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

e a capacitação de recursos humanos para a Indústria Mineral Brasileira 

 

 
 

GABINETE DO MINISTRO 
-EXTINÇÃO DAS RENCA- 

 

PORTARIA Nº- 128, DE 30 DE MARÇO DE 2017 DOU de 07/04/2017 O 
MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 
54 do Decreto-lei nº 227, de 27 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), no art. 120 
do Decreto 62.934, de 2 de abril de 1968, no Decreto nº 84.404, de 24 de fevereiro de 
1984, o que consta do Processo nº 48000.001769/2016-47, e considerando a 
importância de se criar mecanismos para viabilizar a atração de novos investimentos 
para o setor mineral; que, para viabilizar a proposta apresentada à Presidência da 
República de extinção da Reserva Nacional de Cobre e Associados - RENCA, que será 
realizada por meio de Decreto, será necessário desonerar as áreas objetos de 
requerimentos apresentados e pendentes de decisão ou títulos eventualmente 
outorgados sem amparo na legislação pertinente; e que a extinção da RENCA viabilizará 
o acesso ao potencial mineral existente na Região e estimulará o desenvolvimento 
econômico dos Estados envolvidos, resolve: 

Art. 1º Os títulos minerários (autorizações de pesquisa, concessões de lavra, 
permissões de lavra garimpeira e registros de licença) regularmente outorgados em 
áreas situadas dentro da Reserva Nacional de Cobre e Associados - RENCA permanecem 
em vigor e sujeitam-se às condições gerais estabelecidas no Decreto-lei n° 227, de 28 de 
fevereiro de 1967 (Código de Mineração). 

Art. 2º Os requerimentos de títulos minerários que objetivem áreas situadas 
dentro da RENCA, pendentes de decisão, protocolizados antes da entrada em vigor do 
Decreto nº 89.404, de 24 de fevereiro de 1984, serão analisados pela autoridade 
competente. 



Art. 3° Os requerimentos de títulos minerários que objetivem área situada 
dentro da RENCA, pendentes de decisão, protocolizados no período de vigência do 
Decreto n° 89.404, de 1984, serão indeferidos pela autoridade competente. 

Art. 4° Os processos objetos de indeferimento de requerimento pela 
autoridade competente serão sobrestados até que sobrevenha a publicação do Decreto 
de Extinção da RENCA, com as respectivas áreas sendo colocadas em disponibilidade 
para fins de pesquisa pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM. 

§ 1° A disponibilidade de que trata este artigo far-se-á com observância ao 
disposto no art. 26 do Decreto-lei n° 227, de 1967 (Código de Mineração), com a redação 
dada pela Lei n° 9.314, de 14 de novembro de 1996. 

§ 2° Na aplicação do disposto neste artigo, o DNPM, com apoio técnico da 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, procederá à divisão das áreas em 
módulos, a serem colocados em disponibilidade para pesquisa separadamente ou em 
grupos. 

Art. 5° Permanecem em vigor os títulos minerários eventualmente 
outorgados à CPRM, observado o disposto no Decreto-Lei n° 227, de 1967 (Código de 
Mineração). 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Fonte: Diário Oficial da União- seção 1; Nº 68 

Autor: Fernando Coelho Filho  

Data: 07/04/2017 

 

 
 

GOVERNO ACABA COM A RESERVA NACIONAL DO COBRE 
 

Criada em 1984, Renca será extinta por meio de Decreto. Objetivo do 
governo é viabilizar atração de investimentos econômicos no setor mineral. 

A Reserva Nacional do Cobre (Renca), criada em 1984 com objetivo de 
garantir a prospecção mineral em sua área entre os Estados do Pará e Amapá, será 
extinta por meio de um Decreto, em que serão desoneradas as áreas objetos de 
requerimentos apresentados e pendentes de decisão. A decisão do governo foi 
publicada hoje (7) no Diário Oficial da União (DOU). 

Além disso, para extinguir a Renca, também serão desonerados os títulos 
eventualmente outorgados sem amparo na legislação pertinente. De acordo com o 
governo, a decisão de acabar com a Renca acontece segundo a "a importância de se 
criar mecanismos para viabilizar a atração de novos investimentos para o setor mineral". 

De acordo com Marcello Ribeiro Lima Filho, advogado do escritório Lima 
Feigelson Advogados, a Renca não funcionou. "O fato é que, no interregno entre a 
criação da Renca e os dias atuais, a pesquisa mineral ali simplesmente não ocorreu, 
transformando uma área de imenso potencial geológico, em uma região desconhecida 
e estéril", disse em artigo enviado ao Notícias de Mineração Brasil (NMB). Leia o artigo 
completo clicando aqui. 

http://www.noticiasdemineracao.com/noticiasdemineracao/news/1141799/maior-que-sergipe-renca-vai-se-abrir-para-minera%C3%A7%C3%A3o


Segundo a publicação no DOU, o fim da Renca irá viabilizar o acesso ao 
potencial mineral existente na região, que possui aproximadamente 33 mil quilômetros 
quadrados, e estimulará o desenvolvimento econômico dos Estados. Entre os 
entendimentos publicados hoje no DOU está, por exemplo, a análise pelas autoridades 
dos requerimentos de títulos minerários na Renca que estiverem protocolizados antes 
da criação da reserva. 

Outra decisão é a de que os requerimentos de títulos minerários dentro da 
Renca, pendentes de decisão e protocolizados no período de vigência do Decreto que 
criou a reserva, serão indeferidos. 

De acordo com a publicação no Diário Oficial, o Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM), com apoio técnico do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), 
"procederá à divisão das áreas em módulos, a serem colocados em disponibilidade para 
pesquisa separadamente ou em grupos". 

Em dezembro do ano passado, o diretor-presidente da CPRM, Eduardo 
Ledsham, afirmou que um dos passos para abrir a mineração brasileira para investidores 
é justamente reiniciar programas de exploração mineral em uma das últimas fronteiras 
de greenfield para depósitos de ouro de classe mundial, na Renca, que possui sequências 
vulcano-sedimentares arqueanas distribuídas ao longo de 160 quilômetros, onde já 
foram mapeadas pela CPRM mais de 40 ocorrências de ouro. 
 
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 07/04/2017 
 

 
 

CAVANDO UMA SAÍDA 
 

Mudanças no marco regulatório da mineração encerrarão vácuo normativo no setor e 

aumentarão potencial de investimentos. Para isso, empresas terão de pagar mais 

royalties 

 

Em setores que demandam projetos de longo prazo, investidores costumam 
repetir a seguinte máxima para mostrar o desconforto com a insegurança jurídica do 
Brasil: pior do que saber que será preciso pagar mais é não saber o quanto pagar. A 
iminente decisão do governo sobre as alíquotas de royalties da mineração deve 
minimizar uma agonia que aflige o setor há seis anos. Se, por um lado, a definição trará 
aumento de custos às empresas, por outro, abre a porta para a entrada de interessados 
com perfil mais conservador, em especial grupos estrangeiros que sondaram o País, mas 
não levaram adiante seus planos devido às incertezas. A perspectiva de aumento na 
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) ganhou força no 
início da década, com a previsão de mudanças no marco regulatório da mineração. 

Um texto foi enviado ao Congresso em 2013, mas está parado. O setor de 
mineração representa 8% do PIB e envolve projetos de décadas. A simples expectativa 



de mudanças em custos conhecidos pode inviabilizar o planejamento de longo prazo. 
“Investimentos em mineração são irreversíveis, intensivos em capital e de longa 
maturação”, afirma Milton Rego, presidente-executivo da Associação Brasileira do 
Alumínio (Abal). “Ficar todos esses anos discutindo sem chegar a um ponto final inibe 
investimentos. ” Estimativa da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa Mineral 
(ABPM) feita próxima da época em que o texto chegou ao Legislativo mostrou uma 
queda de 70 para 30 no número de empresas estrangeiras analisando o mercado 
brasileiro. 

A alíquota máxima dos royalties deve passar dos atuais 3% para 4%. Para o 
minério de ferro, principal produto da balança comercial brasileira – 7% do total vendido 
pelo Brasil ao exterior em 2016, ficando em segundo lugar no ranking de produtos mais 
embarcados –, o percentual deve variar entre 1% e 4%, dependendo do preço no 
mercado internacional. No texto original, enviado pelo governo Dilma Rousseff, a 
previsão era de aumento para 4%, independente da cotação. Os valores atuais são 
considerados baixos para padrões internacionais. “Na Austrália, um dos nossos maiores 
concorrentes, eles taxam 30% do lucro das empresas”, diz Bruno Rezende, economista 
da 4E Consultoria. 

O argumento é contestado pelo setor, que diz ser preciso considerar o total 
de impostos que incide sobre a atividade. Nos cálculos das entidades, se a alíquota for 
de 4%, a carga tributária seria de 29%, a segunda mais alta do mundo, ante 25,6% na 
Austrália. “Falar em alta de taxação neste momento é algo que não queremos”, afirma 
Marcelo Ribeiro Tunes, diretor de assuntos minerários do Instituto Brasileiro de 
Mineração (Ibram). A questão dos royalties se tornou um tema polêmico devido à 
mudança de conjuntura. Quando as discussões começaram, o minério de ferro era 
cotado próximo a US$ 135 a tonelada, gerando uma arrecadação de R$ 2,4 bilhões em 
CFEM naquele ano. 

Em 2016, com a cotação em US$ 79,43 ao final do ano, o País arrecadou R$ 
1,8 bilhão. “Os preços estavam em alta, o que permitia rediscutir uma reorganização do 
setor”, diz Cristiane Mancini, economista especializada no setor de mineração. A 
reestruturação da maneira de cobrar royalties fazia parte de um pacote de reformas na 
atuação do setor apresentado em 2013. O governo Dilma também propôs alterações ao 
código de mineração, que regulamenta as questões técnicas da área. O texto completa 
meio século neste ano e é bem visto pelo empresariado. Uma das mudanças era na 
forma de liberar licenças de prospecção e exploração. 

Pelas regras atuais, vale o critério de ordem de chegada. Quem se estabelece 
primeiro tem exclusividade. Na reforma, o Estado faria estudos de determinadas áreas 
e abriria uma licitação. A justificativa era de que muitas empresas não realizavam 
investimentos nas áreas. Para o setor, a mudança implicaria em mais intervenção 
estatal. “Não seria mais uma exploração de direito da empresa”, afirma Luís Mauricio 
Azevedo, presidente da ABPM. O tema de maior convergência é a criação de uma 
agência reguladora do setor, outra proposta do plano de Dilma, que deve dinamizar as 
decisões e contribuir para mostrar mais independência e clareza para os investidores. 

A previsão é transformar o Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM) na Agência Nacional de Mineração. A mudança, assim como a dos royalties, 
deve acontecer ainda neste semestre, como vem sinalizando o ministro de Minas e 
Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho. A expectativa é que o governo fatie as decisões 
dos royalties, da agência e do código de mineração, tentando passá-los separadamente, 



para facilitar a tramitação. Em declaração recente, o ministro citou um acordo com as 
mineradoras, indicando que elas aceitam pagar mais royalties, “desde que saibam 
quanto vão pagar. ” É a famosa máxima se impondo à realidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IstoÉ Dinheiro 

Autor: Ivan Ryngelblum 

Data: 31/03/2017 

 
 

 POTENCIAL MINERAL BRASILEIRO 
 

Por paradoxal que possa parecer, são os atrasos, as deficiências e demais 
dificuldades que vêm inibindo a exploração mineral e impedindo o pleno 
desenvolvimento da mineração no Brasil até o momento, que permitem também 
afirmar ser ainda elevado o potencial para descobertas de novos depósitos minerais no 
Brasil. Dentre esses pontos negativos destacam-se: baixo conhecimento geológico do 
território nacional e mesmo de nossas províncias minerais, pequenos investimentos 



realizados em pesquisa mineral no país, projetos de exploração mineral realizados 
apenas em superfície ou a pequena profundidade, carência de infraestrutura viária, 
legislação mineral pouco amigável e alto custo Brasil.  

O conhecimento atual da geologia e da metalogenia das províncias e 
distritos minerais nacionais é ainda insuficiente para orientar devidamente a prospecção 
mineral. Enquanto em países como o Canadá, a Austrália e a África do Sul, as províncias 
minerais e os distritos mineiros possuem mapas geológicos nas escalas 1/20.000 ou 
1/50.000, mesmo no leste do Brasil, raros são os distritos mineiros mapeados na escala 
1/50.000 no Brasil. Na região amazônica os mapeamentos geológicos em execução são 
apenas de reconhecimento (1/250.000) e, muito localmente, de 1/100.000. As 
províncias e distritos mineiros brasileiros são ainda muito mal conhecidos, o mesmo 
sendo válido para os modelos e controles da maior parte dos depósitos minerais nelas 
existentes. O conhecimento sobre a metalogenia, tipologia, características e controles 
de muitos depósitos minerais do país, fundamentais para orientar corretamente os 
trabalhos de prospecção mineral, não obstante tenham sido motivo de um número 
crescente de teses e estudos por parte da comunidade acadêmica, é ainda muito 
incipiente.  

Segundo Cox (2014), as descobertas de novos depósitos de metais base (Cu, 
Ni, Zn, Pb), Au e U em todo o planeta passaram a ocorrer nas últimas décadas cada vez 
em maiores profundidades. No caso da Austrália, que até 1950 descobria depósitos na 
superfície ou até 50 metros de profundidade, nos últimos anos tem feito descobertas a 
mais de 300 metros, sendo muitas a 500 e até 1.000 metros de profundidade. As 
sondagens passaram a ser cada vez mais profundas, e os custos das descobertas cada 
vez maiores.  

Não obstante os investimentos globais em exploração mineral tenham 
crescido de US$ 8 bilhões em 2009 para US$ 22 bilhões em 2012, as descobertas globais 
caíram de oito depósitos de classe internacional em 2009 para dois em 2012. 

Cox (2014) observa ainda que os teores dos minérios dos depósitos 
descobertos têm caído constantemente; sendo que, em 1925, as minas de Cu operavam 
com minérios com teor de 7%; em 2005, com teores de 1% a 2%; e hoje operam com 
teores da ordem de 0,7%. O preço do Cu passou de US$ 2.000,00 por tonelada, em 2001, 
para US$ 8.000,00, em 2012. As minas de Au tinham em 1925, teores da ordem de 15g/t 
e, em 2005, 2 g/t. Atualmente, a Mina de Paracatu (MG) opera com teor de 0,4 g/t.  

Por outro lado, a demanda por metais tem crescido continuamente. 
Segundo Heithersay (2014), para o Cu, a demanda global passou de menos de 1 Mt/ano 
em 1900, para 18 Mt/ano em 2012, sendo que a previsão é atingir 38 Mt/ano em 2038. 
Isto significa que nos próximos 24 anos necessitam ser minerados tanto quanto o total 
minerado desde 1900, isto é, 635 Mt de Cu metálico. No entanto, os investimentos 
globais no mundo ocidental em pesquisa de metais não ferrosos e fertilizantes, após 
crescerem de US$ 6 bilhões em 2005 para US$ 18,8 bilhões em 2012, caíram 
bruscamente para US$ 12,3 bilhões em 2013. Não obstante, as descobertas significativas 
reportadas caíram de 60 minas para 10 por ano. O sucesso na viabilização de novas 
minas não acompanhou os investimentos três vezes maiores ocorridos entre 2005 e 
2013.  

Segundo Heithersay (2014) e Ferreira (2014), as descobertas globais de 
depósitos de metais preciosos realizados por garimpeiros decaíram de 60% entre 1900 
e 1904, para 30% entre 1935 e 1939, para próximo a 0% em 2012. Por outro lado, as 



descobertas resultantes de prospecção por métodos geofísicos (magnetometria, 
gamaespectrometria, sísmica, gravimetria e eletromagnetometria) subiram de 0%, 
entre 1935 e 1939, para 45%, entre 2005 e 2009.  

O DNPM estimou que, em 1994, existiam no Brasil cerca de 2.000 garimpos, 
onde atuavam cerca de 400.000 garimpeiros. Na atualidade, restam em atividade 
apenas algumas dezenas de garimpos e alguns milhares de garimpeiros.  

A prospecção mineral no Brasil, para revelar todo o potencial mineral do 
país, necessita passar para uma fase de mapeamentos geológicos e geofísicos mais 
detalhados, modelos exploratórios mais elaborados, estudos técnico-científicos, 
sondagens mais profundas, emprego de métodos geofísicos avançados e de 
profissionais especializados. Nesse contexto cabe um papel especial à academia, não só 
na formação de pessoal especializado, mas também na definição das assinaturas, 
características e controles dos depósitos minerais.  

No contexto internacional de raras descobertas, baixos teores dos minérios, 
grande profundidade das descobertas, o Brasil destoa em grande parte do quadro 
global, visto que nele as descobertas de depósitos minerais ocorreram ainda hoje em 
superfície ou em pequena profundidade. 

Uma comparação com a Austrália e o Canadá (Figura 2) mostra que o Brasil 
tem área territorial e características geológicas similares aos dois gigantes mundiais da 
exploração mineral. No entanto, segundo o boletim anual do SNL/Metal Economic 
Group (2013), os investimentos globais em exploração mineral de metais preciosos, 
metais base e Diamante (o SNL/MEG não inclui metais ferrosos) foram, em 2012, de US$ 
21,5 bilhões. Destes, foram investidos no Brasil apenas 3% (US$ 645 milhões), enquanto 
na Austrália 14% (US$ 2.589 milhões) e no Canadá de 17% (US$ 3.440 milhões). 
Considerando as respectivas áreas territoriais, os investimentos por km² foram de: US$ 
76 no Brasil, US$ 226 na Austrália e US$ 287 no Canadá. No mesmo ano foram investidos 
em exploração mineral, tanto no Chile como no Peru 5% dos investimentos globais, ou 
seja, da ordem de US$ 1.000 milhões em cada um deles. Daí ser permitido concluir-se 
que, em termos de prospecção mineral, o Brasil é ainda um gigante adormecido. Como 
consequência, possui ainda elevado potencial mineral a ser revelado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
É necessário que se considere, também, algumas características intrínsecas 

do setor de pesquisa mineral/mineração que influenciam na realização do potencial 
mineral no país: 



 1) a rigidez locacional, visto que os depósitos minerais ocorrem onde a 
natureza os originou, em geral em áreas remotas;  

2) o alto custo e o longo tempo de prospecção e da implantação de uma 
mina; 

 3) a existência de infraestruturas energética e de transporte adequadas;  
4) o alto risco dos empreendimentos;  
5) a exigência de recursos financeiros substanciais;  
6) a estabilidade jurídica do setor e confiança no governo;  
7) o alto custo país.  
Estima-se que de cada 1.000 alvos preliminares (ocorrências minerais), 

apenas 100, após as fases exploratórias de prospecção geológica terrestre, geoquímica 
e geofísica (com duração entre 2 e 4 anos), passam para a fase de sondagem 
exploratória. Nesta fase, com 1 a 3 anos de duração, dos 100 alvos sondados, cerca de 
15 são selecionados como potenciais. Na fase seguinte, com duração de cerca de 3 anos, 
faz-se a definição dos recursos (cubagem), seguido de estudo de viabilidade econômica, 
após o qual restam como potenciais 3 a 4 jazidas dentre os 15 depósitos selecionados. 
Apenas uma destas jazidas, após 2 anos das fases de definição de reservas e de 
implantação da mina, entra em operação. 

Devido ao fato de que, em média, de cada 1.000 alvos preliminares visitados 
somente um se transforma efetivamente em mina, isto num período de 10 anos de 
estudos, há a tradição de desejar-se sorte ao investidor em exploração mineral. Pela 
mesma razão, as bolsas de valores classificam de venture capital os recursos destinados 
à exploração mineral, pois os investimentos para viabilizar uma mina são muito 
elevados, de longo prazo e de alto risco.  

Devido à pequena atratividade comparativa do Brasil para investimentos em 
exploração mineral no momento, mesmo as mais tradicionais empresas de mineração 
brasileira estão migrando para fazer prospecção e mineração no Chile, Peru, Colômbia, 
México, USA, Canadá, Moçambique e países da Ásia e Indonésia. 

Potencial mineral o Brasil possui, e grande. No entanto, o conhecimento 
geológico-metalogenético de seus distritos mineiros e depósitos minerais, a política 
mineral vigente, a confiança jurídica e a atratividade para investimentos em exploração 
mineral no país deixam muito a desejar. 
 

Fonte: MARINI, O.J – 2016. Potencial Mineral do Brasil (parcial), In: Recursos 

Minerais do Brasil: problemas e desafios; Adolfo Melfi, Aroldo Misi, Diógenes de 

Almeida Campos e Umberto Giuseppe Cordani (organizadores) – Rio de Janeiro: 

Academia Brasileira de Ciências 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEMANDA CHINESA POR AÇO DEVE CAIR EM 2017 E PRESSIONAR 

MINÉRIO DE FERRO, DIZ INSTITUTO 
 

A demanda da China por aço deve cair 1,9 por cento neste ano, pressionando 
os preços do minério de ferro, à medida que a produção da principal matéria-prima do 
aço aumenta, disse o presidente de um instituto de estudos chinês nesta quinta-feira. 

A demanda por aço na China, maior consumidor e produtor global, deve cair 
para 660 milhões de toneladas, afirmou Li Xinchuang, do Instituto de Planejamento e 
Pesquisas da Indústria Metalúrgica da China. 

A queda vem em um momento em que a China promove duras reformas 
para cortar excesso de capacidade de produção. 

"Nós acreditamos que o consumo de aço da China vai cair gradualmente --
talvez suba em alguns anos, como no ano passado. Essa é nossa posição", disse Li, que 
também é vice-presidente do Conselho de Administração da Associação Chinesa de 
Ferro e Aço, durante uma conferência da indústria em Perth, na Austrália. 

Ele disse que a demanda por importações de minério de ferro da China subiu 
0,7 por cento para 1,1 bilhão de toneladas em 2016, com o país dependendo das 
importações para atender 87 por cento da demanda total. 

O instituto prevê que a oferta de minério de ferro transportado por navios 
pode crescer cerca de 50 milhões de toneladas neste ano, o que é cerca de 10 milhões 
de toneladas acima da previsão da segunda maior produtora de minério de ferro do 
mundo, a Rio Tinto. 

Como resultado, o instituto prevê que os preços do minério de ferro vão 
variar entre 55 dólares e 90 dólares a tonelada em 2017, com uma média no ano de 65 
dólares. 

"Infelizmente, com a rápida alta dos preços do minério de ferro, a produção 
chinesa de minério de ferro subiu 15 por cento nos primeiros dois meses", disse Li. 

O minério de ferro está sendo negociado a cerca de 77,60 dólares a 
tonelada, alta de quase 40 por cento ante um ano atrás. 

"Qual é o futuro? Nós acreditamos que a sobreoferta global de minério de 
ferro é muito séria no longo prazo", afirmou. Ele adicionou, no entanto, que a China 
deve continuar fortemente dependente de importações de minério de ferro no longo 
prazo. 
 

Fonte: Reuters 

Autor: Aaron Bunch 

Data: 30/03/2017 

 
 



 
BRASIL VAI REALIZAR ESTUDOS AMBIENTAIS NA ELEVAÇÃO DO RIO 

GRANDE 
 

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) celebrará nova etapa da parceria com 
a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) para alavancar os estudos ambientais e 
oceanográficos necessários para avaliação do potencial mineral da Elevação do Rio 
Grande, localizada em águas internacionais, do Atlântico Sul, a mais de 1,1 mil km da 
costa brasileira. A solenidade será às 14h30, no auditório E1, campus Itajaí, e contará 
com a presença de representantes das duas instituições, além de pesquisadores ligados 
ao tema. 

A iniciativa faz parte do Programa de Estudos Ambientais para a Exploração 
de Crostas Ferromanganesíferas Ricas em Cobalto na Elevação a do Rio Grande 
(PROERG) coordenado pela CPRM e que vai contar com parceria da Univali. O estudo 
está previsto no contrato e plano de trabalho firmado entre a CPRM e a Autoridade 
Internacional dos Fundos Marinhos (ISBA), órgão ligado a ONU, que concedeu ao Brasil 
o direito de pesquisar por 15 anos o potencial mineral da região formada por uma 
cordilheira montanhosa submersa, que se eleva de mais de 3 mil metros do fundo 
oceânico. 

Desde 2009, a CPRM vem estudando a elevação do Rio Grande através de 
expedições marítimas desenvolvidas em parceria com outras instituições, identificando 
as áreas de maior interesse econômico para exploração mineral. Estes estudos 
demonstraram que o local possui indícios de áreas ricas em cobalto, níquel, manganês, 
fosfato, platina até minérios utilizados na indústria de alta tecnologia, como terras raras. 

De acordo com o diretor de Geologia e Recursos Minerais, José Leonardo 
Andriotti, o objetivo desta etapa é avaliar possíveis impactos que a atividade de 
mineração poderá causar no meio ambiente marinho. “Trata-se de um projeto 
estratégico coordenado pela CPRM que amplia a presença brasileira no Atlântico Sul. 
Também é considerado um projeto pioneiro porque coloca o Brasil em um seleto grupo 
de países que estão na vanguarda das pesquisas minerais nos oceanos, entre eles, 
Rússia, Noruega, França, China, Alemanha, Japão e Coréia do Sul”, explica.  

Andriotti acredita que o projeto coordenado pela Divisão de Geologia 
Marinha (DIGEOM) da CPRM vai estimular o desenvolvimento científico e a criação de 
polos capazes de desenvolver novas tecnologias e equipamentos de ponta para dar 
suporte aos trabalhos de pesquisa. “A parceria com a Univali caminha nesse sentido, 
pois vai permitir formação de uma equipe multidisciplinar para realizar o levantamento 
ambiental da região”, avalia. 

Conforme José Angel Alvarez Perez, pesquisador da Univali, o projeto inclui 
a construção de linha de base ambiental, o monitoramento ambiental das atividades de 
exploração e a avaliação de impactos ambientais de eventuais atividades comerciais na 
área. "As possibilidades são interessantes, porque é uma região rica em elementos 
químicos usados na indústria, especialmente nas de alta de tecnologia, na produção de 
chips, peças de usinas eólicas e carros elétricos. Mas também vivem no local 



comunidades biológicas que não são encontradas em outras partes do oceano e podem 
ser suscetíveis a impactos ambientais gerados pela mineração", aponta Angel. 

O plano de trabalho firmado com a ISBA é fortemente sustentado em 
parâmetros técnicos, revelando a preocupação da CPRM com o meio ambiente e o 
desenvolvimento sustentável. Os primeiros cinco anos do contrato firmado serão 
dedicados ao desenvolvimento de estudos que vão detalhar o estado ambiental e servir 
de referência para o estabelecimento de uma linha de base para o monitoramento do 
meio ambiente na região.  

Estão previstas expedições de levantamento ambiental para se conhecer o 
estado natural da biota, condições geológicas e oceanográficas da região. As expedições 
irão coletar dados geofísicos oceanográficos, amostragem de água, da mineralogia, 
petrografia, além de realizar estudos geoquímicos. 

As informações serão inseridas em banco de dados geoespaciais e servirão 
para o monitoramento ambiental e definição das principais áreas de interesse para 
exploração mineral. Já a fase seguinte será avaliação das características mineralógicas, 
estruturais e geomorfológicas e ambientais das áreas de interesse. A terceira etapa do 
plano de trabalho prevê a seleção de áreas para estudo da viabilidade econômica, 
ambiental e técnica dos depósitos minerais identificados. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa com área do elevado Rio Grande 
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MINAS LANÇA A PLATAFORMA MINERAÇÃO 4.0 
 

A iniciativa, coordenada pela Fapemig, visa unir esforços de mineradoras e centros 

tecnológicos para a ‘transformação digital’ 

 

A Plataforma Mineração 4.0, uma iniciativa que visa unir empresários, 
investidores e especialistas do setor minerário em Minas Gerais, foi lançada oficialmente 
ontem (28) na sede da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig), em 
Belo Horizonte. 

Segundo Celso Chapinotte, diretor da Gartner em Minas Gerais, a mineração 
pode aproveitar a experiência de outras indústrias que estão se reposicionando e 
adotando a transformação digital e se inserindo na Indústria 4.0. 

Entre as áreas que apresentam oportunidades estão a gestão de ativos e a 
manutenção preditiva, disse Chapinotte durante a apresentação intitulada "As 
tendências tecnológicas com ser mais produtivo… na indústria e na mineração", dentro 
do fórum "Largada para a Revolução Digital da Mineração Brasileira", promovido pela 
Fapemig. 

Segundo ele, uma das coisas a ser feitas é acabar com silos dentro das 
empresas. O planejamento de lavra deve interagir com a gestão de manutenção, assim 
como a geologia deve falar com o pessoal de TI. Uma pesquisa da Gartner mostra que 
na indústria de recursos naturais, petróleo e mineração, 20% das empresas já usam IoT, 
enquanto que 40% tem planos de usar, mas não nos próximos 12 meses, e 40% admitem 
que a tecnologia é relevante, mas não tem planos para usá-la. 

Ele citou duas grandes mineradoras, a Rio Tinto e a GoldCorp, como 
empresas que tiram proveito da convergência de tecnologias digitais que ganhou o 
nome de 4ª Revolução Industrial, um movimento caracterizado pela velocidade de 
inovações tecnológicas como analítica, inteligência artificial, robótica, Internet das 
Coisas (IoT), veículos autônomos, impressão 3D, nanotecnologia, biotecnologia, ciência 
dos materiais, armazenamento de energia e computação quântica. 

A Rio Tinto pelo desenvolvimento e uso de caminhões autônomos e a 
GoldCorp, mineradora de ouro, por ter ido além do uso de sensores e analítica avançada 
para reduzir custos. Segundo um relatório deste ano da consultoria Deloitte, a GoldCorp 
usa drones, modelagem em tempo real e geocodificação para aumentar a 
produtividade. 
 

Mineração 4.0 

A Plataforma Mineração 4.0 é uma das ações do Projeto Nova Mineração, 
da Fapemig, e tem como objetivo a concepção, estruturação e funcionamento de 
Plataformas Colaborativas, com o objetivo de abordar temas transformadores da 
mineração em Minas Gerais. Entre os participantes dessas Plataformas Colaborativas 
estão mineradoras, instituições de ciência, tecnologia e inovação, órgãos públicos, 



entidades de classe e outras organizações. A Fapemig é responsável pela coordenação 
institucional   no âmbito do Projeto Nova Mineração. 

Participaram do evento de lançamento Evaldo Vilela, presidente da 
Fapemig; Renato Ciminelli, assessor especial da Fapemig; Flávio Antônio dos Santos, do 
Cefet-MG, parceiro da Plataforma; bem como representantes do Sebrae e da Agência 
de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi). Na plateia 
com cerca de 100 pessoas, estavam integrantes da Vale, do Instituto Tecnológico Vale 
(ITV), da Gerdau, da Votorantim, de universidades e empresas de consultoria que 
trabalham no ramo. 

O website Notícias de Mineração Brasil (NMB) também é parceiro dessa 
iniciativa. No ar desde 2013, o website da Aspermont Limited, criou no fim de janeiro a 
coluna Mineração 4.0 para a divulgação de casos de uso de analítica, IoT, robótica e 
outras novas tecnologias em mineração e exploração. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Autor: Alexildo Vaz 

Data: 30/03/2017 

 

LICENCIAMENTO TRAVA US$ 1,2 BI EM PROJETOS MINERAIS 
 

Projetos de mineradoras juniores canadenses no Brasil, que não avançam 
devido à dificuldade na obtenção de licenças ambientais, têm potencial para investir 
US$ 1,2 bilhão e gerar 2 mil empregos. A afirmação foi feita pelo embaixador do Canadá 
no Brasil, Riccardo Savone, em Brasília (DF), na semana passada. 

"Esses projetos não evoluem por causa do licenciamento. Temos 
investimentos de US$ 1,2 bilhão e 2 mil empregos travados devido à não evolução 
desses projetos", afirmou o embaixador em evento na última quarta-feira (22), 
organizado pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral (ABPM). 

Savone disse também que o Brasil precisa de um marco regulatório que 
atenda ao governo, à população e ao setor privado. Segundo ele, o país precisa de 
instituições bem estruturadas e bem preparadas para garantir estabilidade do setor 
jurídico. 

"O timing para discutir investimento no Brasil é perfeito. Alinhado com os 
esforços do governo de fornecer o melhor ambiente", declarou o embaixador do Canadá 
durante o evento "Desafios e Propostas para a Atração de Investimentos para o Setor 
de Exploração Mineral Brasileiro". 

O presidente da ABPM, Luis Azevedo, presente na mesa durante o discurso 
de Savone, comentou sobre o assunto. "Temos que construir o futuro e seguir com o 
que está acontecendo hoje. São jobs que o Brasil precisa e que o Canadá se 
comprometeu a fazer", disse. 



A vice-embaixadora da Austrália, Tracy Reid, que também discursou no 
evento organizado pela ABPM, pediu maior agilidade no processo de licenciamento dos 
projetos de mineração no país, de forma que o contexto atual prejudica as juniores. 

"O Brasil não recebe toda atenção que merece da Austrália e de outros 
países. O ambiente jurídico é difícil. Há atraso nos processos, o que é difícil para as 
empresas, especialmente para as juniores. Isso hoje explica porque a quantidade de 
exploração sendo feita por juniores não é tão alta como costumava ser", afirmou Tracy. 

A vice-embaixadora elogiou a nova gestão do Ministério de Minas e Energia 
e da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral. "É bom ver o ministro 
interagindo com o setor de mineração. Isso vai abrir fronteiras de exploração para 
empresas estrangeiras". Tracy disse ainda que o país precisa tornar as leis trabalhistas 
mais adequadas e flexíveis às tecnologias modernas, sendo importante ter o ponto de 
vista do setor de mineração. 
 

Fonte: ABPM – Associação Brasileira De Empresas De Pesquisa Mineral 

Data: 30/03/2017 

 

 
 

PROJETO DA DUSOLO PODE RENDER R$ 95 MI A INVESTIDORES 
 

Estudo econômico mostra que produção de fertilizantes fosfatados de aplicação direta 

em Tocantins pode gerar valor presente de R$ 94,8 milhões 

 

A DuSolo Fertilizers disse que o valor presente líquido (VPL) do projeto de 
fertilizantes fosfatados de aplicação direta (Danf), parte do projeto de fosfato Santiago 
em Tocantins, pode chegar a US$ 30,3 milhões, cerca de R$ 94,8 milhões, pelo câmbio 
de hoje (24). O resultado faz parte do uma avaliação econômica preliminar (PEA, na sigla 
em inglês) divulgado ontem (23). 

De acordo com o estudo preparado pela consultoria GE21, de Belo 
Horizonte, o VPL, depois de impostos, considera uma taxa de desconto de 10% e o 
capital inicial foi considerado zero, uma vez que a planta de produção está pronta e em 
operação. Entre as premissas do estudo, constam recursos indicados de 1,16 milhão de 
toneladas com 8,23% P2O5 (pentóxido de fosfato), incluindo 0,29 Mt com teor de 
14,78% P2O5, e inferidos de 2,7 Mt com 8,58% P2O5, incluindo 0,82 Mt com 14,72% 
P2O5. 

A produção foi estimada em 543 mil toneladas de Danf, com 12% P2O5, e 
653 mil toneladas de Danf, com 15%, ao longo de 12,5 anos, com custos operacionais 
da ordem de US$ 18,47 por toneladas para cobrir custos de mineração, produção, 
administrativos e gerais. O caso base mostra VPL de US$ 13 milhões, cerca de R$ 40,7 
milhões. 

"Apesar de estarmos produzindo e vendendo Danf desde 2015, esse é o 
primeiro relatório técnico [feito dentro de normas canadenses] que demonstra o 
potencial positivo de Santiago, e a companhia acredita que isso começa a demonstrar o 



alto potencial de longo prazo dos ativos no Brasil", disse Giles Baynham, CEO da DuSolo, 
em nota. 

Segundo ele, a meta da empresa neste ano é mostrar esse potencial. "Agora 
estamos trabalhando em outro PEA para um Danf granulado ácido (AG Danf PEA), bem 
como na exploração da área Amaury. O desenvolvimento de mercado e produto está 
em andamento, conforme recomendado pelos nossos consultores de mercado, para 
atingir o preço do Danf previsto no melhor cenário", declarou Baynham. 

A diferença entre o caso base e o melhor cenário está na estimativa de 
preços elaborada pela Agroconsult Consultoria e Projetos. O estudo econômico do Danf 
é o primeiro estágio da estratégia da DuSolo para demonstrar o potencial dos depósitos 
de fosfato do projeto Bonfim, em Tocantins. O depósito Santiago, que fica dentro da 
área de Bonfim, onde a DuSolo tem uma mina em operação graças a uma Guia de 
Utilização. O minério lavrado é processado na planta de Campos Belos, em Goiás. 

"O segundo estágio dessa estratégia é melhorar a viabilidade econômica por 
meio da produção de Fosfato Fertilizante Granulado Ácido, que combina Danf 15% com 
ácido sulfúrico para melhorar o desempenho agronômico do Danf. Esse produto 
granulado deve aumentar o mercado disponível para a companhia e gerar preços de 
venda mais altos", diz a mineradora em nota. O estudo econômico do AG Danf deve ser 
concluído no segundo semestre de 2017. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 24/03/2017 
 

 
 

CONGRESSO DEBATE ENCARGOS FINANCEIROS NO SETOR MINERAL 
 

A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), as 
Taxas de Fiscalização de Recursos Minerais (TFRM), e as Taxas de Fiscalização de 
Recursos Hídricos (TFRH) serão temas a serem debatidos durante o 3º Congresso 
Internacional de Direito Minerário, entre os dias 8 e 10 de maio, em Brasília (DF). 
Especialistas nacionais e internacionais vão refletir sobre o impacto dos tributos no 
desenvolvimento da indústria mineral durante a oficina “Encargos financeiros devidos 
ao poder público”. 

O assunto tem merecido atenção cada vez maior dos dirigentes e 
profissionais das empresas de mineração, principalmente com a volta da discussão no 
Congresso Nacional do projeto que propõe um novo Código de Mineração. Para o 
Advogado e palestrante do Congresso, Fernando Scaff, os encargos financeiros cobrados 
atualmente são excessivos. “A análise do custo imposto pelo poder público quando é 
comparado com outros países, não leva em consideração as taxas tributárias cobradas 
no Brasil, responsáveis pela redução da nossa competitividade empresarial”, salienta 
Fernando. 

Ele acredita que as mudanças na política tributária do setor mineral podem 
acarretar novos e preocupantes desarranjos financeiros para as empresas. “Maior custo, 



menor investimento. Essa é a equação financeira correta, que muitas vezes não é 
examinada de forma adequada. Não se pode analisar apenas o âmbito das incidências 
minerárias. É necessário que o legislador verifique em conjunto com a tributação que já 
é cobrada das empresas. Se há interesse em desenvolver o setor, é necessário estimulá-
lo financeiramente e não majorar as cobranças”, afirma. 

Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e da 
Universidade Federal do Pará (UFPA), Fernando Scaff, acredita que existam soluções 
para esta questão, como compensar o aumento dos encargos com a redução da carga 
tributária, como se vê em outras partes do mundo. “Duas possibilidades podem ser 
vislumbradas: reduzir 100% dos royalties pagos com o valor de Imposto sobre a Renda 
(IR) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ou compensar o royalty com a 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Confins) e com o Programa de 
Integração Social (PIS) ”, opina. 

Para o professor, é importante pensar que, no Brasil, os royalties incidem 
sobre o faturamento, pois é utilizado como base de cálculo o montante de minério 
extraído. “A primeira solução seria compensar esse valor com o total a ser pago 
referente aos tributos sobre os lucros. Mas isso seria insuficiente, pois precisaria pensar 
também nas empresas em fase pré-operacional e naquelas em que o ponto de 
lucratividade ainda não foi atingido”, afirma. 

Scaff acredita o Governo deveria adotar medidas para garantir a 
manutenção econômica da indústria extrativa mineral. Segundo ele, isto pode ser feito 
de algumas formas: usando instrumentos financeiros e creditícios, por meio de linhas 
oficiais de crédito para as empresas, com vantagens em termos de prazo de carência e 
de taxas de juros. Outra alternativa seria a utilização de instrumentos fiscais, barateando 
a importação de plantas industriais específicas ou assegurando a devolução dos créditos 
de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) para os 
exportadores. 

Fernando Scaff acredita que o Congresso, promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Mineração (IBRAM), em parceria com o Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM) e com a Escola da Advocacia-Geral da União (EAGU), será 
uma grande oportunidade para que as empresas e o setor público possam discutir as 
dificuldades existentes nos âmbitos financeiro, creditício e ambiental e buscar 
alternativas para o setor. “Não se trata apenas de uma atividade acadêmica isolada, mas 
de um encontro que permitirá o debate em busca de soluções práticas e concretas. Isto 
porque a questão dos custos financeiros é de extrema relevância em qualquer 
empreendimento, sendo que, no caso da mineração, em face da rigidez locacional, as 
empresas estão mais expostas às pressões de diversas ordens, que acabam por 
aumentar significativamente seus custos. Logo, o debate com o setor público e os 
demais atores políticos é de suma importância para todos”, finaliza. 
 

Fonte: Exame 
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MPF/AM INVESTIGA IMPACTOS DA MINERAÇÃO EM ÁREAS DE 

PROTEÇÃO NO SUL DO AMAZONAS 
 

Há informações de que o DNPM possui 250 pedidos de lavra de minérios para a mesma 

área 

 

O Ministério Público Federal no Amazonas (MPF/AM) abriu inquérito civil 
público para investigar possíveis impactos socioambientais de atividades de mineração 
sobre unidades de conservação federais situadas na região sul do Estado. O órgão 
constatou a existência de 250 pedidos de pesquisa e lavra de minérios protocolados no 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) que incidiriam sobre cinco áreas 
protegidas criadas em maio de 2016, as mesmas que são alvo de proposta anunciada 
por deputados federais e senadores do Amazonas para permitir a redução de seus 
limites ou extinção da proteção garantida. 

De acordo com a portaria que dá início às apurações, as unidades de 
conservação potencialmente afetadas pela pretensão da proposta defendida 
publicamente pela bancada amazonense totalizam quase 2,7 milhões de hectares de 
área protegida na região do chamado "arco do desmatamento", área da floresta 
amazônica que sofre forte pressão das atividades de extração de madeira e pecuária 
ilegais e do agronegócio. Trata-se de três unidades de conservação de uso sustentável 
(Área de Proteção Ambiental dos Campos de Manicoré e Florestas Nacionais Aripuanã e 
do Urupadi) e duas reservas de proteção integral (Reserva Biológica do Manicoré e 
Parque Nacional do Acari). 

No documento, o MPF sustenta que a criação dessas reservas resultou de 
estudos técnicos que classificaram essas áreas como de importância biológica “muito 
alta” ou “extremamente alta”, e passou por diversas fases de reuniões e consultas 
públicas, não havendo, à primeira vista, ilegalidades ou irregularidades que justifiquem 
eventual anulação ou revisão dos procedimentos que indicaram a abrangência a ser 
protegida. 

Em nota técnica, citada no documento do MPF, o Instituto Socioambiental 
(Isa) levantou a existência de possíveis interesses de mineradoras, latifundiários, 
políticos e empresas do setor de energia na redução ou extinção das áreas de proteção 
no Sul do Amazonas, o que deverá ser apurado durante a tramitação do inquérito 
instaurado no dia 21 de março deste ano. 

Em até dez dias após o recebimento de notificação, o DNPM deverá remeter 
ao órgão relatório de todos os processos de requerimento de pesquisa e lavra 
minerárias em áreas de unidades de conservação federais no Sul do Estado, sobrestados 
e, eventualmente, autorizados, com todos os dados indicados nos sistemas de controle 
(nome da parte interessada, número do processo, unidade de conservação incidente 
etc.). 



Ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e ao Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o MPF requisitou informações sobre eventual 
recebimento de projeto de lei ou proposta visando a redução das reservas na região e, 
caso exista, de posicionamento técnico sobre o tema. 

O inquérito civil público tem prazo de um ano para conclusão, podendo ser 
prorrogado por igual período. 
 

Fonte: MPF 
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MINERADORAS PRECISAM RETOMAR CONFIANÇA DOS BANCOS 
 

Empresas de mineração do Brasil precisam aumentar a troca de informações com o 

banco e gerar maior interlocução, diz executivo do banco Itaú. 

 

As empresas de mineração do Brasil precisam aumentar a troca de 
informações com o banco e gerar maior interlocução, afirmou Randall Terada, gerente 
de Crédito para Mercados Corporativos do banco Itaú, em Brasília (DF). No último dia 
22 de março, durante evento realizado pela Associação Brasileira de Empresas e 
Pesquisa Mineral (ABPM), o executivo falou da visão dos bancos sobre o setor de 
mineração. 

"Conseguir o apoio dos bancos depende de saber medir os riscos. É preciso 
saber o que é imponderável, o câmbio, a cotação das commodities. As mineradoras 
precisam analisar o que é possível fazer para dar conforto ao banco, transformar o 
projeto em um risco mensurável", afirmou Terada durante painel sobre atração de 
investimentos. 

O gerente do Itaú afirmou que para os bancos a primeira impressão é a que 
fica. Dessa forma, as mineradoras precisam levar dados e estudos mais concretos e 
críveis, serem mais consistentes nas apresentações aos bancos. 

Esse discurso foi endossado por Luis Azevedo, presidente da ABPM e 
mediador do painel que contou com Terada e Felipe Alves, presidente da Frontera 
Minerals e da CBRR. 

"Nós precisamos reeducar o investidor, mudar um pouco o perfil. Antes de 
ir buscar dinheiro, a mineradora tem que tomar um pouco do risco. Um gerente de 
banco vai te perguntar a mesma coisa quatro vezes no dia para garantir a confiança. As 
mineradoras precisam mudar a imagem para conseguir crédito", afirmou o presidente 
da ABPM. 

Perguntado por Azevedo sobre o que as mineradoras precisam fazer para 
retomar a confiança dos bancos, Terada respondeu que essa é uma questão complexa. 
Mencionando o ano de 2014, quando bancos como Itaú, Santander e Bradesco 
financiaram projetos transformadores de mineração que não foram adiante. 



"Os ativos já operacionais precisam aumentar o relacionamento com o 
banco. Levar analistas para conversar com a gente, ganhar conhecimento, fazer as 
perguntas certas. O minerador precisa mostrar que sabe operar mina, manter custos, 
entregar resultados. Construir relacionamentos favorece, aos poucos, um 
financiamento em uma grande empreitada. Isso credencia próximos passos, como a 
oportunidade de expandir a produção", disse Terada. 

O gerente do Itaú citou um caso de sucesso recente do banco, sem citar 
nomes, de uma mineradora de minério de ferro que teve apoio e passará a exportar a 
commodity, que antes era comercializada somente no mercado nacional. 

Azevedo concluiu o painel com casos de sucesso na abertura de capital e 
atração de investimentos das mineradoras Rio Verde e Avanco Resources, que se 
mostraram prontas e maduras para conseguir apoio. O presidente da ABPM também 
mencionou os casos negativos das empresas do Grupo X, de Eike Batista, da MBAC, em 
recuperação judicial; e da Largo Resources, que ganhou recentemente tempo para 
fechar um acordo de financiamento com um consórcio de banco brasileiros. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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 VALE ZEROU DIFERENÇA COMPETITIVA COM RIVAIS AUSTRALIANAS,  
DIZ DIRETOR 

 
A mudança operacional promovida no fim da gestão de Roger Agnelli e 

durante o comando de Murilo Ferreira possibilitou à Vale fechar o abismo de 
competitividade que havia com suas concorrentes australianas, disse o diretor 
financeiro da companhia, Luciano Siani, nesta quarta-feira (5). 

Em evento realizado pelo Bradesco, voltado a analistas e investidores, o 
executivo destacou iniciativas de cortes de custos, que possibilitaram a redução tanto 
em dólares como em reais, e o foco em ativos importantes e de “classe mundial” como 
essenciais para alcançar esse resultado. “Temos todas condições de gerar margem 
melhor que a concorrência”, afirmou. 

Uma vantagem da Vale, acrescentou Siani, é sua necessidade menor de 
investimentos no médio prazo. Nos próximos 13 anos, ele comentou que apenas uma 
mina, de Capanema, em Minas Gerais, precisará de investimentos em cerca de US$ 300 
milhões por conta da reposição. 

Em contraste, a BHP Billiton, por exemplo, informou a exaustão em cinco 
anos de um projeto de quase 80 milhões de toneladas. O mercado calcula que os gastos 
necessários para a anglo-australianas serão de US$ 2,5 bilhões. 
 

 

 



Não ferrosos 

A área de metais não ferrosos da Vale ainda não está contribuindo o quanto 
poderia para o resultado da companhia, mas a alavancagem operacional é alta e uma 
recuperação dos preços seria significativa, afirmou Siani. 

Nos cálculos do executivo, com cerca de US$ 1 mil por tonelada de aumento 
nos preços do níquel e do cobre, a contribuição para o lucro antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) poderia chegar a US$ 800 
milhões. 

Em Moatize, onde produz carvão em parceria com a japonesa Mitsui, 
também há boas perspectivas. Há espaço, segundo Siani, para que o custo por tonelada 
de entrega do produto no porto para exportação caia a US$ 60 em breve. No lado do 
preço da matéria-prima, o cenário também é benéfico, depois que a cotação subiu de 
US$ 150 para US$ 180 por tonelada em alguns dias. 

“Hoje Moatize finalmente chegou a um ponto em que tem condições de 
deixar de ser sorvedor de caixa para se tornar um gerador líquido de caixa”, declarou 
Siani. 

Sobre o “project finance”, modelo de captação para tornar o projeto de 
carvão em Moçambique viável — e receber mais uma parcela da venda de participação 
para a Mitsui —, a confiança foi renovada, disse Siani, depois que o negócio de ações 
finalmente foi fechado. 
 

Canadá 

Se a área de minério de ferro, mais importante para a Vale, terá quase 
nenhuma necessidade de investimento para reposição na próxima década, os projetos 
da empresa no Canadá precisarão de dispêndio para evitar a exaustão de minas de 
metais, comentou o diretor financeiro.  

“Em níquel e cobre, vamos precisar de novas minas”, disse Siani. Além disso, 
dependendo das condições de preço no mercado internacional, há várias oportunidades 
de expansão na mesa, afirmou. 

Mas a tese que o diretor financeiro da Vale tentou vender foi de que hoje a 
despesa de capital fixo tem possibilidade de redução na empresa. “Foi-se o tempo em 
que a necessidade de investimentos da Vale era grande”, disse. 

Na apresentação usada para o encontro, inclusive, os números de previsão 
de investimento para além de 2018 estão abaixo do que a companhia apresentou na 
teleconferência de resultados do quarto trimestre. Para 2018, por exemplo, a 
apresentação passada mostrava previsão de US$ 4,5 bilhões. Agora, esse número já 
apareceu em US$ 4 bilhões. 

A Vale informou que não mudou suas premissas de investimento para os 
próximos anos. Segundo a empresa, a alteração no número de dispêndio previsto o ano 
que vem em diante deve-se ao fato de não ser considerado mais o investimento em 
fertilizantes. Depois da venda da Vale Fertilizantes para a Mosaic, a estimativa de quanto 
a área vai investir foi excluída dessa conta porque o negócio não será mais consolidado 
integralmente no balanço da mineradora. 
 

 

 

 



Navios e Schvartsman 

A Vale está em fase final de negociação para vender os quatro navios 
Valemax que ainda restam em seu portfólio, disse Siani. Segundo ele, os documentos 
necessários já estão sendo preparados para assinatura.  

A alienação desses ativos seria mais um passo no ambicioso plano de 
desalavancagem da empresa, que pretende reduzir as obrigações financeiras a algo 
entre US$ 15 bilhões e US$ 17 bilhões já no fim deste ano. 

Pelas contas da empresa, mesmo com o minério a US$ 65 por tonelada neste 
ano — atualmente próximo a US$ 80 —, a geração de caixa por si só cortar a dívida para 
US$ 19,7 bilhões. Os recursos advindos da venda do negócio de fertilizantes à Mosaic 
contribuiriam para diminuir o nível mais ainda, para US$ 18,5 bilhões, e as vendas dos 
navios baixariam esse número para US$ 18,1 bilhões. Se o “project finance” de Moatize 
for concluído, a queda seria para US$ 15,4 bilhões. 

Em um segundo momento, será a hora de a Vale pensar o que faz com ativos 
que são considerados estratégicos, mas que não são necessários para a produção de 
suas principais commodities, como a VLI, disse Siani. “Com a chegada de [Fabio] 
Schvartsman [novo presidente da companhia], vamos sentar para analisar essas 
possibilidades”, afirmou. O executivo, após a apresentação, contudo, afirmou que ainda 
não há definição de quais seriam os negócios nem de que precisarão ser vendidos. 

Os executivos atualmente na Vale aprovaram a escolha de Schvartsman para 
substituir Ferreira. Agradaram, segundo ele, tanto a experiência em commodities e os 
trabalhos anteriores, como o perfil de comando do novo presidente. “Estamos muito 
animados com a chegada dele e confiantes no trabalho”, disse Siani.  

O executivo, porém, exaltou a contribuição de Ferreira para um momento 
difícil pelo qual a empresa passou, de reversão do superciclo das commodities, e afirmou 
que a companhia já sente saudades. “Murilo trouxe para a Vale uma cultura de 
simplicidade e austeridade, teve de mudar a postura”, declarou. “Essa cultura havia se 
perdido na mineração, principalmente por conta do superciclo”. 
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AVANCO GERA QUASE US$ 60 MI DE RECEITA NO 1º ANO 
 

A meta de produção para o ano que vem é de 14 mil toneladas de cobre contido e 10,5 

mil onças de ouro 

 

A Avanco Resources produziu 11.188 toneladas de cobre contido, em 2016, 
e 7.779 onças de ouro. Os resultados constam do relatório anual divulgado na terça-
feira (28) que mostra que a mineradora obteve lucro no último trimestre de 2016. 



A meta para a produção neste ano é ficar entre 13.500 e 14.000 toneladas 
de cobre contido e entre 9.750 e 10.500 onças de ouro. 

A receita da companhia foi de US$ 59,2 milhões no ano, e US$ 24,4 milhões 
no último trimestre de 2016. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização (Ebitda) registrado no ano passado foi de US$ 16,67 milhões, sendo que 
somente no quarto trimestre de 2016 foi de US$ 7,8 milhões. 

A empresa, que iniciou suas operações em maio, teve prejuízo de US$ 2,7 
milhões em 2016, entretanto, de outubro e dezembro, a Avanco obteve lucro líquido de 
US$ 750 mil. "A venda de concentrado [de cobre] foi de 36.765 toneladas t e a receita 
provisória de vendas foi de US$ 58.2 milhões, incluindo vendas anteriores à produção 
de US$ 300 mil", destaca o relatório. 

A mina de Antas movimentou 6,5 milhões de toneladas (Mt) de material, 
sendo 629 mil toneladas de minério, com teores de 2,24% de cobre e 0,67 gramas de 
ouro por tonelada. Ao todo, quase 511 mil toneladas de minério foram processadas. A 
taxa de recuperação de cobre foi de 95,76% e a de ouro 85,81%, no ano passado. 

"2016 foi o ano marcante para Avanco. O comissionamento da mina de 
Antas foi antecipado, dentro do orçamento e depois de declarar a produção comercial, 
o aumento da produção superou todas as métricas na mina. Isso nos levou a superar a 
orientação para produzir mais de 11.000 toneladas de cobre e auferir US$ 59 milhões 
em receita. Em 2017, Antas continua a produzir um fluxo de caixa livre positivo, 
reforçando a posição de US$ 22,9 milhões no final de 2016", disse o CEO da Avanco, 
Tony Polglase. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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PÚBLICO VS PRIVADO: A CULPA É MESMO DA BUROCRACIA? 
 

Toda ação bem-sucedida, advinda do mundo corporativo, está respaldada 
por um objetivo, um planejamento estratégico, prazos e muito trabalho de bastidores. 

No entanto, quando fazemos parcerias com o setor público, perdemos toda 
velocidade de mercado, fundamental para a nossa sobrevivência. Os atrasos no setor 
privado colocam em xeque-mate a competitividade da empresa, ao passo que a lentidão 
e a burocracia do setor público não colocam em risco a existência da instituição. Parece 
até que o povo está acostumado a esperar muito, quando se trata de um órgão público. 

Quando dialogamos com os representantes do setor público, o coro geral diz 
“a culpa é da burocracia”, “aqui as coisas são assim mesmo”. Vemos algumas pessoas 
se esforçando para ganhar tempo; são adeptas dos discursos das dificuldades. Tudo é 



difícil! Enquanto o empresariado, diante do obstáculo, pensa na solução, o setor público 
considera o obstáculo um bom argumento para não avançar e esperar. Falta ousadia, 
objetividade, vontade e eficácia. Um modo de não assumir é não tentar. Quantas 
oportunidades o setor público perde por falta de pró-atividade e excesso de burocracia! 

E de quem é a culpa, de fato? 
Não é da burocracia nem do setor público. São de algumas pessoas (não 

todas) que não tem interesse de mudar essa realidade e preferem se acomodar nesse 
ritmo ineficaz. Até porque, a entidade não tem vida própria, não respira, não anda. A 
entidade é cada pessoa que nela trabalha. Se a entidade é assim, as pessoas nela a 
fizeram assim. 

Apesar de tudo, ainda acreditamos que seja possível realizar essa parceria. 
Há empresários sérios e comprometidos que desejam cooperar com a comunidade, por 
meio do setor público. Há profissionais eficazes no setor público, com desejo de 
mudança, trabalhando muito para dar soluções a inúmeras ações travadas pela 
burocracia. Queremos acreditar, com base nos bons exemplos dos dois lados, público e 
privado, que é possível trabalharmos juntos. 
 

Fonte: Ontem, hoje e amanhã 
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