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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 

 

 

COMUNICADO AO BRASIL 
 

Neste momento em que o Brasil vivencia incertezas e grandes preocupações 
quanto ao seu futuro, o IBRAM, após consultas às demais entidades associativas da 
mineração, vem a público manifestar que qualquer sentimento momentâneo de 
desânimo deve ser suplantado imediatamente por ações assertivas, que renovem o 
ímpeto dos setores produtivos.  

Uma dessas iniciativas a rmativas deve ter como foco fortalecer as diversas 
cadeias produtivas que geram emprego, renda e divisas. 

A indústria da mineração, por exemplo, está situada na base fomentadora 
de matérias-primas para tais cadeias produtivas; é um indispensável alicerce para o 
desenvolvimento sustentável de longo prazo do Brasil.  

Estabelecer horizontes serenos para a atuação da mineração é, portanto, um 
dos passos iniciais visando o atendimento a medidas que estimulem toda a produção 
industrial, inclusive a agroindustrial, com inegáveis re- exos positivos no atacado, no 
varejo e nos  serviços. É justamente o que o Ministério de Minas e Energia vem buscando 
atingir, a partir da implantação do programa de revitalização da indústria mineral 
brasileira. 

A instabilidade política não deve ser obstáculo à continuidade da atual 
política pública setorial para a mineração. Após muitos anos, vislumbra-se, com esta 
política, a retomada de um cenário de segurança jurídica, com respeito aos contratos e 
direitos adquiridos, bem como de atratividade de investimentos. 

São sinalizações adequadas e necessárias para que o Brasil possa recuperar 
uma posição mais consolidada nos mercados internacionais e estabelecer novo ciclo 
positivo aos negócios minerais, com as devidas contribuições para a estabilidade 
econômica e a promoção social. Crença no sucesso e otimismo devem ser os 



norteadores para que o País, como já o fez no passado, supere a crise atual. O IBRAM, 
seus dirigentes e empresas associadas estão à disposição do Brasil. 
 

Fonte: IBRAM  

Data: Maio 2017 

 

REFORMA DO MARCO REGULATÓRIO DA MINERAÇÃO 
 

A atividade de mineração está inserida na história brasileira desde a 
colonização, iniciando-se com a corrida do ouro no final século XVII até os dias atuais, 
com atuação essencial nas mais diversificadas indústrias, incluindo a produção de 
fertilizantes e medicamentos, a construção civil, a metalurgia e a siderurgia. 

Por se tratar de um setor que representa aproximadamente 8% do PIB 
brasileiro e um dos principais responsáveis pelo superávit da balança comercial, era de 
se esperar que o Estado dedicasse especial zelo na regulação da indústria de mineração, 
na linha de outras grandes economias minerárias mundiais, como Canadá e Austrália. 

Cuida-se de indústria que necessita de vultosos investimentos para 
pesquisa, exploração, desenvolvimento, extração, escoamento, industrialização e 
comercialização, sendo que nem toda pesquisa resulta na positiva identificação de 
minérios economicamente viáveis. Necessário, pois, previsibilidade jurídica para 
incentivar o dispêndio de enormes capitais requeridos pelo setor, quer por via captação 
de mercado, quer via financiamentos de agências de fomento e/ou bancos, nacionais 
ou estrangeiros. 

Contudo, temos uma legislação arcaica, que não reconhece sequer as 
principais formas de garantias existentes no direito civil e não cuida de outros temas 
extremamente importantes como a regulação ambiental e uma plataforma de incentivo 
para solução da questão das populações afetadas. Some-se a isso o fato de o 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) - autarquia responsável pelo 
setor - não possuir quadros suficientes para atender a todas as demandas existentes. 

Por outro lado, anda a passos lentos a proposta de reforma da legislação 
mineral enviada ao Congresso em meados de 2013 (Projeto de Lei nº 5.807/2013), que 
sugeriu uma regra totalmente nova para o setor, propondo a substituição do atual 
regime de exploração, baseado no chamado "direito à prioridade", pelo qual o direito 
de exploração dos recursos é da pessoa que tiver requerido primeiro a autorização de 
pesquisa na área, por um novo regime, por meio do qual após a pesquisa, o Estado 
realizaria licitação ou chamada pública para definir quem deveria explorar os recursos 
encontrados. 

Se já não bastasse a extrema insegurança decorrente da morosidade do 
trâmite do "novo" marco regulatório para o setor, o número de outorga de títulos 
minerários, seja para pesquisa, seja para extração, diminuiu drasticamente após referida 
proposta, embora os números de solicitações não tivessem diminuído no mesmo ritmo. 
Mais ainda, o DNPN chegou a emitir concessões de lavra subordinadas a uma eventual 
nova legislação, tornando precário de vez o grande ativo do setor que é o direito de 
exploração.  



Nas últimas semanas, novamente o tema novo marco da mineração tem sido 
ventilado, alegando-se que a reforma seria feita por meio de três medidas provisórias. 
Uma regularia a transformação do Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM) em uma agência reguladora (Agência 

Nacional de Mineração), supostamente implicando em mais independência 
e recursos para a autoridade; outra regularia a base de cálculo da Compensação 
Financeira pela Exploração do Minério (CFEM), que passaria do faturamento líquido para 
o faturamento bruto, supostamente representando uma melhor divisão dos retornos 
obtidos com a exploração entre as empresas e a sociedade (por meio da apropriação do 
Estado de parte da renda); e uma terceira trataria especificamente da regulação da 
atividade de mineração, estabelecendo instrumentos de controle ambiental e, talvez, 
normas incentivando o financiamento do setor. 

Contudo, o financiamento do setor ficou relegado a segundo plano e as 
discussões acerca de criação de títulos específicos para o setor minerário, como existem 
para setores agrícolas e imobiliários, por exemplo, não foram priorizadas. Outro tema 
que não vem merecendo atenção é o aperfeiçoamento de garantias para permitir a 
obtenção de financiamentos mais baratos, em especial considerando que a atual ordem 
jurídica fere a forma e o objeto ao não permitir expressamente a utilização do instituto 
da alienação fiduciária ou a utilização de alvarás de pesquisa como garantias. Outro 
ponto extremamente importante - e que na prática emperra o desenvolvimento do 
setor - refere-se ao registro de garantias e sua eventual excussão, sendo atualmente 
uma árdua tarefa arquivar um simples penhor de concessão de lavra perante o DNPM. 

Talvez seja a hora de criar um sistema eletrônico coordenado pela nova 
agência ou permitir que a constituição da garantia seja realizada no cartório de títulos e 
documentos, conforme a regra geral o que, embora não seja o ideal, resolve-se dentro 
de prazo normalmente razoável. 

Faz-se necessário ressaltar que, embora o Estado se proponha a assumir um 
papel de destaque na concessão de exploração de áreas já pesquisadas, não há qualquer 
menção à necessária atuação propositiva do Estado no intuito de viabilizar o 
desenvolvimento do referido projeto licitado. Este seria o momento de alinhar a 
legislação nacional às principais regras internacionais como, por exemplo, os Princípios 
do Equador, empregados pelas principais instituições financeiras do mundo e que, 
dentre outros aspectos, requerem a avalição/mitigação do impacto de projetos em 
comunidades locais para concessão de financiamento, e a Convenção 169 da OIT, 
ratificada pelo Brasil, sobre povos indígenas e tribais (podendo evoluir para a discussão 
de exploração minerária em áreas indígenas). 

Uma vez reconhecido os direitos, deveria o Estado assumir o papel de 
viabilizador desses entendimentos, permitindo o correto desenvolvimento do projeto 
licitado, ou seja, dando todo o suporte para o financiamento internacional de referidos 
projetos.  

É certo que a atividade minerária no Brasil carece de mudanças regulatórias 
para permitir maior segurança jurídica e aumento no número de investidores. Desta 
forma, são válidos todos os esforços necessários para facilitar as mudanças necessárias 
e a aprovação das referidas mudanças no Congresso Nacional. 
 



Este artigo reflete as opiniões dos autores, e não do jornal Valor Econômico. O jornal 

não se responsabiliza e nem pode ser responsabilizado pelas informações acima ou por 

prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso dessas informações. 
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DNPM PUBLICA NOVA PORTARIA SOBRE SEGURANÇA DE 

BARRAGENS DE MINERAÇÃO 
 

Publicada no Diário Oficial da União, a Portaria DNPM nº 70.389/2017, de 
17.05.2017, que altera, integra e substitui as portarias DNPM nºs 416/12 e 526/13. A 
nova Portaria do Diretor-Geral do DNPM nº 70.389, estabelece a periodicidade de 
execução ou atualização, a qualificação dos responsáveis técnicos, o conteúdo mínimo 
e o nível de detalhamento do Plano de Segurança da Barragem, das Inspeções de 
Segurança Regular e Especial, da Revisão Periódica de Segurança de Barragem e do 
Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração, conforme art. 8°, 9°, 10, 11 
e 12 da Lei n° 12.334 de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de 
Segurança de Barragens - PNSB. 

A norma atual, foi resultante de CONSULTA PÚBLICA, lançada em 
19.12.2016, no sítio do DNPM depois de meses de intensa participação de entidades do 
setor mineral e da sociedade. Com participação de representantes de órgãos de 
controle, empresas de mineração, entidades de classes, prestadores de serviços, entre 
outros, com o objetivo de propiciar um ambiente de debate de ideias entre os diversos 
atores atualmente envolvidos com o tema em nosso país. Após análise de inúmeras 
contribuições, Grupo Técnico de Trabalho do DNPM finalizou minuta e encaminhada ao 
Diretor-Geral, foi assinada em 17.05.2017 e publicada no dia 19.05.2017. 

Atualizando as duas anteriores, a portaria define as responsabilidades dos 
empreendedores proprietários de barragens de mineração em prestar informações no 
Sistema Integrado de Gestão em Segurança de Barragens de Mineração - SIGBM do 
DNPM, em período quinzenal, dos resultados das inspeções periódicas das estruturas. 

A apresentação das Declarações de Condição de Estabilidade, também por 
meio do Sistema criado, passa a ser com periodicidade semestral ao invés de anual, 
como previa a portaria anterior. 

O Cadastro Nacional de Barragens de Mineração, e a classificação das 
estruturas também poderão ser atualizados em função de dados obtidos de inspeções 
e relatórios de auditorias em período quinzenal ao invés de anual, entre outras medidas 
aperfeiçoando a efetiva implementação da PNSB no Setor Mineral Brasileiro. 

 
 
 



DNPM participa de Seminário do CBDB em Belo Horizonte 

Ocorreu durante os dias 15 e 16 de maio na cidade de Belo Horizonte o II 
Seminário Gestão de Riscos e Segurança de Barragens de Rejeito organizado pelo Comitê 
Brasileiro de Barragens, com a participação de um grande público formado por 
representantes de órgãos de controle, empresas de mineração, entidades de classes, 
prestadores de serviços, entre outros, com o objetivo de propiciar um ambiente de 
exposição e debate de ideias entre os diversos atores atualmente envolvidos com o 
tema em nosso país. 

O DNPM contribuiu com dois trabalhos intitulados “Ações do DNPM na 
Implantação da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) – Lei 12.334/2010” 
e “Status da Gestão da Segurança das Barragens de Rejeitos do Estado da Bahia”, 
apresentados na sessão “Legislação e Fiscalização da Implantação ao Fechamento”, que 
teve como Presidente o Diretor de Resíduos da FEAM – MG Renato Teixeira Brandão, 
foi relatada pela geóloga do Ministério Público Estadual de Minas Gerais Marta Sawaya 
Miranda e teve como coordenadora de debates a Gerente de Gestão de Estruturas da 
VALE S/A, Marilene Lopes. 

Após a apresentação os dois artigos geraram uma grande repercussão entre 
os presentes, liderando o número de perguntas da plateia, principalmente neste 
momento em que o Departamento realiza a revisão das portarias que regulamentam a 
disposição de rejeitos de mineração no nosso país, sendo inclusive premiado pelo 
primeiro trabalho como o melhor deste Painel por meio de avaliação da banca 
examinadora formada por especialistas da entidade promotora, fazendo jus ao 
recebimento de uma Placa de Mérito. 

“Este prêmio significa um reconhecimento ao esforço extra que fizemos para 
levar ao conhecimento da sociedade brasileira as importantes ações do Departamento 
desde a idealização da Política até os dias atuais e seus resultados, e serve como 
estímulo para que continuemos nesta mesma linha de ação, em que pese a enorme 
escassez de recursos que o DNPM está sendo submetido e que dificulta nossas ações 
fiscalizatórias”, acrescenta o engenheiro Eriberto Leite (DNPM Bahia), um dos autores 
do trabalho em companhia do engenheiro David Galo (DNPM Bahia) e do geólogo Luiz 
Paniago Neves (DNPM Brasília). 

 
Fonte: DNPM – ASCOM 

Data: 19/05/2017 

 

 
 

DNPM INDEFERE 365 REQUERIMENTOS NA RENCA 
 

Empresas como Mineração Tanagra e Mineração Itamaracá, controladas pela Anglo 

American, além da Vale tiveram autorizações de pesquisa concedidas pelo 

departamento 
 

O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) indeferiu, na sexta-
feira (19), 365 requerimentos de pesquisa, lavra garimpeira e registro de licença na 



Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca). Além das autorizações concedidas, o 
departamento informou que foram homologadas 149 desistências de requerimentos de 
autorização de pesquisa na região. 

"O indeferimento desses requerimentos de autorização de pesquisa, mais 
um passo importante na direção da abertura da Renca para investimentos privados, que 
vem a ser um dos principais pontos da agenda do Ministério das Minas e Energia para o 
aquecimento do Setor Mineral", afirma Daniela Bessone, advogada e sócia do escritório 
Lobo & Ibeas Advogados, em e-mail enviado ao Notícias de Mineração Brasil (NMB). 

Para ela, o indeferimento dos requerimentos foi ofuscado por outra 
importante portaria publicada pelo DNPM na sexta-feira, que criou o Cadastro Nacional 
de Barragens de Mineração e o Sistema Integrado de Gestão em Segurança de Barragens 
de Mineração. 

De acordo com o DNPM, o indeferimento dos requerimentos aconteceu em 
prosseguimento às atividades determinadas pelo diretor-geral do órgão, Victor Bicca, 
que criou um Grupo de Trabalho com a finalidade de cumprir as determinações previstas 
em uma portaria publicada pelo ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. 

"Em decorrência, foi decidido, primeiramente, cumprir o disposto no art. 3º 
da referida Portaria, que determina que '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'", diz o DNPM, em nota. 

Segundo o DNPM, depois de uma análise inicial do histórico dos eventos dos 
processos incidentes na área da Renca, protocolizados após a criação dessa Reserva, 
foram identificados os seguintes processos pendentes de decisão: 421 requerimentos 
de autorização de pesquisa; 92 requerimentos de permissão de lavra garimpeira; 2 
requerimentos de registro de licença; e 21 requerimentos diversos, pesquisa e lavra 
garimpeira, com incidência parcial no polígono delimitador da Renca. 

De acordo com o departamento, com base nas informações do Cadastro 
Mineiro, foi realizada uma análise dos eventos de cada processo, individualizando cada 
caso, com o objetivo de definir as providências a serem adotadas. Depois da análise dos 
processos incidentes na Renca, o diretor-geral do DNPM definiu os seguintes atos: 
indeferimento de 272 requerimentos de autorização de pesquisa; homologação de 
desistência de 149 requerimentos de autorização de pesquisa; indeferimento de 92 
requerimentos de permissão de lavra garimpeira; homologação de desistência de 1 
requerimento de registro de licença; e indeferimento de 1 requerimento de registro de 
licença. 

"Quanto aos 21 requerimentos restantes, cuja incidência é parcial com a 
área de bloqueio da Renca, foi definido que será retirada a interferência com a Renca, 
oficiando-se posteriormente ao interessado para se manifestar sobre o interesse na área 
remanescente, nos termos do que preconiza o § 2º do Art. 18 do Código de Mineração", 
diz o departamento. 
 

Mineradoras 

Entre as mineradoras que mais tiveram desistências de seus requerimentos 
junto ao DNPM estão a Mineração Zaspir e a Mineração Itamaracá, que é controlada 
pela Anglo American, além da Araguaia Níquel, subsidiária da Horizonte Minerals no 
Brasil. 



Entre os requerimentos indeferidos, a Vale tem oito e sua controlada, Rio 
Doce Geologia e Mineração, 21. A Mineração Itamaracá, que teve mais de 25 
desistências, obteve 85 autorizações de pesquisa. A Mineração Tanagra, também 
controlada pela Anglo, teve 21 requerimentos indeferidos. Pessoas físicas receberam 
125 requerimentos indeferidos, 34% do total. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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GOVERNO ESTUDA ACELERAR MP DA MINERAÇÃO 
 

Em troca de apoio à reforma da Previdência, o governo estuda antecipar 
uma medida provisória que eleva os royalties da mineração e tem sido esperada pelo 
mercado há meses. O pedido de aceleração da MP foi feito pelo coordenador da 
bancada de Minas Gerais, deputado Fábio Ramalho (PMDB), que almoçou ontem com o 
presidente Michel Temer e insistiu na importância de aumento imediato da Contribuição 
Financeira para a Exploração dos Recursos Minerais (Cfem). 

Um ministro com gabinete no Palácio do Planalto disse ao Valor que a 
mudança nos royalties pode sair antes da votação da reforma na Câmara e depende 
apenas de um pente-fino dentro do governo, mas não existem divergências relevantes. 
Os royalties para o minério de ferro vão ser elevados de 2% para até 4%, com alíquotas 
móveis que seguem uma "banda" de preços, conforme os altos e baixos da commodity 
no mercado internacional.  

De acordo com Ramalho, o projeto vai gerar receita para os municípios sem 
criar despesa para o governo federal. O pedido é para que a MP saia antes da votação 
da reforma, o que o Palácio do Planalto pretende que ocorra em duas a três semanas. 
Para o pemedebista, que ocupa a vice-presidência da Câmara, será preciso esperar mais 
de um mês para a votação. "Pedi para sair antes da Previdência. Não é troca. É uma 
forma de juntar mais gente a favor da reforma", afirmou. O presidente encarou a 
sugestão, que também agrada aos deputados do Pará, como positiva, segundo Ramalho. 

Duas ou três MPs já vinham sendo elaboradas ao longo dos últimos meses. 
Os textos preliminares saíram na terça-feira do Ministério de Minas e Energia e foram 
remetidos para análise de outras duas pastas - Fazenda e Planejamento - que precisam 
dar aval. Em seguida, caberá à Casa Civil a última revisão e o encaminhamento para 
assinatura de Temer. 

O assunto tem forte apelo nos municípios detentores de jazidas porque eles 
ficam com 65% da arrecadação com a Cfem. Em 2016, as receitas totais atingiram R$ 1,8 
bilhão - os Estados mineradores se apropriam de 23% e 12% vão para os cofres da União. 
Além da mudança nas alíquotas, os royalties serão cobrados sobre o faturamento bruto, 
não sobre o líquido. Com isso, a perspectiva é praticamente dobrar a arrecadação.  

Ao contrário da reforma do código de mineração enviado ao Congresso 
Nacional pela ex-presidente Dilma Rousseff, que concentrava todas as mudanças em um 
único projeto de lei, a decisão do governo agora é fatiar o novo marco regulatório do 



setor. Uma MP tratará especificamente dos royalties. Outra focará a transformação do 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) em agência reguladora, com 
mandatos por tempo definido. 

A única indefinição gira em torno de aproximadamente 20 alterações nas 
regras do setor, como o tempo para pesquisa e a exploração de jazidas, que podem sair 
por uma terceira MP ou serem encaixadas em uma das duas medidas provisórias. O 
objetivo do fatiamento é minimizar resistências dos parlamentares a pontos específicos 
da reforma durante a tramitação no Congresso.  

Outra diferença crucial na comparação com o projeto assinado por Dilma em 
2013 é que, desta vez, as novas alíquotas da Cfem serão incluídas na lei. A ex-presidente 
queria apenas um aumento do teto dos royalties, mas definindo as alíquotas por 
decreto. Isso foi mal visto pelo setor, já que dava maior imprevisibilidade em torno do 
pagamento feito pelas mineradoras. O projeto costurado pelo governo anterior ficou 
parado no Congresso e nunca foi submetido a votação. 

No mês passado, uma comitiva de sete prefeitos da Associação dos 
Municípios Mineradores de Minas Gerais (Amig) levou ao ministro de Minas e Energia, 
Fernando Coelho Filho, pedido de urgência para a publicação da MP sobre os royalties. 
De acordo com a associação, o ministro sinalizou positivamente à demanda. A Amig 
acrescenta que outros países com grande produção de minérios, como o Canadá e a 
Austrália, já praticam alíquotas superiores a 10% atualmente. 
 

Fonte: Valor 
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REPRESENTANTES DA NEWMONT CONHECEM PROJETO NO PARÁ 
 

Segunda maior mineradora de ouro do mundo, empresa teve negócios no Brasil até 

2002 
 

Geólogos da Newmont Mining, segunda maior mineradora de ouro do 
mundo, se reuniram na terça-feira (16) com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), em 
Belém, no Pará, para conhecerem aspectos geológicos, geográficos e ambientais das 
Áreas de Interesse Mineral (Arim) da Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca). 
No mês passado foi noticiado o interesse da mineradora norte-americana de voltar a 
investir em mineração no país. 

Em nota divulgada hoje (18), a CPRM diz que a reunião entre os 
pesquisadores da Gerência de Geologia e Recursos Minerais e da Divisão de Geologia 
Econômica com os representantes da Newmont aconteceu a pedido do diretor 
presidente da CPRM, Eduardo Ledsham. A reunião teve, como objetivo, "divulgar as 
ações em andamento do Projeto Arim Renca. A intenção é fomentar futuros 
investimentos do setor mineral na área, quando esta for liberada para pesquisa mineral 
privada". 



A gerente de Geologia e Recursos Minerais de Belém, Lúcia Travassos da 
Rosa Costa, apresentou aos representantes da Newmont, Daven Mashburn, Esteban 
Crespo e José Wilson Ribeiro, uma síntese sobre aspectos da área da Renca, além de 
produtos que estão sendo concluídos pela equipe do projeto e que serão amplamente 
divulgados à sociedade. A geóloga Telma Faraco também apresentou uma síntese das 
pesquisas realizadas na Serra do Ipitinga. 

A notícia sobre uma possível volta da Newmont para o Brasil foi dada em 
abril pelo colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim. O Notícias de Mineração Brasil 
(NMB) procurou, no mês passado, o secretário executivo da Agência para 
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira (Adimb), Onildo Marin, 
para saber se o possível retorno da mineradora para o país foi falado durante o PDAC 
2017, um dos eventos mais importantes do segmento de mineração. Na oportunidade, 
ele afirmou que "há boatos de que algumas firmas importantes têm interesse em voltar 
para o Brasil", mas que ainda não existe nada oficial. 

A Newmont chegou a ter no Brasil a Newmont do Brasil Mineração que foi 
baixada em 2001. A Newmont foi, até 2002, dona da Mineração Chega Tudo (MCT) e da 
Santa Fé do Brasil Empreendimentos e chegou a ter participação nas minas de ouro 
Paracatu e Crixás, por meio da TVX Normandy. Hoje essas minas pertencem à Kinross e 
à AngloGold Ashanti. A TVX Normany surgiu em 1999 da união da TVX Gold, de Eike 
Batista, e da Normandy. A MCT é da Jaguar e foi negociado no fim do ano passado com 
a Avanco Resources. 

Em 2016 a empresa lavrou 4,9 milhões de onças de ouro. Atualmente, a 
mineradora tem operações em Gana, Austrália, Estados Unidos, Suriname e Peru. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 18/05/2017 

 

 
 

PROJETO META É PRORROGADO ATÉ DEZEMBRO 2018 
 

Novo prazo atenderá novos projetos do setor de energia e mineração 
 

O Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral – Projeto 
META, decorrente de parceria iniciada em 2012, entre o Governo Brasileiro e o Banco 
Mundial, foi prorrogado de 30 de junho de 2017 para 31 de dezembro de 2018, 
conforme Acordo de Empréstimo nº 8.095-BR.  A prorrogação atenderá às novas 
diretrizes para os setores de energia e mineração, dando apoio à competitividade e 
crescimento econômico sustentável do País.  

Com investimentos de US$ 53 milhões, o META prevê atender mais 22 
subprojetos além dos 19 já contratados.  Entre as novas propostas incluídas, está a 
iniciativa “Gás para Crescer”, lançada em 2016, que permitirá a abertura do mercado de 
gás natural. Já na área de planejamento, parte do projeto será destinada aos produtos 
relacionados à elaboração do Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE.  



O programa ainda comtemplará o Plano de Desburocratização do Governo 
Federal, que prevê medidas para simplificar e aperfeiçoar rotinas de processos. Neste 
campo, o sistema de gerenciamento de documentos eletrônicos do Departamento 
Nacional de Política Mineral (DNPM) também será acolhido. 

No plano de capacitação, o META ainda prevê qualificação do corpo técnico 
das entidades participantes, melhorando o planejamento, a implementação e os 
resultados das políticas públicas direcionadas aos setores de energia e mineral, 
considerando sempre as diretrizes traçadas pela atual gestão do MME. Para maiores 
informações segue o endereço eletrônico da página do Projeto Meta no site do MME: 
www.mme.gov.br/web/guest/projetos/meta/apresentacao. 
 

Fonte: Ministério de Minas e Energia – ASCOM 

Data: 18/05/2017 

 

 

INSTITUTO BAIANO ESTUDA COMO APROVEITAR MOLIBDENITA 
 

Proposta entre o Instituto Federal da Bahia e a empresa do setor mineral Watva é de 

dar uso comercial à molibdenita, minério que se origina da produção de esmeraldas no 

Estado 

 

O Instituto Federal da Bahia (IFBA) e a Watva, empresa que busca gerar valor 
aos resíduos de mineração, estudam uma parceria para possibilitar a transformação e o 
uso comercial da molibdenita, mineral que se origina da produção de esmeraldas na 
Serra da Carnaíba, em Pindobaçu (BA). O molibdênio tem uso, entre outros, na produção 
de aditivos para óleos lubrificantes de motores de carros. 

"Nosso objetivo é identificar oportunidades no setor de mineração para 
gerar valor. Seja através da recuperação de componentes, seja através de uma 
destinação adequada desses resíduos. A parceria com o IFBA é justamente para 
fazermos o aproveitamento de espécies químicas que são perdidas no processo 
mineral", disse Alexandre Machado, diretor da Watva, em contato por telefone na 
manhã desta terça-feira (16) com o Notícias de Mineração Brasil (NMB). 

Segundo ele, a proposta da Watva tem sido bem aceita pela indústria, pois 
a valorização dos resíduos está ligada ao meio ambiente, assunto cada vez mais 
importante. "Nossa proposta é valorizar os recursos naturais através da potencialização 
do uso", afirmou. 

A reunião com o IFBA aconteceu no dia 27 de abril, no Polo de Inovação 
Salvador (PIS). A possível parceria, ainda não fechada segundo representantes da Watva 
e do IFBA, envolve também uma associação de garimpeiros local. Além de Machado, 
estiveram presentes no encontro Handerson Leite, do PIS, Epaminondas Macedo, do 
IFBA campus Jacobina, e os professores do curso técnico em mineração de Jacobina, 
Jonei Marques e Talita Gentil. 

De acordo com Marques, atualmente a molibdenita é descartada durante o 
processo produtivo apesar de possuir valor comercial. Ele diz que, quando o acordo for 

http://www.mme.gov.br/web/guest/projetos/meta/apresentacao


efetivado, a associação vai fornecer o mineral e a empresa Watva venderá a 
molibdenita. 

Segundo Macedo, além de fomentar pesquisa e tecnologia na região, a 
parceria será responsável pela geração de estágios e empregos para a população local. 

A realização da possível parceria entre o IFBA, a Watva e a associação de 
garimpeiros poderá originar novos projetos, segundo nota divulgada pelo IFBA. Macedo 
diz que um dos exemplos é o uso de resíduos descartados na mineração para 
confeccionar blocos de construção que podem ser doados para comunidades carentes. 
O diretor do campus afirma que "para colocar essa ideia em prática, o ideal é contar 
também com a parceria do município de Jacobina". 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Autor: Paulo Mangerotti 

Data: 16/05/2017 

 
 

MINERAÇÃO CADA VEZ MAIS NA ERA DA TECNOLOGIA 
 

O nome de nosso estado, vindo de sua história, já dá pistas da vocação 
destas terras, Minas Gerais. Uma designação no plural, que indica a grande variedade 
de substâncias que são encontradas em nosso subsolo. Extraído a exaustão, o ouro pode 
estar mais tímido nos dias atuais, mas o minério é abundante. São mais de 300 minas no 
estado, 57 delas estão no ranking das maiores do país, o que mostra que ainda é um 
bom negócio lavrar nosso solo. A terra das muitas minas é responsável por 46% da 
exportação de minérios primários, e por 56% do saldo da balança comercial brasileira 
(2012). 

O negócio da mineração envolve grandes investimentos e inúmeros 
cuidados. Os equipamentos usados na prospecção mineral são, em geral, de grande 
porte o que exige atenção e precisão na operação. Existem também questões delicadas 
como a segurança do pessoal envolvido e a interação constante com o meio ambiente. 
Nestes dois sentidos, a legislação envolvida é extremamente rigorosa. O conjunto destes 
fatores torna a área de extração mineral um terreno fértil para a aplicação das 
tecnologias da informação e de automação. O uso de sistemas e ferramental tecnológico 
contribui para a eficiência e segurança operacional. 

Na profundidade das minas, nos enormes caminhões, ou nas intermináveis 
esteiras de transporte a automação e a operação remota de equipamentos facilitam a 
rotina e aumentam a produção. É nos vários tipos de gerenciamento que entra o uso da 
tecnologia da informação. Programas auxiliam no controle da extração, na análise e no 
armazenamento do material e ainda na gestão de seu transporte. Alguns softwares, 
como os de gestão financeira, não diferem muito daqueles utilizados em outras 
atividades, mas existem os que precisam ser customizados para atender as necessidades 
das empresas de mineração. 
 

 

 



A TI entra nas minas 

Ao longo dos anos, a aplicação da tecnologia da informação e automação 
trouxe à mineração ganhos importantes, não só financeiros, mas também em 
produtividade. De forma que hoje a tecnologia já está bastante incorporada à atividade 
extrativa mineral. “Entendendo a TI de forma abrangente, englobando todo tipo de 
software utilizado na área produtiva mineral, desde a pesquisa mineral, passando para 
as operações de lavra, processamento e manuseio dos produtos e embarque”, define 
Marco Aurélio Soares Martins, CEO da CEMI, empresa de tecnologia voltada para a área. 

O nível de investimento exigido e o longo prazo de operação fazem com que, 
de forma geral, todo empreendimento mineral seja baseado em estudos geológicos e 
em um planejamento da vida útil das minas. “Na área de pesquisa mineral, avaliação de 
reservas minerais e planejamento de lavra, vários softwares são amplamente utilizados 
com intenso uso de banco de dados e técnicas de análise estatística”, explica Marco 
Aurélio Martins. O uso destes programas é tão positivo para a atividade que algumas 
empresas chegam a investir até 2% de seus orçamentos bilionários em tecnologia. 

Em geral, todo empreendimento mineral é regido por estudos geológicos e 
planejamento, que são usados para prever todo o curso do empreendimento ao longo 
dos anos, a vida útil de uma mina, sua viabilidade econômica, o fluxo de caixa e 
lucratividade possível. “Claro que o quadro estudado a partir de dados de perfuração e 
pesquisa mineral é constantemente alterado e atualizado”, pondera Marco Aurélio. O 
diretor operacional conta também que a área de prospecção foi pioneira no uso de 
recursos de informática, dada a dificuldade de se manusear um grande volume de 
dados. “Mesmo antes da evolução e popularização do computador pessoal já se usava 
recursos computacionais de forma intensiva na geologia e planejamento de lavra”, ele 
conta. 

Saindo da área de pesquisa mineral e planejamento de lavra, são utilizados 
sistemas de gestão e controle de frota e de equipamentos móveis. São os chamados 
“Sistemas de Despacho” de caminhões que tem por objetivo aperfeiçoar o transporte 
na mina. Estes sistemas ultrapassam a função de otimizar as operações de 
movimentação e locação de equipamentos móveis, tornando-se eficazes sistemas de 
telemetria. Estes dados são valiosos para prevenir e prever problemas mecânicos do 
equipamento, registro dos dados da produção, consumo de combustível, etc. “O 
adequado gerenciamento da frota traz economias significativas, ganhos de produção e 
minimização dos investimentos nestes ativos”, afirma Marco Aurélio Martins. 

Na área de produção das usinas de tratamento e manuseio dos minérios, 
foram desenvolvidos hardware e software específicos e sofisticados para automatizar 
os equipamentos e os processos produtivos. “Os instrumentos na mineração são 
bastante vulneráveis a desgaste, entupimento, oxidação e as melhores soluções são 
aqueles não invasivos tornando-os mais resistentes e confiáveis para serem utilizados 
no controle efetivo dos processos”, explica mais uma vez o executivo de TI mineradora. 
Estes computadores industriais precisam ser robustos e confiáveis, sendo construídos 
para funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano. 

Nos últimos anos, a crescente demanda por minérios, caso do recente 
mercado chinês, e a fusão de mineradoras, transformando-as em empresas 
multinacionais e, ou, transnacionais, colocou essas indústrias sob pressão para operar 
suas plantas continuamente a níveis nunca registrados de picos de desempenho 
econômico. As exigências de qualidade e quantidade do produto, e redução dos custos 



de operação se tornaram metas constantes. Este cenário tornou o uso das tecnologias 
de informação e automação indispensáveis ao setor. Prova disso são dados que 
demonstram um retorno do investimento em TI pelas mineradoras a taxas que variam 
de 100 a 5000%. 
 

Fonte: Fumsoft 

Data: 13/05/2017 

 

 
 

MINERAÇÃO RESPONSÁVEL DA BAUXITA É DESTAQUE COMPETITIVO 

DA CADEIA DO ALUMÍNIO 
 

Relatório produzido pela ABAL traz dados e melhores práticas das indústrias de 

mineração no Brasil 
 

A mineração sustentável da bauxita, minério que dá origem ao alumínio, é 
uma prática consolidada e um diferencial da indústria no país para a competitividade 
global do setor. Seus processos permeiam as atividades das empresas que extraem 
bauxita no território nacional, com destaque para aquelas localizadas no Pará, já que o 
estado concentra 91% da produção de bauxita para usos metálicos no Brasil. 

Com o objetivo de divulgar estes processos e sua relevância para a 
competitividade do setor, tanto no âmbito doméstico como internacional, a ABAL – sob 
a coordenação de seu Comitê Técnico de Sustentabilidade – lança o Relatório Bauxita 
no Brasil – Mineração Responsável e Competitividade. 

Contribuíram para o conteúdo do relatório, as empresas que produzem a 
bauxita para usos metálicos no Brasil – Alcoa, Companhia Brasileira de Alumínio-CBA, 
Norsk Hydro, Mineração Rio do Norte, Rio Tinto e South32 – as quais adotam as 
melhores práticas ambientais e buscam, através de programas estruturados, 
impulsionar a atividade minerária como um catalizador de desenvolvimento 
socioeconômico local. 

Além da recuperação das áreas mineradas e da conservação da 
biodiversidade, os programas das empresas mencionadas contemplam a gestão dos 
recursos hídricos; utilização de energia limpa e redução da emissão de gases de efeito 
estufa, além do reaproveitamento de resíduos. 

“Com a iniciativa, esperamos difundir a realidade da mineração de bauxita 
no Brasil e apontar rumos sustentáveis para melhor aproveitar os recursos minerais com 
os quais nosso país foi beneficiado. Este já é um fator diferencial do nosso mercado e só 
tende a crescer”, avalia o presidente-executivo da ABAL, Milton Rego. 

Para fazer o download do Relatório Bauxita no Brasil – Mineração 
Responsável e Competitividade, clique sobre o título. 
 

Fonte: ABAL – Associação Brasileira de Alumínio 

Data: 05/05/2017 
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CPRM LANÇA DOIS INFORMES QUE INDICAM OCORRÊNCIA DE 

MINERAIS ESTRATÉGICOS EM MATO GROSSO E RONDÔNIA 
 

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) acaba de lançar dois novos informes 
de recursos minerais. Os estudos, relacionados a minérios estratégicos, indicam áreas 
com ocorrência de cromo e áreas com indícios de manganês, localizadas em regiões 
próximas à fronteira com a Bolívia nos estados do Mato Grosso e Rondônia. 

O informe denominado Indício de Mineralização de Manganês no Município 
de Comodoro aponta indícios de mineralização de manganês de alto teor, com potencial 
para gerar novas oportunidades para a indústria mineral. A descoberta ocorreu durante 
o mapeamento de campo do Projeto Novas Fronteiras Sudeste de Rondônia. O resultado 
preliminar obtido pela química de rocha parece indicar possíveis vantagens para 
aplicação nas indústrias do aço e fertilizantes devido à elevada razão Mn/Fe e baixo teor 
de fósforo. 

A pesquisa apresenta um indício de Mn em um afloramento que apontou 
semelhança à descrição de depósito de manganês hidrotermal, cuja ocorrência recente 
em Rondônia, em Espigão do Oeste, resultou na produção de 50 mil toneladas de 
manganês. No entanto, os dados obtidos até o presente são insuficientes para se 
determinar a tipologia do indício e sua extensão. A área do indício localiza-se no Estado 
do Mato Grosso, próximo à fronteira com a Bolívia e na divisa com o Estado de Rondônia.  

O informe intitulado Ocorrência de Horizonte Cromífero no Complexo 
Trincheira, Município de Corumbiara, Sudeste de Rondônia, aponta ocorrência de cromo 
identificada em rochas ultramáficas localizadas na Estrada do Boi, Município de 
Corumbiara, próximo à divisa entre o Estado de Mato Grosso e fronteira com a Bolívia. 
As análises indicam uma amostra com teores relevantes de cromo, níquel, cobalto e 
teores menores de cobre e vanádio. A expectativa é que os dados impulsionem novas 
pesquisas nas áreas para averiguação da potencialidade dos depósitos minerais, tendo 
em vista localização no Complexo Trincheira, pois a ocorrência apresenta semelhanças 
com os corpos ultramáficos descritos no Morro Sem Boné e Morro do Leme, 
mineralizados em níquel. 

O estudo detalha ainda que foram identificadas quatro amostras com 
concentrações relevantes de Cromo e níquel que afloram como blocos, sendo três das 
ocorrências alinhadas paralelamente, de modo a sugerir fazer parte do mesmo 
horizonte. Os pesquisadores recomendam estudos de detalhe que busquem identificar 
a extensão lateral e em profundidade.  

Os dois informes foram escritos pelos geólogos da CPRM: Lívio Corrêa, Carlos 
de Oliveira, Guilherme da Silva e Thyago Ribeiro, que atuam na Residência de Porto 
Velho. Ambos os informes estão disponíveis para consulta no Repositório Institucional de 
Geociências (Rigeo), do Serviço Geológico do Brasil. 
 

Fonte: CPRM – ASCOM 

Data: 22/05/2017 
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NOVA PORTARIA DO DNPM AFETA MINERADORAS 

FINANCEIRAMENTE 
 

Entre as normas está a contratação de consultoria externa independente para testar 

estabilidade das estruturas, o que aumenta os custos das mineradoras, segundo as 

advogadas Luciana Gil e Izabella Pardinho, do Bichara Advogados 
 

A Portaria 70.389/2017, publicada na última sexta-feira (19) pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), regulamenta todas as obrigações 
antes previstas nas Portarias 416/12 e 526/13 para implantação, operação e desativação 
das barragens de mineração no Brasil. Segundo as advogadas Luciana Gil e Izabella 
Pardinho, do Bichara Advogados, o principal impacto para mineradoras será financeiro, 
já que entre as normas está a contratação de consultoria externa independente para 
testar a estabilidade das estruturas. 

Em entrevista por telefone ao Notícias de Mineração Brasil (NMB), as 
especialistas afirmaram que determinados trabalhos eram feitos, antes da nova 
Portaria, com o quadro técnico das mineradoras habilitados tecnicamente para prestar 
os serviços. Entretanto, se hoje é exigida a contratação da consultoria externa 
independente, as companhias terão mais um custo. 

"Essa exigência chegou a ser questionada pelas empresas durante a Consulta 
Pública, porque elas geralmente têm técnicos treinados e habilitados, mas o texto foi 
mantido pelo DNPM", declarou Izabella. A advogada disse que a nova determinação 
pode movimentar o mercado, tendo em vista que hoje há dificuldades em encontrar 
especialistas em barragens. 

Além do impacto financeiro, as novas mudanças exigidas pelo DNPM 
também terão consequências significativas e operacionais. Entre elas está a diminuição 
de prazos para apresentação de relatórios. "A maioria das exigências que tinham 
espaçamento maior, agora encurtaram, aumentando a demanda de apresentação de 
relatórios. Se hoje eu contrato uma pessoa para fazer as inspeções regulares que eram 
anuais, por exemplo, agora será semestralmente, há o aumento do custo de serviço em 
si", disse Izabella. 

Nas alterações da nova portaria também está a inclusão de empilhamento 
drenado no conceito de barragem enquanto não regulamentado por norma técnica 
(ABNT 13028/08, em revisão). "As empresas que estavam pensando em adotar a 
alternativa, por enquanto, não têm mais essa opção", declarou a advogada. 

A Portaria 70.389/2017 também aborda o cadastramento de barragens por 
meio do Sistema Integrado de Segurança de Barragens (SIGBM), antes feito pelo 
RALweb. De acordo com Izabella, o objetivo do novo sistema é integrar todas as 
informações de barragens no meio eletrônico e facilitar o envio das informações ao 
DNPM. Por outro lado, "será um meio de controle e fiscalização das barragens em geral. 
O empreendedor não precisa mais de apresentar documentos em via física ao DNPM", 
afirmou. 



Segundo Luciana, as novas mudanças refletem a preocupação do DNPM com 
as normas de barragens de mineração após o rompimento de uma das estruturas da 
Samarco em Mariana (MG) em novembro de 2015. "O acidente de Mariana realmente 
representou um marco na mineração, gerando reflexos nas normas", disse. 

A especialista em Direito Ambiental declarou que a equipe do Bichara 
Advogados atua de forma preventiva com seus clientes do setor de mineração em 
relação à nova portaria, auxiliando a equipe técnica das mineradoras ao entendimento 
das normas, de forma que as empresas consigam implementá-las minimizando o risco 
de as determinações serem questionadas. "A gente vem fazendo workshops nas 
empresas tentando ajudar os técnicos a entender o que a norma diz, considerando o 
que foi discutido, já que eles é que preenchem os documentos técnicos", afirmou. 

Segundo ela, hoje a preocupação das empresas em relação à segurança das 
barragens de mineração é maior do que no passado, principalmente depois da tragédia 
da Samarco. "Temos que andar de mãos dadas com os técnicos para analisar as normas", 
disse a sócia do Bichara Advogados. 

Outra abordagem feita pelo escritório de advocacia está ligada à 
responsabilidade civil, administrativa e criminal no caso de acidentes envolvendo 
barragens. De acordo com Luciana, a responsabilidade civil no caso de um acidente 
consiste na reparação de danos, a administrativa com autuações (multas e interdições), 
como já vimos com a Samarco, além da criminal, que está ligada à possibilidade de 
diretores, técnicos, consultores, entre outros empregados, também serem 
responsabilizados pelo acidente. 

Para consultar todas as mudanças feitas pelo DNPM na Portaria 
70.389/2017, clique aqui. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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FÁBIO SCHVARTSMAN TOMA POSSE COMO DIRETOR-PRESIDENTE DA 

VALE 
 
Fabio Schvartsman assumiu na manhã desta segunda-feira, dia 22/5, o posto 

de diretor-presidente da Vale. 
Fabio tem 63 anos, é graduado e pós-graduado em Engenharia de Produção 

pela Universidade Politécnica de São Paulo e pós-graduado em Administração de 
Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou por dez anos na Duratex e por 22 
anos no grupo Ultra, de onde saiu em 2007 como CFO da holding Ultrapar e sócio-diretor 
da Ultra S.A. Depois de comandar a Telemar Participações e a San Antonio Internacional, 
presidia, desde 2011, a Klabin. 

Fabio foi eleito pelo Conselho de Administração a partir de uma lista 
preparada pela empresa internacional de seleção de executivos, Spencer Stuart, em 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/05/2017&jornal=1&pagina=68&totalArquivos=204


conformidade com as normas e governança da companhia. Ele assume o cargo no lugar 
de Murilo Ferreira, que presidiu a Vale por seis anos. Em sua gestão, Murilo liderou a 
Vale durante um período de muita turbulência na indústria da mineração mundial e 
enfrentou alguns dos momentos mais difíceis da história da empresa.  

Sob a liderança de Murilo, a Vale se tornou uma empresa mais enxuta e mais 
ágil, aumentando significativamente sua competitividade operacional e mantendo um 
nível de endividamento saudável. A Vale concluiu o S11D, o maior projeto de sua 
história, e voltou o foco para ativos-chave, realizando desinvestimentos que totalizaram 
mais de US$ 16 bilhões. 
 

Fonte: Vale 
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SENADO APROVA MP QUE ALTERA LIMITE DA FLORESTA AMAZÔNICA 

E PERMITE MINERAÇÃO NO JAMANXIM 
 
Senadores aprovaram na noite dessa terça-feira (23) algumas matérias que 

afetam a Região Amazônica. 
Uma delas é a Medida Provisória (MP) 756, que altera os limites da Floresta 

Nacional do Jamanxim e cria a Área de Proteção Ambiental do Jamanxim, tipo de 
unidade de conservação com menor grau de proteção, que permite compra e venda de 
terras em seu interior, o corte raso da vegetação, agricultura, pecuária e mineração. 

A MP 756 foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados, na terça-feira 
(16). 

Outra matéria aprovada foi a Medida Provisória 758, que também altera os 
limites do Parque Nacional do Jamanxim. A intenção é de adequar o parque à passagem 
da estrada de ferro EF-170, no Pará. 

Para a construção da ferrovia, serão excluídos 852 hectares do Parque 
Nacional para a faixa de domínio. 

Também foi aprovada a Medida Provisória 757, que institui a Taxa de 
Controle de Incentivos Fiscais e a Taxa de Serviços em favor da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus. Todas as matérias seguem para sanção presidencial. 
 

Fonte: EBC  

Autora: Maíra Heinen 

Data: 24/05/2017 

 

 

 

 

 



 

CPRM LIBERA GRATUITAMENTE DADOS BRUTOS (XYZ) DE 

AEROLEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS 
 

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) dá um passo importante para atrair 
novos investimentos e fomentar o setor mineral brasileiro, desta vez, liberando 
gratuitamente os dados brutos, em formato XYX, dos levantamentos aerogeofísicos de 
seu amplo acervo. Essa ação, definida como um dos pilares principais pela Diretoria 
Executiva da empresa para fomentar o setor mineral brasileiro, constitui um programa 
contínuo e prioritário de disponibilização de dados e informações geocientíficas à 
sociedade. 

“Estão sendo disponibilizados no GeoSGB, Banco de Dados da CPRM, 
inicialmente os dados brutos (XYZ) de 95 projetos aerogeofísicos, da série 1.000 e seus 
respectivos relatórios técnicos de aquisição. No decorrer deste ano os demais projetos 
serão disponibilizados para download”, explica o diretor-presidente da CPRM Eduardo 
Ledsham, destacando ainda que a iniciativa universaliza o acesso aos dados 
aerogeofísicos existentes no Brasil. “ É a reposta da empresa, a uma demanda antiga da 
comunidade científica e do setor mineral. ” Ledsham informa ainda que cerca de 95% 
do embasamento cristalino do Brasil já estão mapeados com modernos métodos e 
equipamentos de ponta.  

O chefe da Divisão de Sensoriamento Remoto e Geofísica (DISEGE) da CPRM, 
Luiz Gustavo Rodrigues Pinto, avisa que inicialmente, os downloads dos dados dos 
projetos aerogeofísicos estarão disponíveis no GeoSGB durante a semana entre as 
18:00h e 07:00h. Luiz Gustavo avalia que o acesso da sociedade a esses dados é um 
importante passo para o desenvolvimento, tanto da área privada, quanto da área 
científica do país.  

Os primeiros levantamentos aerogeofísicos executados no Brasil, desde a 
década de 1950, foram patrocinados por instituições federais do governo brasileiro, tais 
como Conselho Nacional do Petróleo (CNP), o Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM), a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e a Petróleo Brasileiro 
S.A. (Petrobrás). A atuação da CPRM se iniciou em 1971, quando assumiu o papel de 
órgão executor de projetos aerogeofísicos sistemáticos (magnetometria e 
gamaespectrometria), a princípio por meio de convênios com o DNPM que procuravam 
atender políticas governamentais coordenadas pelo Ministério de Minas e Energia de 
promover o recobrimento aerogeofísico dos terrenos pré-cambrianos do escudo 
brasileiro. 

Entre 1971 e 2001 foram executados 48 projetos aerogeofísicos em diversas 
regiões do país, sendo que, a maioria dos projetos aerogeofísicos tiveram características 
de levantamentos regionais, ou seja, com espaçamento das linhas de voo variando de 
2.000 a 1.000 m e altura de voo de 150 m. Nesse período foi recoberta uma área de 
cerca de 2.413.323 km². 

A partir de 2004, iniciou-se uma nova fase nos aerolevantamentos 
geofísicos, onde todos os projetos de magnetometria e gamaespectrometria foram 



realizados com espaçamento de 500 m entre as linhas de voo, altura de voo de 100 m e 
direção das linhas de voo N-S. Nesse período, foi recoberta uma área de cerca de 
3.726.364 km², o que corresponde a 43,76% do território brasileiro e aproximadamente 
95% do embasamento cristalino do Brasil. De 2004 a 2014, o investimento para a 
aquisição desses aerolevantamentos correspondeu a US$ 188 milhões de dólares.  

Os dados aerogeofísicos e geoquímicos da CPRM, além dos mapas 
geológicos e outras informações relevantes, são disponibilizados no Sistema GeoSGB, 
acessado através do site da CPRM. Acesse aqui o endereço para acesso as imagens geotiffs e 
dados XYZ dos projetos. 
 

Confira a lista dos 95 projetos disponíveis para download: 1009, 1010, 1012, 1013, 1014, 1017, 

1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1034, 

1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1043, 1044, 1045, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 

1053, 1054, 1055, 1056, 1058, 1059, 1060, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 

1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 

1089, 1090, 1091, 1092, 1096, 1097, 1098, 1099, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1109, 

1111, 1113, 1114, 1115, 1118, 1119, 1120, 1122, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131. 

Fonte: CPRM – ASCOM 

Data: 22/05/2017 

 

 

SONDAGEM EM PROJETO DE FOSFATO MOSTRA BONS RESULTADOS 
 

A campanha de sondagem em área descoberta em fevereiro mostra que há 
potencial para melhorar a relação estéril-minério do empreendimento da mineradora 
Aguia Resources no Rio Grande do Sul 

A mineradora Aguia Resources, dona do projeto de fosfato Três Estradas, diz 
que a campanha de sondagem continua a mostrar bons resultados. Um furo em área 
recém-descoberta, que é uma continuação de Três Estradas a sudeste, mostra 78,25 
metros com 4,2% de pentóxido de fosfato (P2O5). 

"O programa continua a apresentar resultados positivos que demonstram a 
natureza homogênea e contínua do depósito. Uma plataforma de sondagem 
adamantada e outra de circulação reversa continuam a operar em campo. Até o 
momento, um total de 13.775 metros foram perfurados, o que inclui 9.495 metros de 
sondagem adamantada e 4.280 metros de circulação reversa", diz comunicado 
divulgado pela empresa. 

Em fevereiro, a mineradora disse que identificou uma nova zona de 
mineralização rasa ao longo da fronteira sudeste da cava de Três Estradas. A sondagem 
mostrou a continuidade da mineralização por pelo menos 700 metros sendo que a 
extensão nordeste permanece aberta. 

Segundo o comunicado, as modelagens geológicas dos resultados para essa 
zona indicam que a estrutura mergulha na direção sudeste. Se o modelo está correto a 
extensão nordeste que permanece aberta deveria chegar à superfície e "potencialmente 

http://geowebapp.cprm.gov.br/ViewerWEB/index_aerogeofisica.html


apresentar material oxidado de alto teor. Essa extensão nordeste está sendo testada 
com mais 500 metros de sondagem de circulação reversa em busca de material oxidado 
perto da superfície". 

A sondagem detalhada nessa extensão de 700 metros continua a ter o 
objetivo de aumentar os recursos nas categorias medidos e indicados da superfície até 
a profundidade de 100 metros. "Espera-se que a inclusão não somente vai melhorar a 
relação estéril-minério das operações propostas, mas também reduza os custos de 
mineração", diz a nota. 

"Na medida em que nos aproximamos da conclusão dessa significativa 
campanha de sondagem, não poderíamos estar mais satisfeitos com esses resultados 
que mostram claramente a consistência da morfologia e dos teores dos depósitos. Furos 
como o TED-17-128, que retornaram 78,25 metros de mineralização perto da superfície, 
indicam que essa nova zona sudeste pode substancialmente melhorar nossa relação 
estéril-minério", disse o diretor técnico, Fernando Tallarico, em nota. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 25/05/2017 

 

 

THE OREBODY WITHIN - THE GREENFIELDS VERSUS BROWNFIELDS 

DEBATE 
 
The global exploration recession continues to bite deep, and pretty much all 

over the world resource companies have reduced exploration budgets and continue to 
focus on improving production efficiency based on existing assets. As reported recently 
by Frik Els (www.mining.com) and based on data from S&P Global Market Intelligence, 
exploration budgets for some 1,600 companies worldwide in 2016 totaled only $6.9 
billion, the lowest expenditure in over 10 years. Consequently, greenfields exploration 
budgets are also at their lowest for many years, whereas brownfields (or mine site) 
exploration has increased and, in 2016, made up some 35% of total exploration budgets. 
Overall, in terms of global resource replenishment, 2016 saw new initial resource 
announcements being made to a value of only $160 billion (55 projects), significantly 
down from announcements valued at some $370 billion (168 projects) in 2012.  

Behind the scenes, work has continued on expanding the existing resource 
base of mature deposits, and there have been some amazingly successful cases where 
extending the known resource base has added substantial value to the mineral asset. 
Exploration of “the orebody within” is something that we as economic geologists tend 
to denigrate and, in some cases, perhaps regard as an activity not worthy of our special 
skills and spirit of discovery. More tangibly, the debate relating to the importance and 
significance of Greenfields versus brownfields exploration and the allocation of 
resources and time to these activities is something that many company managers across 



the spectrum have grappled with. In this article, I examine the conundrum and suggest 
that we as a Society could do a lot more to change this attitude and contribute to an 
activity that, certainly in the current economic climate, goes a long way to solving the 
problem of replenishment of mined-out resources. At the recent SEG conference in 
Turkey, several presentations were germane to this topic. John Thompson’s excellent 
keynote speech, “Changing World—Changing Exploration,” addressed the topic of 
brownfields versus greenfields exploration and pointed out that exploration in and 
around existing mining camps has a more immediate, shorter-term benefit, is usually 
relatively low cost, and uses existing infrastructure and labor without having to worry 
about permitting and community issues. There have been some spectacular 
“discoveries” at a camp scale in many parts of the world, and it is clear that brownfields 
exploration is a concept to which we should be giving serious attention. As an example, 
the Navan Zn-Pb orebody in Ireland was discovered in 1970 with an initial reserve of 
some 70 Mt at 10% Zn and 2.5% Pb (Ashton, 2006); this greenfields discovery was based 
on soil geochemistry and IP surveys, identifying a large, shallow-dipping, essentially 
stratiform orebody. However, Navan was confirmed as a world-class deposit when 
protracted but very successful mine-site exploration in the period 1990 to 2006 led to 
the discovery of the southwesterly extensions at depths of more than 700 m and 
extending to over 4 km away from the original discovery site. This success was the result 
of a concerted program of research and development by company staff working in 
tandem with academic researchers—the massive increase in the value of the orebody 
and the continued existence of the operation into the 21st century are essentially the 
result of sustained brownfields exploration. 

 This type of work requires a good understanding of economic geology and 
ore-forming processes, but perhaps carried out at a different scale, and in a more 
focused way, to regional or generic approaches. What research is being done at this 
scale, and do we see enough publications that highlight this approach? What is it that 
controls the concentration of metals or precipitation of ore minerals at a camp scale, 
and do we fully understand the causes of local anomalism or the effects of a zoned 
mineral system? We all know about coupled porphyry and epithermal systems and the 
existence of a stringer zone beneath the massive sulfide lens, but these concepts are, I 
suspect, seldom applied to brownfields exploration. As a Society, we can do a lot more 
to drive successful mine-site exploration by promoting good research and facilitating the 
publication of case studies. For example, the Publications Board is considering 
publication of a new special issue (proposed by Fred Graybeal) on applied mining 
geology that will hopefully address the shortfall in this kind of material. Finally, 
mining/exploration companies should more actively engage, as early as possible in the 
project pipeline, in the funding and facilitation of this kind of work—if for no other 
reason than the obvious benefits it can have for target generation, asset valuation, and 
resource sustainability. I’ll bet that Boliden Tara couldn’t agree more! Having mentioned 
the need for a revised attitude toward mine-site exploration, I have no doubt that what 
everyone is really awaiting is the much anticipated upturn in grassroots exploration and 
the accompanying reemergence of a vibrant junior sector. Hopefully, the excitement of 
new exploration programs and the opportunities offered by completely new discoveries 
in uncharted territories are not too far away. And talking of the future, as we move 
toward our centenary year in 2020, your Society is currently undertaking a strategic 
initiative aimed at optimizing its fund-raising strategy and reexamining its role and 



operations into the 21st century. On the advice of Council, we shall start widespread 
consultation with all stakeholders during 2017 with a view to preparing a far-reaching 
set of recommendations well before our centenary celebrations. 
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