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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 

 

 
 

MAIOR DO QUE SERGIPE, RENCA VAI SE ABRIR PARA A MINERAÇÃO 
 

“Evidentemente, melhorias pontuais são necessárias como forma de destravar o setor, 

dentre as quais se destacam a extinção da Renca, a revisão das restrições para 

mineração em faixa de fronteira, a regulamentação de mineração em terras 

indígenas”. 

 

Sem surpresas e em estreita sintonia com as diretrizes que vêm sendo 
anunciadas foi publicada no Diário Oficial da União de hoje (7) a Portaria 128, de 30 de 
março de 2017, que pavimenta o caminho para a extinção da Reserva Nacional de Cobre 
(Renca). Criada pelo Decreto 89.404 de 24 de fevereiro de 1984, a Renca situa-se entre 
os estados do Pará e Amapá e tem aproximadamente 33 mil km2 de área, sendo, 
portanto, maior do que o Estado de Sergipe. 

A Renca tinha por objetivo declarado garantir que a prospecção e lavra nesta 
região notoriamente conhecida como "uma província mineral substantiva" se 
desenvolvessem sob um regime especial. Ao mesmo tempo, vislumbrava-se no 
expediente instrumento de política social, integração nacional e segurança nacional, 
seja qual for a definição que se confira a este último. 

Assim, a Reserva foi criada com a finalidade de garantir exclusividade à 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) para realizar os trabalhos de 
pesquisa das ocorrências de cobre e os seus associados. Ao mesmo tempo, ela 
estabelecia que as concessões de lavra somente poderiam ser outorgadas às empresas 
com que a CPRM tivesse negociado os resultados dos trabalhos de pesquisa, na forma 
dos instrumentos normativos que criaram a CPRM. 

Desta forma, pretendia-se que a CPRM, após concluídos os trabalhos de 
pesquisa, negociasse os resultados de acordo com critérios específicos a serem 
estabelecidos pelo Ministério das Minas e Energia. Mesmo no que diz respeito às 



substancias não reservadas, as autorizações de pesquisa e concessões de lavra se 
sujeitariam às condições especiais e se dariam mediante ato exarado em processo 
instruído pelo DNPM, precedido de manifestação da Secretaria Geral do Conselho de 
Segurança Nacional e outros órgãos interessados. 

O fato é que a iniciativa foi um grande fiasco. Já naquele momento de criação 
da Renca, não só a CPRM carecia de recursos financeiros e técnicos, como estava sujeita 
a todo o tipo de influência política a desvirtuar o seu foco. Posteriormente, em 1994, 
com a transformação da CPRM em Serviço Geológico Brasileiro, a situação que era de 
inércia ficou ainda pior, visto que a consequência prática foi a restrição à realização de 
levantamentos geológicos e geofísicos, deixando a pesquisa mineral sob a 
responsabilidade da iniciativa privada. 

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. A reboque, criou enorme 
descompasso entre o desenvolvimento econômico da área compreendida nos seus 
limites e as que a circundam. Para piorar, inúmeras foram as unidades de conservação 
criadas nos seus limites que, de alguma forma, limitarão ou impedirão a pesquisa e lavra. 
Ao longo de quase 30 anos, nenhum projeto foi implantado na região, o conhecimento 
geológico continua incipiente e, na prática, os efeitos alcançados foram contrários aos 
pretendidos. 

Comparativamente, vale referir a Província Mineral de Carajás, de 
implantação contemporânea à edição do Decreto 89.404 e que hoje é responsável pela 
exploração e exportação de mais de 350 milhões de toneladas de minério de ferro, assim 
como inúmeros projetos que se desenvolveram no seu entorno e que propiciaram não 
só melhor conhecimento geológico como, também, o estabelecimento de núcleos 
urbanos e desenvolvimento econômico. Enquanto as áreas confiadas aos trabalhos de 
pesquisa da CPRM ficaram estagnadas no tempo à espera da ação do Estado, nas demais 
regiões circunvizinhas ocorreu o inverso. Ou seja, sem qualquer regime diferenciado ou 
reserva, a atividade minerária realizada por particulares propiciou a implantação de 
diversos projetos e, a reboque, desenvolvimento econômico e social. 

Há centenas de títulos minerários sobrepostos à Renca, alguns outorgados 
antes da sua criação (alguns, inclusive, em favor da própria CPRM), outros requeridos 
antes da sua criação e pendentes de análise e decisão, além de uma grande maioria de 
requerimentos formulados após a edição do Decreto 89.404. Estima-se em 
aproximadamente 170 os títulos requeridos ou outorgados antes da criação da Renca e 
em mais de 550 os requerimentos formulados após a sua criação. De forma a prestigiar 
segurança jurídica, a Portaria 128 cuidou bem em distinguir tais situações e os seus 
efeitos. 

Assim, estabeleceram-se situações distintas. Enquanto (i) os títulos 
minerários outorgados antes da sua criação (autorizações de pesquisa, concessões de 
lavra, permissões de lavra garimpeira e registros de licença) permanecerão em vigor e 
se sujeitarão à normatização do Código de Mineração, (ii) os requerimentos de títulos 
minerários pendentes de decisão mas formulados antes da entrada em vigor do Decreto 
89.404 serão regularmente analisados pela autoridade competente, (iii) ao passo que os 
requerimentos de pesquisa, protocolizados na vigência do Decreto 89.404, serão 
indeferidos. Estabeleceu-se ainda que tais processos, objeto de indeferimento pela 
autoridade competente, serão sobrestados até que seja publicado o decreto de extinção 



da Renca, colocando-se tais áreas em disponibilidade para fins de pesquisa, na forma do 
artigo 26 do Código de Mineração. 

O que se verifica, portanto, é que o governo vem cumprindo a sua promessa 
no sentido de dar novo impulso à atividade minerária, compatibilizando as medidas 
necessárias com a normatização vigente e garantindo a segurança jurídica e a 
estabilidade das relações reguladas. Há consenso no setor de que não é necessário novo 
marco regulatório para a mineração. Não se tem notícia de que alguma empresa, 
nacional ou estrangeira, tenha deixado de investir no Brasil em razão do atual Código de 
Mineração, de 1967. Ao contrário, já que praticamente todo o patrimônio mineral 
brasileiro - Carajás, Trombetas, Paragominas, Catalão, Tapira, Serrinha, Araxá, Lagoa 
Real, Onça-Puma, Pitinga, Niquelândia, Barro Alto, Cana Brava, dentre outros, foi 
construído na sua vigência. 

Evidentemente, melhorias pontuais são necessárias como forma de 
destravar o setor, dentre as quais se destacam a extinção da Renca, a revisão das 
restrições para mineração em faixa de fronteira, a regulamentação de mineração em 
terras indígenas, assim como reformas pontuais do Código de Mineração e em seu 
Regulamento. No entanto, isso não se confunde com um novo marco, em especial 
aquele proposto e que dormita pelas prateleiras do Congresso, de viés nitidamente 
ideológico e estatizante e que a nada mais se serviu do que a espantar os investidores e 
prestar um grande desserviço à mineração brasileira. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Autor: Marcello Ribeiro de Lima Filho 

Data: 07/04/2017 

 

 

APÓS 30 ANOS, EXTRAÇÃO DE OURO PODE VOLTAR À AMAZÔNIA 
 

Depois de mais de 30 anos fechada à atividade de mineração, uma imensa 
área da Amazônia rica em ouro será concedida à iniciativa privada. Por meio de uma 
portaria publicada na edição de sexta-feira do Diário Oficial da União, o Ministério das 
Minas e Energia abriu caminho para a extinção da Reserva Nacional de Cobre e 
Associados (Renca) criada em 1984 ainda durante a ditadura militar. A expectativa do 
governo é leiloar áreas no fim do ano. 

Apesar de ter cobre no nome, a reserva, localizada entre os Estados do 
Amapá e do Pará, é rica sobretudo em ouro, mas também em tântalo, minério de ferro, 
níquel, manganês e outros. Não há informações sobre o tamanho dos depósitos. Mas a 
avaliação do Ministério é que a área poderá se tornar algo de relevância mundial. 

"Acreditamos que nessa área possa ser desenvolvido um projeto ímpar no 
mundo, com uma gigantesca atratividade para ouro", disse Vicente Lôbo, secretário de 
Geologia e Mineração do ministério. Victor Bicca, diretor-geral do Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM), órgão do ministério, vai além e diz que vê a 
possibilidade de que a área possa ser tão representativa quanto é Carajás para o minério 
de ferro. A Renca tem 46 mil quilômetros quadrados. 



Mineradoras nutrem grande expectativa em relação à abertura da reserva. 
"Considero que a portaria é uma vitória do setor mineral. Há muito tempo a gente 
preconiza é a liberação dessa área", diz Marcelo Tunes, diretor de assuntos minerários 
do Ibram, entidade que reúne mineradoras com operação no país. 

Para o governo, uma indicação do interesse de mineradoras em futuros 
leilões é o número de pedidos de requerimentos na Renca. Antes da criação da reserva, 
havia 171 requerimentos de pesquisa; depois da criação, 482. "Isso sinaliza o interesse 
do mercado. Se foram requeridas é porque são áreas que têm atratividade", disse Bicca.  

Ao Valor, ele e Lôbo afirmam que a portaria, de número 128, dá sinal verde 
para que sejam indeferidos todos os pedidos posteriores à criação da Renca e a análise 
dos demais - estes serão outorgados caso estejam de acordo com todas as exigências 
legais. Antes da criação da Renca, o governo havia concedido 25 autorizações de 
pesquisa e duas concessões de lavra. 

Lôbo e Bicca também afirmam que continuará vedada a mineração nas 
unidades de proteção ambiental e nas terras indígenas existentes dentro da Renca. 

Para que a reserva seja de fato extinta será preciso ainda um decreto 
presidencial. O governo do presidente Michel Temer (PMDB) aposta em um conjunto de 
medidas para atrair mais investimentos e aumentar a produção mineral no país. Entre 
essas medidas está a decisão de liberar a atividade em zonas de fronteira. A criação de 
uma agência nacional de mineração e a extinção da Renca estão entre outras iniciativas 
do pacote. 

Lôbo argumenta que a abertura vai gerar empregos numa região inóspita do 
país, que vai melhorar o IDH de cidades próximas, estimular a economia do Pará e do 
Amapá, atrair investimentos e ainda deter garimpos ilegais de ouro que há anos 
funcionam na reserva com suas diversas pistas de pouso clandestinas. "Não faz sentido 
manter uma área como essa fechada às mineradoras e ao mesmo tempo deixar que ela 
seja depauperada", diz Elmer Prata Salomão, presidente da Associação Brasileira das 
Empresas de Pesquisa Mineral (ABPM). 

Maurício Torres, pesquisador e professor da Universidade Federal do Oeste 
do Pará alerta para os riscos de eventuais grandes operações de mineração na região. 
"Mineração é atividade extremamente impactante e serão necessários muitos estudos 
para os impactos nesse caso possam ser mensurados."  

Marcelo Marcelino, diretor de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento de 
Biodiversidade do Instituto Chico Mendes, do Ministério do Meio Ambiente, avalia que 
em princípio não há conflitos de interesse da mineração na Renca ao lado de unidades 
de proteção. "Tudo terá de passar por licenciamento ambiental, os impactos serão 
verificados e as medidas, definidas". 
 

Fonte: Valor 

Autor: Marcos de Moura e Souza 

Data: 11/04/2017 

 

 

 



 
 

SÓ 31% DA RENCA ESTÁ DISPONÍVEL PARA MINERADORAS 
 

Há 10 dias o Ministério de Minas e Energia publicou portaria em que pede ao Governo 

Federal o fim da Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) que fica no Pará e no 

Amapá. 

 

Apenas 31% da Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca) está 
disponível para a atividade mineral, o restante está em território indígena ou reservas 
ambientais. Uma portaria de 30 de março, do Ministério de Minas e Energia (MME), 
pede ao Governo Federal um decreto para a extinção da Renca, uma área com quase 4 
milhões de hectares, que fica na divisa entre o Sul e Sudoeste do Amapá com o Noroeste 
do Pará. 

A reserva, criada na época da ditadura militar, em 1984, tem alto potencial 
para extração de ouro e exploração de outros minerais, como ferro, manganês e tântalo. 
A proposta foi feita pelo ministro Fernando Coelho Filho e aguarda sanção do presidente 
Michel Temer. 

Com a extinção da reserva, a área pode receber, após 33 anos, a atividade 
mineral feita por grandes empresas e por cooperativas de garimpeiros. Dos 4 milhões 
de hectares, cerca de 1,8 milhão ficam em território amapaense, em áreas dos 
municípios de Laranjal do Jari, Pedra Branca, Mazagão e Porto Grande. 

O geólogo Antônio Feijão, ex-diretor do Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM) no Amapá, disse que a região é rica em ouro. "Comparando 
com Serra Pelada, multiplica por algumas vezes. Essa área tem muito ouro, 
principalmente na região do Pará", afirmou ele segundo o website G1. 

Feijão declara que a extração mineral clandestina na região acontece há 
mais de 50 anos, e no lado do Amapá, a existência de outras reservas ambientais e 
territórios indígenas, onde é vetada a atividade mineral, reduzem a área de mineração. 

"Com a revogação da Renca, todos esses alvarás de pesquisa requeridos 
antes do decreto de 1985 estão prevalecidos e todos requeridos depois, eles vão ser 
indeferidos, e essas áreas vão ser disponibilizadas", detalhou Feijão, acrescentando que 
dessa forma várias regiões serão concedidas para atuação de cooperativas de 
garimpeiros. 

Para o Ministério de Minas e Energia, a extinção da reserva é uma forma de 
"se criar mecanismos para viabilizar a atração de novos investimentos para o setor 
mineral", diz a portaria publicada no dia 7 de abril no Diário Oficial da União (DOU). As 
áreas para mineração poderão ser liberadas, em caso de sanção da presidência, de 
forma separada ou em grupos. 

Dados de 2010, do Diagnóstico do Setor Mineral, produzido pelo Ministério 
com órgãos estaduais de meio ambiente, apontaram que 69% do território da Renca no 
Amapá estão dentro de Unidades de Conservação. Ou seja, 31% estariam aptos a serem 
liberados para a exploração de minérios. Ainda de acordo com o estudo, são registrados 



mais de 260 processos para atividades minerais no território da Renca, cerca de 20% 
deles anteriores à criação da reserva. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 17/04/2017 

 

 
 

EXTINÇÃO DA RENCA TARDOU E DEVE FALHAR 
 

“Assim, fruto da dupla inércia do Governo Federal, o que se tem é que o decreto de 

extinção da Renca, que deveria traduzir uma notícia alvissareira, acabará por se 

transformar em medida de pequeno efeito prático”. 

 

Uma vez publicado o decreto de extinção da Renca, como promete o 
Governo Federal, o problema que será enfrentado não será mais o bloqueio dos títulos 
minerários, mas sim as unidades de conservação criadas na área após a edição do 
Decreto 89.404 de 1984, que instituiu a Reserva Nacional de Cobre. Isso porque, a partir 
daquele ano foram criadas seis unidades de conservação (UCs) na área abrangida pela 
Renca, sendo quatro de uso sustentável e duas de proteção integral. Já havia uma 
anterior ao Decreto 89.404. Além disso, foram homologadas duas terras indígenas na 
área da Reserva. 

A responsabilidade é exclusiva do Governo Federal que, além de ficar inerte 
por mais de 30 anos, deixando de conduzir a pesquisa mineral a que se propôs, não agiu 
no sentido de impedir ou limitar a criação de UCs na área. Assim, isso ocorreu sem 
qualquer preocupação com a sobreposição com jazimentos ou depósitos minerais 
relevantes. 

Foram criadas tanto, unidades de conservação de uso sustentável, quanto 
de proteção integral. Vale lembrar que, enquanto nas unidades de conservação de uso 
sustentável e entornos é possível o desenvolvimento da atividade minerária, desde que 
observados alguns requisitos e com exceção das reservas extrativistas (artigo 18 da Lei 
do SNUC - Lei 9.985 de 18 de julho de 2000), nas de proteção integral ela é totalmente 
vedada. Isso porque enquanto aquelas visam conciliar a conservação da natureza com o 
uso sustentável dos recursos naturais, nestas o objetivo único e primordial é a proteção 
da natureza, somente tolerando-se o uso indireto dos recursos naturais. 

Ainda assim, mesmo considerando que a mineração, ainda que em tese, é 
possível nas unidades de conservação de uso sustentável, esta "possibilidade" não é 
absoluta e subordina-se a exigências complementares. Não raro, não se consegue 
atender a essas exigências, dentre as quais se destacam a compatibilidade com a 
natureza jurídica e objetivos da UC, assim como a necessidade de previsão no respectivo 
plano de manejo, a teor do que dispõe o art. 27 da Lei do SNUC. 

O plano de manejo é o documento técnico através do qual se estabelece o 
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da UC, inclusive o manejo dos 
recursos naturais. Dentre outras atribuições e sempre à luz do plano de manejo, 



compete aos conselhos gestores ou consultivos manifestar-se sobre obra ou atividade 
potencialmente causadora de impacto na UC, em sua zona de amortecimento, mosaicos 
ou corredores ecológicos. Como consequência, com a edição do decreto de extinção da 
Renca, deve se acirrar a antiga controvérsia sobre a possibilidade de mineração em UCs, 
fruto de diferentes e inconciliáveis interpretações dadas a alguns dispositivos da Lei do 
SNUC. 

Assim, se, por um lado, se pode argumentar que a criação das UCs não 
inviabilizou, por completo, o desenvolvimento da atividade minerária nas áreas 
sobrepostas e nos entornos, por outro não se pode negar que passou a traduzir um 
enorme embaraço já que, ainda que se considere que, em tese, nas unidades de 
conservação de uso sustentável e no seu entorno a mineração é possível, a prática se 
distancia da teoria. Isso porque, em que pese serem quatro as UCs de uso sustentável, 
somente uma permite, no plano de manejo, a mineração e, ainda assim, em área muito 
restrita. Das outras três, uma expressamente não autoriza a mineração enquanto as 
outras duas sequer contam com plano de manejo. Na prática, isso se traduz em 
impedimento ao desenvolvimento da atividade minerária. 

Para piorar, se sobrepostas as UCs e terras indígenas com a área da Renca, 
o que se verificará é que menos de 20% da área total da Renca remanesce livre, ou seja, 
aberta à mineração. Independentemente de se tratarem de unidades de conservação 
federais ou estaduais, sobrepondo-se em maior ou menor proporção sobre a área da 
Renca, o fato é que, da mesma forma que o Governo Federal falhou ao não desenvolver 
a pesquisa geológica, faltou-lhe iniciativa para limitar a criação das UCs. No caso em 
questão, cumpria ao Governo Federal gerar dados sobre a realidade geológica da região 
e, como consequência, na condição de guardião da riqueza mineral do subsolo, de 
alguma forma limitar a criação de UCs que viessem a inviabilizar a pesquisa e lavra. 

Não é por outra razão que uma das medidas propostas para a melhoria da 
normatização aplicada à legislação mineral trata, exatamente, do estabelecimento de 
obrigatoriedade de consulta ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 
previamente à criação de UCs, de forma que a permitir a compatibilização da 
preservação ambiental com a atividade minerária, classificada como de utilidade pública 
e interesse nacional. 

Assim, fruto da dupla inércia do Governo Federal, o que se tem é que o 
decreto de extinção da Renca, que deveria traduzir uma notícia alvissareira, acabará por 
se transformar em medida de pequeno efeito prático. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Autor: Marcello Ribeiro de Lima Filho 

Data: 18/04/2017 

 

 

 

 

 

 



 

CPRM LANÇA INFORME TÉCNICO SOBRE TIPOLOGIA AURÍFERA NO 

GRUPO JACOBINA 
 

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) divulgou, na última segunda-feira (10), 
o Informe Técnico número 9, intitulado "Mineralização aurífera em veios de pirita 
maciça na Serra da Paciência - Bahia - tipologia distinta dos conglomerados 
mineralizados em Au-U do Grupo Jacobina". 

A região de Jacobina, no estado da Bahia, é mundialmente conhecida pelas 
mineralizações auríferas em conglomerados, mas durante a execução do mapeamento 
de recursos minerais do Projeto Integração Geológica e Avaliação do Potencial 
Metalogenético da Serra de Jacobina e Greenstone Belt de Mundo Novo (ARIM 
Jacobina), a equipe constatou ocorrência aurífera associada a veio de pirita maciça, uma 
tipologia distinta daquela observada em conglomerados. 

O veio de pirita maciça está hospedado em cloritito interpretado como dique 
de rocha ultramáfica intrudido em quartzitos da Formação Cruz das Almas, na Serra da 
Paciência, a noroeste da cidade de Pindobaçu. Estas litologias estão encaixadas em uma 
falha reversa de direção aproximada N-S e mergulho para leste. O afloramento está 
localizado nas coordenadas UTM N 8.817.880, E 349.298, com elevação de 781 metros 
(Zona 24L, datum SIRGAS 2000). 

"Quando se fala da Serra de Jacobina as pessoas intuitivamente se lembram 
dos conglomerados auríferos. Nosso objetivo é divulgar esta tipologia para fornecer uma 
alternativa prospectiva diferente para empresas que tenham interesse nesta região", 
ressaltou Daniel Miranda, um dos autores do Informe. 

Além do veio de pirita maciça, a equipe mapeou e amostrou em detalhe a 
Mina Velha, situada 100 metros a norte, no mesmo trend estrutural, para entendimento 
do controle das mineralizações auríferas deste conhecido garimpo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"A divulgação desta tipologia de mineralização aurífera é um exemplo de 
como áreas historicamente conhecidas como a Serra de Jacobina ainda possuem 
potencial metalogenético em aberto. Nossos próximos passos seguirão no sentido sul 
do Lineamento Jacobina-Contendas-Mirante, com a intenção de continuar fornecendo 
dados que fomentem a indústria mineral e ao mesmo tempo contribuam 
cientificamente para o conhecimento geológico do país", avaliou Cimara Monteiro, 
gerente de Geologia e Recursos Minerais da Superintendência de Salvador. 

Clique aqui e acesse o Informe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afloramento da ocorrência descrita (A) e amostra de pirita maciça (B) 

 

Fonte: CPRM – ASCOM 

Data: 12/04/2017 

 

 
 

CIENTISTAS USAM GRAFENO PARA TORNAR A ÁGUA DO MAR 

POTÁVEL 
 

Pesquisadores britânicos encontraram uma maneira de transformar o material em 

uma "peneira molecular" 

 

Cientistas da Universidade de Manchester, na Inglaterra, podem ter 
encontrado uma solução para um problema que já afeta 1,2 bilhão de pessoas no 
mundo. Eles descobriram como usar o grafeno para remover o sal da água do mar e 
permitir o seu consumo. 

Em estudo publicado na revista Nature Nanotechnology, os pesquisadores 
revelam que criaram um tipo de “peneira molecular” com membranas de óxido de 
grafeno modificadas. Durante um processo de filtragem de água salinizada, estas finas 
camadas do material foram usadas para que moléculas selecionadas (como as da água) 
saíssem, enquanto outras (como as do sal) fossem retidas. 

http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/17637/informe_tecnico_9.pdf?sequence=3
http://www.nature.com/articles/nnano.2017.21.epdf?referrer_access_token=s5wYxQnQ5wzUNmk8V00ultRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Ots75CYUuYzNmMOme5wcuAFIo8c_XiKU8aB_LOMMmyhclRVQm3vc-e-NBxN17mrolQCnvBSW8FNQFcei43eyfu5B5yrdqlF0N5XzbJEyakJEJ9N5CWNUETcINpKTIQsQF-sVGXUzHtoBcaSX2rrYdLHRHdBqLV3F-i2RjXac1-TQi-C3e3ELPCoSadqldV1Y50pwrF-j0J8Yip3f1NWcEIG6lsMXhksQvrT_i4AmKh-r0q-1-_NE5tENFOIt2y0P0%3D&tracking_referrer=www.iflscience.com


A pesquisa britânica é uma continuação de outro estudo também 
desenvolvido por cientistas da Universidade de Manchester. No artigo anterior, as 
membranas de óxido de grafeno já haviam demonstrado potencial de filtragem de 
moléculas orgânicas e grandes sais. 

Contudo, na época, o material ainda não era capaz de peneirar sais comuns. 
Isso porque, quando a membrana era imersa em água, ela inchava e deixava que 
pequenos sais fluíssem juntamente com a água, bloqueando apenas moléculas maiores. 

Com o novo estudo, os cientistas conseguiram frear o inchaço da membrana. 
Para isso, eles implantaram um tipo de parede, feita de resina epóxi, em cada lado do 
material. Assim, os pesquisadores puderam controlar com precisão os poros do material 
para que sais comuns de água salgada fossem peneirados e a água se tornasse segura 
para beber. 

“A concretização de membranas escaláveis com tamanho de poro uniforme 
até à escala atômica é um passo significativo e abrirá novas possibilidades para melhorar 
a eficiência da tecnologia de dessalinização”, disse Rahul Nair, um dos autores da 
pesquisa, em um comunicado da instituição. 

De acordo com Nair, o próximo passo da pesquisa é testar a nova membrana 
em uma escala industrial. Além disso, os autores esperam desenvolver ainda mais a 
tecnologia para que ela seja capaz de filtrar íons. “Demonstramos também que existem 
possibilidades realistas de ampliar a abordagem descrita e produzir em massa 
membranas à base de grafeno com tamanhos de peneira requeridos”, disse o autor. 

As Nações Unidas estimam que 14% da população mundial terá que lidar 
com a escassez de água em 2025. Atualmente, duas técnicas de dessalinização são 
largamente usadas: o multi estágio de destilação, em que uma porção de água em vapor 
é aquecida e passa por diversas trocas de calor, e a osmose reversa, que usa uma bomba 
de alta pressão para remover íons e partículas da água potável. 

Entretanto, segundo Ram Devanathan, pesquisador que escreveu um artigo 
que acompanhou o estudo, tais métodos de dessalinização usam muita energia e, 
consequentemente, causam grande impacto ambiental. “Além disso, a produção de 
energia consome grandes quantidades de água e cria águas residuais que precisam ser 
tratadas com mais energia”. 

Desse modo, o óxido de grafeno pode fornecer uma solução que, além de 
mais barata, pode ajudar a salvar o meio ambiente. 
 

Fonte: Exame 

Autora: Marina Demartini 

Data: 09/04/2017 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESCOBERTA DE FOSFATO FEITA PELA CPRM NO PIAUÍ ATRAI 

INVESTIDORES 
 

O Brasil importa cerca de 34% do fosfato utilizado na agricultura. E para 
fomentar a descoberta de novos depósitos a fim de reduzir essa dependência do 
insumo, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) realiza diversos estudos de minerais 
estratégicos. No Piauí, um estudo de recursos minerais encontrou ocorrência de rocha 
fosfática com teores pontuais relativamente elevados de fósforo, na localidade de Poço 
D’anta, município de Jacobina, sudeste do estado. As mineralizações foram identificadas 
numa área de 24km², em três afloramentos, ao longo de 6,5 km de extensão. A largura 
das zonas aflorantes varia de 40 a 400 metros. 

Essa área atraiu o interesse de empresas de mineração que pretendem 
pesquisa-las, para definir o tamanho da reserva e sua viabilidade econômica.  

A descoberta foi feita pelos geólogos Douglas Silveira e Camila Basto, 
durante trabalho de campo do projeto de Integração Geológica e de Recursos Minerais 
das Faixas Marginais da Borda Norte-Noroeste do Cráton São Francisco - Subárea Riacho 
do Pontal e Província Borborema, inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC3).  

A descoberta foi divulgada no informe técnico lançado pela CPRM em 2015, 
que visa divulgar ao setor mineral informações relevantes e preliminares sobre projetos 
em execução pela instituição, e também no VII Simpósio Brasileiro de Exploração 
Mineral (SIMEXMIN) no ano passado. “Eu e Camila Basto, como geólogos do projeto, 
sentimos enorme satisfação ao ver que nosso trabalho alcançou o objetivo: com 
resultados concretos que podem levar a uma transformação econômica significativa 
para a região”, avalia Douglas Silveira, pesquisador à frente do trabalho. 

Ele explica que as ocorrências, localizadas no município de Jacobina do Piauí 
- PI, estão inseridas na Unidade geológica Grupo Ipueirinha que possui uma extensão de 
aproximadamente 550 km², o que sugere possibilidades de que mais ocorrências 
similares possam ser identificadas na região. “Existe uma tendência de crescimento da 
demanda por fertilizantes visando o aumento da produção agrícola e a descoberta de 
novos depósitos de fosfato é estratégica para o Brasil, que ainda possui dependência 
externa para este insumo mineral, em especial para o Piauí que tem fortalecido a 
atividade agrícola na região sul do estado”, acrescenta o pesquisador.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa da área do projeto  

 

Clique aqui e acesse o Informe técnico. 

 

Fonte: CPRM – ASCOM 
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CIENTISTAS JAPONESES QUEREM PERFURAR ATÉ ATINGIR MANTO 

TERRESTRE 
 
Um grupo de investigadores de vários países, liderado pela Agência 

Japonesa para a Ciência e Tecnologia Marítimo-Terrestre (JAMSTEC, na sigla em inglês), 
declarou nesta semana que pretende ser o primeiro a perfurar o manto da Terra, 
informa o jornal The Japan News. 

Os cientistas explicaram que "esperam descobrir informações sobre a 
formação da Terra e da crosta terrestre". Os trabalhos estão agendados para o início de 
2020 e vão envolver o navio científico de perfuração japonês Chikyu. 

Segundo o jornal, a Agência Japonesa para a Ciência e Tecnologia Marítimo-
Terrestre conduzirá um estúdio preliminar nas águas de Havaí. Além disso, vão estudar 
algumas zonas do México e Costa Rica. 

O manto representa mais de 80% da massa total da Terra e fica 10 km abaixo 
do fundo do oceano. 
 

https://issuu.com/asscomdf/docs/informe_t__cnico_1_fosfato_piaui__3


Desafios imensos ao projeto 

"Será necessário usar soluções técnicas capazes de resistir às altas 
temperaturas, que excedem 250 °C. Ao mesmo tempo, será requerido um sistema de 
apoio logístico para permanecer no sítio de perfuração durante todo o período”, 
explicam os cientistas do grupo. “Entretanto, os avanços tecnológicos beneficiarão sem 
dúvida o Japão, a Terra e a ciência", acrescenta a agência. 

"A criação de um tubo leve e resistente para perfurar 6 km abaixo do mar 
sempre foi um desafio", disse a JAMSTEC. No entanto, "a perfuração é agora possível do 
ponto de vista técnico, em parte graças ao surgimento de novos materiais". 

"Outro problema é o custo", diz Susumu Umino, professor da Universidade 
de Kanazawa e especialista em petrologia. Os pesquisadores estimam que o orçamento 
para este projeto será de 60 bilhões de ienes (1,7 bilhões de reais). 
 

Fonte: Sputnik 

Data: 09/04/2017 

 

 
 

BRAZIL SUSPENDS BELO SUN'S GOLD MINE LICENCE, STOCK 

COLLAPSES 
 

A Brazilian court has once again suspended a construction licence for 
Canada’s Belo Sun Mining’s (TSX:BSX) Volta Grande project, expected to become the 
South American country’s largest gold mine. 

The decision, the second of its kind since 2013, represents a significant new 
obstacle in the way of the Toronto-based miner’s plans to develop the vast gold mine, 
in the Brazilian Amazonic state of Pará, local newspaper O’ Globo reported (in 
Portuguese). 

According to the ruling, construction of the project is to remain suspended 
until indigenous study has been approved by Funai (Indigenous Affairs Agency of Brazil), 
Belo Sun said in a statement. 

Shares in Belo Sun collapsed on the news and were falling almost 17% to 69 
Canadian cents in Toronto at 9:57 am local time. But year-to-date, the stock is still up 
1.47%. 

According to Brazilian regulations, indigenous studies are required if their 
lands are located less than 10 kilometres from the project, something Belo Sun said it 
has already done. The company said it believed that following a review of the completed 
study, the court will reconsider their position. 

In February, a group of locals who opposed the project asked Pará 
authorities to suspend the recently issued construction licence for Volta Grande. They 
oppose the company’s planned use of cyanide during extraction of the precious metal, 
arguing that waste will be deposited in a dam located just 1.5 km from the Xingu River, 
a tributary of the Amazon, which poses risks in case of a dam collapse as it happened in 



2015, after the Samarco dam burst in the south-eastern state of Minas Gerais, which 
killed 19 people and polluted water streams. 

In November 2013 a federal court suspended the company’s environmental 
permit, saying Belo Sun had not taken necessary steps to analyze the mine’s potential 
impact on indigenous peoples who live within a few kilometers of the mine site. 

In December, Belo Sun won temporary permission to keep operating while 
awaiting a final ruling on that case, which came in June 2014 and meant for the company 
to suspend work at Volta Grande. 

“We are disappointed by this second interruption to our construction plans, 
however these hurdles are expected and we will work through them," the firm's 
President and CEO, Peter Tagliamonte, said in the statement. "We are working with our 
local Brazilian counsel to have the decision of the Court overturned on appeal." 

Belo Sun plans to spend an initial $5 million in exploration this year, aimed 
at demonstrating the possibility of new and expanded gold mineralization on 175,000-
hectare (about 120km) property, where small-scale miners have been active since the 
1960’s. 

The Volta Grande project consists of an open pit, a gold recovery process 
facility, water and tailings management and supporting infrastructure. 

It is expected to produce an average of 205,000 ounces a year over its nearly 
17-year life. 
 

Fonte: Mining 

Autora: Cecilia Jamasmie 
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CETEM E KINROSS DESENVOLVEM ROTA DE PROCESSO PARA 

RECUPERAR OURO E ENXOFRE DO CONCENTRADO DA FLOTAÇÃO 

PRIMÁRIA 
 

Um processo de flotação desenvolvido pelo CETEM em parceria com a 
Kinross Paracatu mostrou ser uma tecnologia atraente, do ponto de vista técnico, 
econômico e ambiental. 

A flotação é o processo de concentração de sulfetos e ouro empregado na 
planta industrial localizada em Paracatu-MG. A tecnologia desenvolvida possibilita 
recuperar ouro e pirita contidos no concentrado da flotação primária. O concentrado, 
após processo de lixiviação (C.I.L.), é direcionado a tanques de estocagem, nos quais 
ficam armazenados sem destinação econômica. O recurso armazenado é de 
aproximadamente 10 milhões de toneladas, com potencial de aumento de 15 milhões 
toneladas no LOM (life of mine). Os teores de ouro e enxofre no material estocado estão 
em torno de 1 ppm e 17%, respectivamente. 



A rota de processo desenvolvida recupera, por meio de flotação de 
ultrafinos, cerca de 80% do ouro ainda contido no concentrado (resíduo) armazenado, 
alcançando, em alguns casos, um teor de cerca de 10 ppm no concentrado assim obtido. 
Além disso, consegue também recuperar no mesmo concentrado de flotação 80% do 
enxofre contido que está na forma de pirita. O potencial de utilização desse material 
pode ser principalmente para a produção de ácido sulfúrico. Os minerais de arsenopirita 
ficam no rejeito da flotação, a ser novamente confinado. 

A Kinross Paracatu é a maior produtora de ouro no país, com cerca de 15 
toneladas ao ano, enquanto o Brasil produz aproximadamente 60 toneladas. Os 
resultados obtidos na pesquisa aumentam o potencial de aproveitamento econômico 
da reserva de minério sulfetado e minimizam os passivos ambientais, mas representam 
apenas um passo do desenvolvimento, que dependeria ainda de um parceiro técnico 
comercial estratégico para a continuidade do projeto. 
 

Fonte: Centro de Tecnologia Mineral – CETEM  

Data: 12/04/2017 

 

 
 

RELATOR APROVA NECESSIDADE DE AVISO SOBRE PESQUISA 

MINERAL 
 

Projeto de Lei foi aprovado pelo relator na Comissão de Minas e Energia e tem o 

objetivo de evitar mal-entendidos na falta de comunicação entre pesquisadores e 

superficiários. 

 

O deputado federal Bilac Pinto (PR-MG), que integra a Comissão de Minas e 
Energia da Câmara dos Deputados, aprovou, ontem (11), o Projeto de Lei que altera um 
decreto, exigindo que prospectores comuniquem aos proprietários de terra, 
superficiários, a realização de pesquisa mineral. Relator da proposta, o deputado afirma 
que a medida não aumentará os custos no processo de exploração mineral e evitará 
mal-entendidos que acontecem com a legislação vigente. 

No relatório, o deputado afirma que os mal-entendidos acontecem, na 
maioria das vezes, pela falta da devida comunicação dos trabalhos de pesquisa, pelos 
detentores dos direitos minerários, aos proprietários das terras que serão pesquisadas. 
Hoje, segundo o Código de Mineração, prospectores autorizados pelo Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM) não precisam avisar sobre a realização do 
procedimento de exploração. 

Segundo o deputado federal Roberto Sales (PRB-RJ), que propôs a 
obrigatoriedade dos pesquisadores em avisar aos superficiários sobre o estudo mineral, 
existem casos de que os proprietários dos terrenos procuram as autoridades "para 
expulsar aqueles que, aparentemente, seriam invasores". 



Outro questionamento de Sales, segundo os proprietários de terras, é de 
que os pesquisadores utilizam veículos e equipamentos que "derrubam cercas, 
assustam animais, danificam plantações, armam acampamentos e começam a fazer 
sondagens no solo". 

De acordo com relator da proposta, negar a necessidade de comunicar os 
proprietários de terra sobre a prospecção mineral é "incompreensível". "Assim sendo, 
por ajudar a melhorar o processo relativo à exploração mineral em nosso país, tornando 
as regras mais claras e compreensíveis para todos, e por não acarretar a medida 
proposta aumento de custos ou retardamento dos trabalhos a desenvolver, este relator 
manifesta-se pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.143", afirma o deputado na 
conclusão de relatório, pedindo que os demais deputados que integram a Comissão 
sigam pela aprovação do projeto. 

Caso seja aprovada na Comissão de Minas e Energia, a proposta criará um 
parágrafo único para o art. 25 do atual Código de Mineração, prevendo que "sempre 
que área particular for abrangida por autorização de pesquisa de minerais, a realização 
de qualquer trabalho de campo ou intervenção nessa área particular somente poderá 
ocorrer após o titular da autorização providenciar a notificação do proprietário do solo, 
ou seus representantes legais, quanto à autorização, sob pena de multa ou, havendo 
reincidência, revogação da autorização". 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 12/04/2017 

 

 
 

BRITISH SCIENTISTS FIND SUB-SEA MINERALS TREASURE TROVE 
 

A British team of scientists has discovered an underwater deposit of diverse 
minerals in the Atlantic, about 500km off the Canary Islands, which contains vast 
amounts of tellurium, used in the making of solar panels, wind turbines and electronics. 

The deposit, located 1,000 meters below the ocean surface, in a 3,000 
meters-tall mountain known as "Tropic Seamount," contains tellurium in concentrations 
50,000 times higher than in deposits on land, BBC reported. 

The finding, part of a broader research project called Marine E-tech, is 
significant as the deposit is estimated to hold 2,670 tonnes of tellurium or 5% of the 
global reserves. 

Scientists are also studying the potential of another deposit, the Rio Grande 
Rise, which is located 1,500 km off Brazil’s southern coast, in international waters. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/science-environment-39347620
http://projects.noc.ac.uk/marine-e-tech/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The team of British scientists found valuable minerals atop an underwater mountain 

called Tropic Seamount (pictured), which is basically a huge flat-topped mound of some 

of the scarcest materials on Earth. (Image courtesy of UK’s National Oceanography 

Centre.) 

 

They are also weighing up the relative risks and merits of mining the valuable 
resource on land as opposed to on the seabed. 

They are not alone in this quest. For years, marine biologists and other 
experts have been trying to determine the impacts that seabed mining would have on 
aquatic ecosystem without reaching consensus yet. 

Through the MIDAS project, a group made up of researchers, industry actors, 
NGOs and legal experts from 32 organizations across Europe, is currently gathering data 
to determine what damage, if any, might be done by mining and so inform regulators of 
what needs to be put in place to protect the deep sea environment. 

That hasn’t stopped companies such as Debmarine Namibia, a 50/50 joint 
venture between the Government Namibia and De Beers. For more than 10 years, the 
company has been extracting diamonds from the seabed at depths of 90 to 140 metres 
in the Atlantic Ocean off the coast of the southwest African country. 

Debmarine has an exclusive mining license for a nearly 6,000 square 
kilometers offshore area and has mined less than 4% of that area to date. 

Meanwhile, the United Nations’ International Seabed Authority (ISA) 
continues supporting the activity. It has so far issued 26 exploration licences to 
governments and companies, authorizing them to operate in international waters. 

Countries including New Zealand, Namibia and Papua New Guinea have also 
granted licences for seabed mining exploration. 

But it is Canada’s Nautilus Minerals (TSX:NUS), which is close to open the 
first polymetallic seabed mine, the one that has attracted most eyeballs and critics to its 
project. In a deal arranged outside the ISA system, the company overcame several 



difficulties until it reached an agreement with the Papua New Guinea government in 
2014 to move forward with its Solwara 1 gold, copper and silver underwater project, 
located in the Bismarck Sea. Since then, progress on the project has moved quickly, with 
mining operations set to begin in 2019. 
 

Fonte: Mining 
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BRASIL QUER COMEÇAR A EXPORTAR URÂNIO METÁLICO 
 

Com o intuito de entrar no mercado de urânio metálico, as Indústrias 
Nucleares do Brasil (INB) estão realizando estudos para fornecer o produto ao Reator de 
Pesquisa e Produção de Radioisótopos da Argentina, que está em construção. 

Além disso, a INB deve levar, neste ano, a segunda carga de urânio 
enriquecido para abastecer a usina nuclear localizada na cidade de Lima, ao norte da 
capital Buenos Aires. 

O contrato com a estatal Combustibles Nucleares Argentinos é de US$ 4,5 
milhões, e a empresa aguarda aprovação da exportação pela Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (Cnen). 

Para o presidente da INB, João Carlos Tupinambá, essa exportação é 
estratégica para o Brasil. Ele também ressalta a importância de entrar no mercado de 
urânio metálico. 

"Nosso interesse começou pela Argentina, mas existem outros reatores no 
mundo que consomem esse tipo de combustível. Se tivermos sucesso, não teremos só 
a Argentina como possível cliente, mas outros países também", afirmou. 

O enriquecimento do urânio até 20%, necessário para a produção de 
fármacos, será feito no Centro Tecnológico da Marinha (CTMSP). Depois, o produto será 
encaminhado ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), para a fabricação 
do urânio metálico. 
 

Mina de urânio 

O presidente da INB anunciou também que será retomada neste ano a 
exploração de urânio na Mina do Engenho, localizada em Caetité (BA). Atualmente, está 
sendo feito o trabalho de decapeamento, que é a etapa anterior à lavra do minério, 
prevista para começar até novembro. 

"Nesse decapeamento, devemos retirar umas 70 toneladas de urânio. 
Depois de transformado em yellow cake, o produto é exportado e transformado em UF6 
[urânio enriquecido] fora do País. Parte desse UF6 volta para ser enriquecido no Brasil, 
e outra parte é enriquecida lá fora. Hoje, nossa capacidade de enriquecimento chega a 
40% do consumo da usina de Angra 1," detalhou. 



A INB também busca novos parceiros para investimentos na exploração de 
urânio nas reservas ainda exploradas de Caetité (BA) e de Rio Cristalino (PA). 
 

Fonte: Inovação Tecnológica 
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MERIDIAN TEM BONS RESULTADOS EM PROJETO DE ESTANHO EM 

RO 
 

Os teores encontrados, se comparados a ouro, em termos de valor médio, são 

equivalentes a 18 gramas de ouro por tonelada. 

 

A Meridian Mining disse que obteve resultados excepcionais na campanha 
de sondagem do projeto de estanho Bom Futuro, em Rondônia. Entre os resultados 
constam 2 metros com 3,7% de estanho, a partir de 88 metros, e 5,9 metros com 1,26% 
de estanho, a partir de 68 metros. 

"Os resultados da campanha inicial reforçam a nossa crença de que técnicas 
modernas de exploração vão mostrar uma série de novas oportunidades no distrito de 
Bom Futuro. Continuamos a conversar com nosso parceiro de joint venture, a 
Coopersanta, sobre opções de desenvolvimento na Área Central, com base nos bons 
resultados, e na expansão de nossos programas de mapeamento de alvos geofísicos na 
área licenciada como uma prioridade de médio prazo", disse Anthony Julien, presidente 
e CEO da Meridian, em nota. 

Outros resultados significativos da sondagem mostram: 0,49 metro @ 7,21% 
Sn, a partir de 15,2 metros; 0,3 metro @ 1,97% Sn, a partir de 22,8 metros; e 0,57 metro 
@ 4,03% Sn a partir de 74,7 metros. 

"O valor comparável em termos de ouro equivalente do teor de 1% de 
estanho é 5 gramas de ouro por tonelada (levando em consideração o preço médio na 
LME, para o primeiro trimestre, de US$ 20.006 por tonelada de estanho e US$ 1.238 por 
onça de ouro). Teores de 3,7% Sn e 1,26% Sn [estanho] em termos de ouro equivalente 
seriam respectivamente 18,6 g/t e 6,3 g/t, o que destaca a oportunidade que Bom 
Futuro representa", declarou Julien. 

Segundo o executivo, a companhia, antes conhecida como Brasil Manganês 
Corporation (BMC), vai ampliar o escopo dos testes metalúrgicos para incluir uma 
análise da mineralização primária junto com os estudos sobre os rejeitos. A Meridian 
negociou com cooperativas o aproveitamento de uma extensa área de rejeitos 
acumulados durante décadas de extração de cassiterita na região. 

A produção na região de Bom Futuro, iniciada em 1987, chegou a 192 mil 
toneladas de estanho, o que representava 3% da produção mundial. Na campanha de 
sondagem em andamento, oito furos foram feitos para testar o morro Bom Futuro em 
uma área de mais ou menos um quilômetro quadrado onde estruturas formadas por 



anéis concêntricos se aprofundam moderadamente para fora em torno de uma chaminé 
central de breccia. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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BRASIL INOVA NA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 
 

Resultados inéditos e muito positivos, que apontam o uso de Ozônio na 
descontaminação de solo e água, foram obtidos através de estudos desenvolvidos em 
parceria da INB com universidades e instituições de pesquisa. 

A recuperação do solo e água afetados no processo de mineração do urânio 
ganha um método mais econômico e sustentável. O processo - que antes se baseava em 
uso de cal hidratada para a precipitação dos resíduos – se mostrou mais eficaz através 
da utilização do ozônio, que oxida os metais pesados e agressivos ao meio ambiente. 

A unidade da INB em Caldas (MG), que abrigou a primeira mina de urânio do 
país, está em descomissionamento e por isso foi o cenário ideal para o desenvolvimento 
do estudo. O projeto, financiado pelo BNDES, contou com a parceria da empresa Brasil 
Ozônio e a participação de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), 
Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) e Instituto de Pesquisas Energéticas 
e Nucleares (IPEN), em conjunto com técnicos da INB. 

Segundo os envolvidos, o ozônio faz o papel do cloro, apresentando 
benefícios a mais. A água tratada fica apta para irrigação de lavouras, criação de peixes, 
esportes aquáticos e para animais beberem, por exemplo.  Os resultados apresentam 
uma importância em nível mundial, já que agora empresas relacionadas à mineração 
poderão se espelhar no novo processo de tratamento ambiental.   

Para entender mais sobre os resultados obtidos, basta acessar o e-book do 
livro “Ozônio na Recuperação de Solos e Recursos Hídricos Contaminados por 
Mineração”, desenvolvido a partir das etapas da experiência, disponível em 
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5014. 
 

Fonte: INB – Indústrias Nucleares do Brasil 

Data: 13/04/2017 
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JOIN US FOR EXPLORATION ‘17 
OCTOBER 22-25, 2017. TORONTO, ONTARIO, CANADA 

 
Exploration ‘17 is the sixth of the very successful series of DMEC decennial mining 
exploration conferences, which have been held in the seventh year of every decade 
starting in 1967. The theme of the Exploration ’17 conference is “Integrating the 
Geosciences: The Challenge of Discovery”, featuring a multi-national, multi-disciplinary 
technical programme, exhibition, workshops and field schools. 

 
About Exploration ‘17 

Over the last decade, geoscientists have been faced with increasingly 
complex and deeper mining environments. Exploration ’17 provides an exciting 
opportunity to showcase the integration of Geology, Geophysics, Geochemistry and 
Remote Sensing, critical to improving the utility of data acquisition, processing, 
interpretation and targeting. We are developing new understanding and knowledge 
through greater cooperation between the geoscience disciplines. Exploration ‘17 will 
present the achievements and ongoing progress of the geosciences over the last ten 
years that meet The Challenge of Discovery. 

 
Mission 

Exploration ’17 provides a forum to focus on the DMEC vision that the 
successful application of geosciences for mineral exploration will most likely occur when 
the geoscience disciplines are meaningfully integrated into exploration programs, and 
that this will occur when geoscientists are collaborating on the challenge of discovery. 
 

 

Delegate Registration: 

Register NOW 

Exhibitors: 

SOLD OUT 

please email info@exploration17.com 

to add your name to the wait list. 

 

Fonte: http://www.exploration17.com/ 
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