanti (que fez uma explanação do sucesso da exploração na mina Cuiabá, 
no Quadrilátero Ferrífero); de Renato Costa, da CMOC International (sobre a 
importância do Brasil na estratégia de crescimento da empresa); de Ken Johnson, CEO 
da Lípari Mineração (que falou sobre o potencial do Brasil na produção de diamantes); 
de Tony Polglase, da Avanco (que abordou as condições favoráveis do Brasil para 
investimentos, citando como exemplo os projetos de cobre de sua empresa no Pará). 

 Pelo lado governamental, falaram o diretor- geral do DNPM, Victor Hugo 
Bicca e o presidente da CPRM, Eduardo Ledsham (ambos abordaram a nova direção que 
o governo pretende dar para o setor mineral brasileiro), o presidente da Codemig, 
Marco Antônio Castello Branco (que abordou o desenvolvimento de políticas e 
oportunidades de negócio na área mineral em Minas Gerais), o representante da CBPM, 
Washington Rydz Santana (que falou sobre novas oportunidades para exploração 
mineral no estado da Bahia); e de Tasso Mendonça Filho, da SED/Goiás (abordando o 
desenvolvimento de políticas e oportunidades de negócios no estado de Goiás).  

Fechando o evento, o ministro Fernando Coelho Filho disse que volta ao 
Brasil, depois de sua participação no PDAC 2017, “animado com o que viu e ouviu” e 
otimista com as demonstrações do setor. Para ele, o evento foi “um ponto de inflexão 
da mineração brasileira”. 

Coelho Filho disse que o governo, através do MME, quer ajudar o setor 
privado a remunerar seu capital e que espera ter boas notícias para os representantes 
da mineração (referindo-se às possibilidades de mudança na política governamental 
para o setor) ainda ao longo do ano de 2017.  

Para o Diretor Executivo da Adimb, Onildo Marini, esta “foi a melhor 
participação brasileira no PDAC das que participei, desde 2004. Primeiro, pela 
participação do ministro, que foi com vontade, levou uma grande comitiva, participou 
de todos os eventos do Brasil realizados em Toronto, falou, entusiasmou, e isto 
contaminou a maioria dos participantes, porque mostrou que temos um ministro de 
minas como há muito tempo não se tinha. Volta a esperança de que, juntamente com o 
governo, se possa retomar a credibilidade do setor no exterior”.  

Ele acrescenta que o clima para os negócios melhorou um pouco em relação 
aos anos anteriores, embora não tenha ouvido nada sobre grandes cifras. “Mas houve 
um renascimento”.  



O Brasil, segundo ele, também atraiu mais interesse este ano, atestado pela 
participação de estrangeiros nos eventos que foram realizados. Os fatores que 
contribuíram para isso foram, além da presença do ministro e comitiva, uma sólida 
programação, por exemplo, no seminário Brazilian Mining Day, que contou com 
apresentações de grandes players como como Vale, Anglo American, CMOC, mas 
também médias empresas como Lípari e Avanco. “Levamos o que tínhamos de melhor 
para mostrar em termos de sucesso concreto, não de perspectiva. Por exemplo, os 
empreendimentos Minas-Rio (da Anglo American), S11D Eliezer Batista (da Vale), 
Braúna (da Lípari), Antas (da Avanço), todas minas já funcionando. A Lípari é novidade, 
porque há anos procurávamos diamante primário no Brasil e não tínhamos conseguido. 
Agora pelo menos temos um. Isto abre perspectivas, embora o diamante não esteja 
muito bem no mercado. Isto também atraiu o público. A presença do governo federal, 
com uma nova mensagem, também deve ter atraído muita gente. O saldo foi positivo, 
porque marcou uma mudança”, enfatizou. 
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