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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 

 

 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO EM EXPLORAÇÃO MINERAL 
EXIMN 2017 

 
A Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral 

Brasileira – ADIMB anuncia para as comunidades empresarial, governamental e 
acadêmica a realização dos cursos de aperfeiçoamento em Exploração Mineral, EXMIN 
2017, com os seguintes objetivos: 

•   Atualizar conhecimentos metodológicos em exploração e 
desenvolvimento mineral, segundo modelos e conteúdos programáticos definidos pela 
ADIMB, de acordo com as exigências e necessidades das empresas e órgãos que 
representa.  

•   Proporcionar e estimular uma articulação mais efetiva entre o setor 
empresarial e as universidades e instituições de pesquisa com potencial para 
desenvolver e melhor difundir, no país, o emprego de novos métodos de exploração 
mineral, conhecimento e avaliação econômica de jazidas, fiscalização da atividade de 
mineração e exploração mineral ou de mineração ambiental e socialmente responsável. 

•   Contribuir para que os setores empresarial e governamental brasileiros 
mantenham sua competência e competitividade numa época de globalização das 
economias e de velozes transformações tecnológicas. 

Os cursos, listados a seguir, abordarão temas de exploração mineral e 
depósitos minerais, sendo coordenados e ministrados por profissionais e pesquisadores 
de prestígio no setor empresarial, o que assegurará um direcionamento para técnicas e 
conceitos modernos de exploração mineral, com ênfase em casos concretos. 

 
 
 



 Geologia para Não Geólogos 

 Avaliação Econômica de Projetos de Mineração, Análise de Sensibilidade 
e de Risco 

 QAQC (Quality Assurance & Quality Control) em Exploração Mineral 

 Interpretação e Integração de Dados de Sensores Remotos, Geológicos e 
Geofísicos para Exploração Mineral e Mapeamento Geológico 

 Structural Vectoring® in Mineral Exploration 

 Treinamento de Campo em Técnicas de Exploração Mineral 

 Direito Tributário e Mineração 

 Ambientes Metalogenéticos Brasileiros para Au, Cu, Zn, Ni, PGE 
 
Mais informações sobre os cursos e inscrições podem ser acessadas através 

do link abaixo: 
 

http://www.adimb.com.br/site/cursos.php 

 

 

MINISTRO APOSTA NA COMPETITIVIDADE PARA CRESCIMENTO DO 

SETOR ELÉTRICO E MINERAL 
 

O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, apresentou, nesta 
terça-feira (6), à Comissão de Serviços de Infraestrutura, as ações do governo federal 
para o setor e disse que o grande objetivo da pasta é dar segurança energética a preços 
competitivos. O ministro explicou que o governo não quer mais dosar o ganho das 
empresas e que deve ser decisão do investidor poder escolher o negócio a fazer. 

- Nós não temos preconceito com nenhuma taxa interna de retorno. É 
decisão do investidor poder escolher qual negócio ele vai fazer ou não fazer. O que cabe 
ao governo ou ao ministério é poder ter serviços de qualidade a preços competitivos. 
Esse é o papel - disse o ministro. 

Fernando Coelho Filho disse que a retomada do crescimento econômico do 
país passa necessariamente pelos setores energético e mineral e apresentou as ações 
que o governo tem feito desde o ano passado e o que pretende fazer para este ano e 
2018. 

Entre as ações que beneficiaram o país, segundo o ministro, estão a nova Lei 
das Estatais (Lei 13.3030/2016), que permitiu uma recuperação célere das empresas. A 
nova lei estabeleceu critérios mais técnicos para se nomearem os diretores das 
empresas públicas e uma maior transparência na divulgação de dados. 

- Para vocês terem uma ideia, em um ano de governo do presidente Michel 
Temer, as ações da Eletrobrás chegaram a valorizar 66%. De forma também muito 
semelhante se comportaram as ações da Petrobras, dos bancos públicos. Essa foi uma 
lei de melhoria da nossa governança que teve um impacto positivo nos mercados - disse. 
 

 

http://www.adimb.com.br/site/cursos.php


Problemas e Desafios 

Entre os maiores problemas do setor elétrico enunciados pelo ministro, 
estão a sobre contratação de energia, devido ao baixo consumo; a baixa hidrologia dos 
últimos anos, comprometendo a geração de energia; as tarifas pressionadas por 
encargos setoriais e indenizações, sobrecarregando o bolso do consumidor; o aumento 
da inadimplência e a judicialização do setor. 

Em relação à mineração, o ministro apontou como problema as incertezas 
sobre mudanças no marco legal, que resultou no adiamento de investimentos no setor, 
aliado à queda do preço do minério de ferro e à recessão no país. 
 

Novo modelo e perspectivas 

Fernando Coelho Filho disse ainda que o ministério tem adotado como 
princípios para um novo modelo de gestão o respeito a contratos, a eficiência, a 
racionalidade econômica, a isonomia entre agentes, o diálogo e a transparência. 

Segundo o ministro, está prevista uma expansão de 5.062 megawatts, dos 
quais 24,8% de fonte eólica, 10,7% de fonte solar e 61% de fonte hidráulica. Além disso, 
já está contratada uma expansão até 2022 de 21.277 megawatts a fim de garantir a 
oferta de energia para a retomada do crescimento econômico. 

Sobre as linhas de transmissão e distribuidoras, o ministro afirmou que os 
leilões de outubro de 2016 e de abril deste ano contrataram 23,5 mil quilômetros de 
linhas de transmissão para entrar em operação até 2021. Além disso, houve, no ano 
passado, a privatização da Celg, distribuidora de Goiás, que rendeu R$ 1 bilhão para cada 
um dos parceiros. 

- Começou um processo de eficiência das distribuidoras da Eletrobrás, que é 
um desafio muito grande. Quem conhece sabe que há distribuidoras ainda que prestam 
um serviço muito precário. A gente tem trabalhado na questão de melhorar a eficiência 
do serviço prestado - afirmou. 

Questionado pelo presidente da comissão, senador Eduardo Braga (PMDB-
AM), e pelo senador Roberto Muniz (PP-BA) sobre como proteger as empresas nacionais 
diante das privatizações, o ministro afirmou que a privatização busca melhorar a 
eficiência dos serviços prestados e que é preciso fortalecer o papel da Eletrobrás para 
preservar o interesse do país. 

- Não dá para a gente ver uma Eletrobrás sendo diluída pelos seus parceiros, 
não dá para você ver uma Eletrobrás que, no passado, era objeto de desejo de parceria 
numa SPE começar a ser evitada por parceiros privados por não cumprir com suas 
obrigações de aportes. E nós estamos justamente focando a atuação da Eletrobrás na 
distribuição e geração de energia daqui em diante - disse o ministro. 
 

Petrobras e Amazonas Energia 

Após a audiência com o ministro, a comissão debateu ainda o impasse de 
fornecimento de gás entre a Petrobras e a Amazonas Energia nas térmicas do estado do 
Amazonas. O senador Eduardo Braga afirmou que, durante uma boa parte de 2016 e 
2017 a usina de Aparecida ficou sem fornecer energia à cidade de Manaus devido ao 
não fornecimento do gás, já que a empresa estaria inadimplente com a Petrobras. 

Estiveram presentes no debate representantes do Ministério de Minas e 
Energia, da Petrobrás, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), da distribuidora 



Amazonas Energia, da Eletrobrás, da Petrobras e da Associação Brasileira de Grandes 
Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace). 

De acordo com o Leandro Caixeta Moreira, da Aneel, a Amazonas Energia 
não teve sua concessão renovada, e está atuando como designada. A agência tenta dar 
uma condição mínima para que a empresa faça algum investimento para dar 
continuidade ao serviço 

- De outro lado da balança, a gente tem que pensar numa solução definitiva, 
para seguir o que está na Constituição, que diz que a designação tem que ser substituída 
por uma licitação para novo concessionário - disse. 
 

Fonte: Agência Senado 

Data: 06/06/2017 

 
 

SEGURANÇA DE BARRAGENS DE MINERAÇÃO 
 

Os advogados Alexandre Sion e Luiza Mello explicam, com exclusividade 
para o NMB, a nova Portaria do diretor-geral do DNPM que altera normas sobre 
Segurança de Barragens de Mineração 

Foi publicada, em 19 de maio de 2017, Portaria do Diretor-Geral do 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), que altera a regulamentação da 
Política Nacional de Segurança de Barragens. 

A publicação foi precedida de Consulta Pública organizada pela Autarquia, 
que disponibilizou, em sua página eletrônica, duas propostas de Minutas de Portarias 
em substituição às Portarias DNPM nº. 416/2012 e 526/2013, que tratam, 
respectivamente, do Plano de Segurança de Barragens de Mineração e do Plano de 
Ações Emergenciais para Barragens de Mineração. 

Com a publicação da norma, ficam consolidadas, em um só ato, todas as 
regulamentações atribuídas ao DNPM, nos termos dos artigos 8 a 12 da Lei Federal n°. 
12.334/2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens. 

As mudanças abrangidas pela Portaria estão alinhadas com as propostas de 
aprimoramento no sistema de fiscalização, e, segundo a própria Autarquia, visam 
atender à necessidade de que os órgãos públicos, no exercício do poder de polícia, 
tenham uma melhor gestão das estruturas fiscalizadas e, paralelamente, para que a 
sociedade civil tenha maior segurança e controle das barragens operadas. 

A reforma das normas representa uma alteração substancial para os 
mineradores que operem estruturas abrangidas pela Política Nacional de Segurança de 
Barragens, nos termos da Lei Federal nº. 12.334/2010. As modificações efetuadas 
compreendem desde a alteração na matriz de classificação de barragens, conforme a 
respectiva categoria de risco e o dano potencial associado até a criação de obrigação de 
periodicidade quinzenal aos mineradores. 
 

Novas Obrigações 

A Portaria traz profundas alterações na regulamentação então vigente, 
aumentando as obrigações imputadas aos empreendedores detentores de barragens de 



mineração, suas frequências e determinando, por vezes, a necessidade de participação 
de profissionais externos para cumprimento destas. 

Em relação às barragens construídas anteriormente à Lei de Política Nacional 
de Segurança de Barragens, que não possuem projeto as built, foi fixado o prazo máximo 
de 02 (dois) anos para apresentação do projeto as is, a contar de 30 (trinta) dias da data 
de publicação do ato normativo. 
 

Criação do Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração - SIGBM 

O novo Sistema criado pelo DNPM integra o já existente Cadastro Nacional 
de Barragens de Mineração, criado pela Lei de Política Nacional de Segurança de 
Barragens, e servirá como instrumento de envio e gerenciamento de informações e 
dados referentes às estruturas cadastradas pelo titular. 

O cadastramento no Sistema deverá ser efetuado pelo empreendedor e 
respectivo responsável técnico, mediante assinatura de Termo de Compromisso de 
Responsabilidade, com a inclusão de todas as estruturas no SIGBM. Além disso, dentre 
as inovações previstas e que utilizarão o novo Sistema, destaca-se a obrigação de envio 
quinzenal de informações, conforme se verá a seguir. 

O descadastramento de barragens, por sua vez, foi agilizado, podendo ser 
realizado via SIGBM, com apresentação de documento comprovando o fechamento ou 
a descaracterização da estrutura, devidamente acompanhado da Anotação de 
Responsabilidade Técnica do responsável. 
 

Modificação na Matriz de Classificação de Barragens 

A norma alterou a matriz de classificação de barragens, tornando mais 
restritivas as classes em que as estruturas se enquadram, que passará a ser a seguinte: 

Além da alteração na matriz de classificação, restou estabelecida a 
obrigatoriedade de elaboração de mapa de inundação de todas as barragens, de sorte a 
auxiliar na classificação referente ao Dano Potencial Associado da respectiva estrutura. 
 

Inspeções Semestrais de Segurança Regulares e Extratos de Inspeções Regulares 

Nos termos das Portarias revogadas, as Inspeções de Segurança Regulares 
deveriam ser realizadas anualmente. Com o advento da nova norma, entretanto, a 
periodicidade destas Inspeções passará a ser semestral, sendo impositivo que ao menos 
uma Inspeção por ano seja realizada por empresa externa contratada para este fim. 

Os resultados das inspeções semestrais das estruturas consubstanciados nos 
Extratos das Inspeções Regulares, por sua vez, também tiveram a sua periodicidade 
alterada. Até então, deveriam ser submetidos ao DNPM anualmente, à ocasião da 
entrega do Relatório Anual de Lavra (RAL). Agora, deverão passar a ser enviados 
quinzenalmente, por meio do recém-criado SIGBM, sendo o inadimplemento reiterado 
causa de interdição da estrutura. 

Além das inspeções estabelecidas, estabeleceu-se a necessária 
implementação de sistema de monitoramento nas barragens, que deverá se dar com 
acompanhamento em tempo integral na hipótese de estruturas de alto Dano Potencial 
Associado com população a jusante e construída ou alteada pelo método a montante. 

A Nova Portaria entra em vigor no dia 18 de junho de 2017, quando ficarão 
revogadas as Portarias DNPM n°. 416/2012 e 526/2013. 
 



Alexandre Sion é advogado e doutorando em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa, 

Portugal. Mestre em Direito Internacional Comercial (L. LM) pela Universidade da Califórnia, 

Estados Unidos. Especialista em Direito Constitucional. Pós-graduado em Direito Civil e 

Processual Civil pela FGV. Graduado em Direito e Administração de Empresas. Vice-Presidente 

Nacional da União Brasileira da Advocacia Ambiental (UBAA). Presidente da Comissão de 

Direito de Infraestrutura da OAB/MG. Consultor da Comissão Nacional de Direito Ambiental da 

OAB - Conselho Federal. Professor dos cursos de Extensão Universitária da PUC/MG. 

Luiza Mello Souza é integrante da Equipe de Direito Ambiental e Minerário da Sion Advogados. 

Pós-graduanda em Direito Ambiental e Minerário pela Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais (PUC-MG). 

Fonte: Notícias de Mineração 

Autores: Alexandre Sion e Luiza Mello 

Data: 26/05/2017 

 

IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DA CHINA ACELERAM MAIS QUE O 

ESPERADO EM MAIO 
 

A China registrou exportações e importações mais fortes do que a 
expectativa em maio apesar da queda nos preços das commodities, sugerindo que a 
economia está resistindo de forma melhor que o esperado mesmo com o aumento das 
taxas de empréstimo e do enfraquecimento do mercado imobiliário. 

As importações da China têm sido fortes nos últimos meses, impulsionadas 
pelo minério de ferro e por outras commodities usadas para alimentar o boom da 
construção, enquanto as exportações têm se recuperado de vários anos de contração 
graças à melhora da demanda global. 

Embora a força dos dados de importação de maio tenha surpreendido 
economistas e sugerido que a demanda doméstica continua sólida, analistas ainda 
projetam que a segunda maior economia do mundo perderá força gradualmente ao 
longo do ano devido ao aperto da política monetária. 

O crescimento tanto das exportações e importações acelerou em relação a 
abril, contrariando as expectativas de desaceleração. 

As exportações subiram 8,7 por cento na comparação com o ano anterior, 
enquanto as importações aumentaram 14,8 por cento, mostraram dados oficiais 
divulgados nesta quinta-feira. 

Isso deixou o país com um superávit comercial de 40,81 bilhões de dólares 
no mês, informou a Administração Geral de Alfândega. 

Analistas consultados pela Reuters esperavam que os embarques em maio 
subissem 7 por cento, contra expansão de 8 por cento em abril. 

Para as importações a projeção era de aumento de 8,5 por cento, contra 
11,9 por cento em abril. Assim a expectativa era de superávit comercial era de 46,32 
bilhões de dólares. 
 

Fonte: Reuters Brasil 

Data: 08/06/2017 



 

CBPM DISPONIBILIZA NOVO PROSPECTO PARA NI-CU-CO NA BAHIA 
 

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), empresa de 
desenvolvimento mineral, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 
Estado da Bahia (SDE), apresentou ao mercado mais uma oportunidade de investimento 
em exploração mineral. O Projeto Caboclo dos Mangueiros se refere a um corpo 
ultramáfico mineralizado em níquel, cobre e cobalto (Ni-Cu-Co) com platinóides 
associados. 

O Projeto Caboclo dos Mangueiros é representado por uma intrusão 
ultramáfica acamadada tectonicamente colocada dentro de metassedimentos com 
termos variando de piroxenitos a peridotitos, geralmente tremolitizados e sulfetados, 
que compõem um depósito de Ni-Cu-Co, com recursos potenciais superiores a 400 
milhões de toneladas de minério. 

O projeto está localizado na região norte do Estado da Bahia, na interface 
dos Municípios de Pilão Arcado e Campo Alegre de Lourdes, mais precisamente na vila 
de Caboclo dos Mangueiros. 

As atividades de exploração mineral na região foram iniciadas em 1977 com 
um reconhecimento geológico na folha de Campo Alegre de Lourdes. 

O Prospecto Caboclo dos Mangueiros representa um alvo de exploração com 
mineralização polimetálica, no qual a quantidade de informações varia desde anomalias 
geoquímicas em solo e escavações rasas, até um corpo mineralizado já sondado em 
estágio de reconhecimento. 

Confira um resumo técnico do projeto aqui. 
 

Fonte: CBPM (Semae) 

Data: 09/06/2017 

 

 
 

MOMENTO POLÍTICO DO PAÍS PREOCUPA INVESTIDORES EM 

MINERAÇÃO 
 

Amarillo Gold, que busca parceiros para viabilizar o projeto de ouro Mara Rosa em 

Goiás, encontra dificuldades na captação de dinheiro 

 

Como mostrar a investidores que o momento político brasileiro não 
atrapalha as ações do Ministério de Minas e Energia? A questão foi levantada ontem (7) 
pelo diretor de Estratégia da Amarillo Mineração do Brasil, Arão Portugal, durante um 
evento em Belo Horizonte (MG). 

Segundo ele, a empresa recebeu recentemente um investidor interessado 
no projeto de ouro da mineradora que quis ir pessoalmente ao DNPM saber sobre o 

http://www.cbpm.ba.gov.br/arquivos/File/Noticias/Descritivo_Prospecto_Caboclo_dos_Mangueiros.pdf


empreendimento, as ações do órgão público e a dependência delas com o governo 
brasileiro. 

"Quais são os impactos desse momento?", disse. A mineradora, que é 
subsidiária da canadense Amarillo Gold, busca aporte para o projeto de ouro Mara Rosa, 
em Goiás, orçado em US$ 700 milhões. Recentemente, a empresa obteve Licença Prévia 
(LP) para o empreendimento. 

De acordo com o relato de Portugal, que participou ontem do lançamento 
da Comissão de Mineração da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), nunca antes 
um investidor havia pedido para ir ao Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM) conversar sobre o momento político do país e sua influência nas ações do 
Ministério de Minas e Energia (MME) e demais órgãos ligados ao setor minerário. A 
principal preocupação dos investidores é com a segurança jurídica na mineração 
brasileira. 

"A questão não é apenas ser, mas também parecer. O investidor precisa de 
uma mensagem positiva, o problema da comunicação é geral no setor [de mineração]. 
O Ministério de Minas e Energia tem uma agenda positiva, precisamos mostrar isso para 
o mercado", disse, durante um debate no evento com o diretor-geral do DNPM, Victor 
Bicca e a representante da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral 
(SGM), Maria José Gazzi Salum. 

Para Bicca, não é possível eliminar totalmente preocupação com a 
insegurança política do país. "O que está ao alcance da corporação técnica, estamos 
fazendo. Mas, não temos controle sobre a política. Esperamos que o presidente [Michel 
Temer (PMDB)] anuncie em breve o programa de revitalização do setor", afirmou. 

Segundo José Mendo, fundador do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) 
e que hoje integra a JMendo Consultoria, "turbulência política no país é extremamente 
midiática". Ele afirma que em nenhum momento foi cogitado, por exemplo, trocar a 
equipe econômica do país. 

Apesar de ter iniciado o debate sobre o tema, Portugal afirma que nos 
últimos meses o número de investidores interessados no projeto de ouro tem crescido, 
o que também pode ser um bom indicador. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Autor: Paulo Mangerotti 

Data: 08/06/2017 

 
CPRM INAUGURA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MINERAIS E 

LITOTECA EM MINAS GERAIS 
 

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) inaugurou na sexta-feira (2/6), em 
Caeté (MG), Laboratório de Análises Minerais, da Rede Lamin, responsável por certificar 
a qualidade das águas minerais comercializadas no país. Na ocasião, também foi 
inaugurada a Litoteca Regional de Caeté, que reúne importante acervo de rochas 
coletadas nas mais diferentes regiões geológicas e geográficas do país.  



A solenidade contou com a presença do diretor-presidente da CPRM, 
Eduardo Ledsham, dos diretores Esteves Colnago e José Carlos Garcia Ferreira, além de 
representante do Ministério de Minas e Energia, Departamento Nacional de Produção 
Mineral, Instituto Brasileiro de Mineração, Codemig, Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas, técnicos e pesquisadores da Superintendência Regional de Belo Horizonte.  

Em seu discurso na solenidade de inauguração Eduardo Ledsham destacou 
que pretende transformar o complexo CPRM em Caeté, em um centro tecnológico, e 
que o laboratório e a litoteca são pilares desse projeto. “Este laboratório permitirá fazer 
ciência. Poucas instituições no Brasil ou mesmo na América Latina dispõem de uma 
estrutura como esta”, afirmou, comentando ainda o alinhamento estratégico entre a 
instituição e o Ministério de Minas e Energia para tocar projetos para o desenvolvimento 
das atividades de mineração no país, aumentar a disponibilidade hídrica, mitigar 
desastres naturais e colaborar para o desenvolvimento sustentável no território.  

O prefeito de Caeté Lucas Coelho participou do evento acompanhado de 
secretários, parabenizou a diretoria da CPRM pela iniciativa e agradeceu pela cidade 
sediar o novo laboratório da Rede Lamin. “Dentre todas as cidades do país, vocês 
acertaram em escolher a nossa cidade, que se torna referência nacional e internacional 
na análise e em acervo mineral”, disse.  

Jonathan Nereu, coordenador executivo da rede de litotecas da CPRM, 
explicou que a estrutura em Caeté tem, atualmente, 370 mil alíquotas; 29 mil amostras 
de rochas; 84 mil metros de testemunho de sondagem; 772 amostras de geologia 
marítima; 745 projetos e 125 mil alíquotas disponíveis no GeoSGB para consulta. 
Segundo Nereu, o trabalho realizado na litoteca de Caeté tem, entre os objetivos: 
receber amostras, pré organizar os sedimentos, realizar a consistência dos dados, corte 
de rochas, enviar amostras para análise, cadastrar os dados e atender ao público, por 
exemplo de universidades de Minas Gerais e outros Estados que visitam o local para 
fazer estudos  

LAMIN-Caeté - assim como outros laboratórios da Rede, conta com 
equipamentos de última geração e profissionais qualificados para realizar com precisão 
análises químicas e microbiológicas em águas, rochas, solos, sedimentos e fósseis. O 
laboratório vai atender ainda demandas de prefeituras, universidades e órgãos 
governamentais por monitoramento ambiental, controle da poluição e qualidade de 
águas superficiais e subterrâneas. 

Litoteca Regional de Caeté - ampliada e modernizada faz parte da Rede de 
Litotecas da CPRM. Seu acervo é constituído por amostras de rochas, testemunhos de 
sondagem, alíquotas geoquímicas, lâminas petrográficas coletados nas mais diferentes 
regiões do país. 
 

Fonte: CPRM – ASCOM 

Data: 05/06/2017 

 
 

 

 

 



 

PROCESSO DE ANÁLISE MAIS PRECISO 
 

A empresa sul-australiana Chrysos está desenvolvendo processo de análise 
de ouro até três vezes mais preciso que os métodos convencionais. O PhotonAssay usa 
máquinas de raios-x de alta potência para ativar o ouro em uma determinada amostra 
e medir o sinal que ele expõe para quantificar com rapidez e precisão a quantidade de 
ouro presente. O processo foi inventado pelo CSIRO e ajuda a reduzir o impacto 
ambiental do processamento de minerais, porque elimina a necessidade de produtos 
químicos tóxicos e de chumbo.  

A Chrysos está configurando sua primeira unidade de produção na Austrália 
Ocidental em parceria com a Ausdrill e a MinAnalytical. A empresa pretende ter um 
modelo on-site menor disponível em 2018 para apoiar melhor as campanhas de 
exploração no campo e facilitar a exportação de sua tecnologia.  

Durante o procedimento do PhotonAssay, uma amostra é colocada em uma 
jarra que pesa cerca de meio quilograma. A jarra é então colocada em uma correia 
transportadora dentro da máquina de análise da Chrysos, onde os raios-x determinam 
a quantidade de ouro na amostra.  

Uma série de testes realizados por pesquisadores do CSIRO no Canadá 
demonstraram o desempenho da tecnologia. Os resultados mostraram que o 
PhotonAssay poderá medir amostras com níveis de ouro tão baixos quanto 30 partes 
por bilhão. O nível de precisão depende da quantidade de ouro em cada amostra.  

Segundo a empresa Ausdrill, um dos principais benefícios do PhotonAssay 
foi o seu reduzido impacto ambiental, porque eliminou a necessidade de produtos 
químicos perigosos e chumbo, que são utilizados em outras tecnologias concorrentes. 
Ausdrill planeja configurar sua primeira unidade em Perth, que está prevista para 
funcionar em dezembro. Uma segunda unidade de site de mina está planejada para 
Kalgoorlie, a cerca de 600 km a leste de Perth, na Austrália Ocidental, até meados do 
ano que vem. A partir daí a empresa planeja exportar a tecnologia e outros projetos para 
a África. 

 
Fonte: Brasil Mineral 

Data: 07/06/2017 

 
MINERAÇÃO E PETRÓLEO PUXAM RECUPERAÇÃO DA INDÚSTRIA 

BRASILEIRA 
 

Apesar de crescimento de 0,6%, setor industrial não recupera perdas passadas 
 

Em um ano marcado por incerteza — principalmente após o agravamento 
da crise política —, o segmento de extração de petróleo e minério deve ser o ponto forte 
da tímida recuperação da indústria brasileira. Essa é a avaliação de analistas, após os 
dados divulgados ontem pelo IBGE, que mostram que o setor apresenta o mesmo 



comportamento do restante da economia: cresceu, mas não convenceu. Em abril, a 
produção industrial teve alta de 0,6% frente a março, o primeiro resultado positivo do 
ano e a maior alta para o mês desde 2013, mas insuficiente para recuperar as perdas 
dos meses anteriores. Em março, a indústria havia recuado 1,3%. 

O setor extrativo até registrou perda na passagem de março para abril, de 
1,4%, mas, no acumulado dos quatro primeiros meses do ano, registra alta de 7,2%. 
Situação bem melhor que a da indústria geral, que está no negativo em 0,7%. 

Segundo projeção da Tendências Consultoria, a indústria extrativa deve 
encerrar o ano com alta de 7%, respondendo por 1 ponto percentual da esperada alta 
de 2,4% da indústria geral — projeção mais otimista que a mediana do mercado. 

- Nossa avaliação é que isso (as perdas nos últimos meses) não vai ser a 
tônica do ano. Estamos com cenário de expressivo crescimento em 2017. Vai ser um dos 
vetores de crescimento da indústria. Temos projetos que já começaram no ano passado, 
como o S11D (projeto de minério de ferro da Vale), e vemos a Petrobras entrando com 
algumas plataformas em funcionamento este ano - destaca Thiago Xavier, economista 
da Tendências. 

 
Farmacêutico foi destaque em Abril 

Paulo Val, economista-chefe do Brasil Plural Asset Management, também vê 
potencial no segmento, principalmente considerando a possibilidade de exportação, em 
um momento de demanda interna fraca, que tem derrubado setores essencialmente 
dependentes do mercado consumidor doméstico. 

- Provavelmente, se tivermos uma notícia boa, há grande chance que seja 
desse setor - avalia o economista. 

Rodrigo Nishida, economista da LCA, destacou que a indústria extrativa é um 
dos exemplos de segmentos que podem sentir menos os efeitos da incerteza política, 
por já terem projetos contratados. Mas calcula que o impacto positivo se esgotará nos 
próximos meses. 

- Considerando a comparação interanual, a indústria extrativa deverá 
continuar registrando altas relevantes ao longo do ano. No entanto, na relação marginal, 
a contribuição deverá ser menor nos próximos meses - afirma Nishida. 

Já Artur Passos, economista do Itaú Unibanco, calcula que os números 
positivos da indústria extrativa refletem mais o desempenho de 2016: 

— Apesar de ter recuado na margem nos últimos três meses, deve continuar 
positiva na comparação anual por mais alguns meses. A alta em 2016 reflete a 
recuperação na produção de petróleo, entre outros produtos. 

À exceção do setor extrativo, os dados de abril da indústria indicaram 
recuperação frágil, segundo analistas. A alta de 0,6% de abril foi sustentada 
praticamente pelo avanço de 19,8% da indústria farmacêutica, que recuperou parte da 
perda de 23,4% registrada no mês anterior. Sozinho, respondeu por 0,5 ponto 
percentual do resultado do mês, segundo estimativa da Tendências. Não fosse o 
segmento, que é muito volátil, a alta seria de 0,1%. 

Na avaliação de André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do 
IBGE, o dado mostra uma tendência de estabilização, o que significa que a indústria 
parou de piorar. Mas é cedo para falar em recuperação. 



- Dos quatro principais impactos que tiveram influência positiva importante, 
todos tiveram comportamento negativo no mês anterior, o que reforça o caráter 
errático da produção industrial. Não fica clara uma retomada. 

As expectativas para o restante do trimestre não são animadoras. O Itaú 
Unibanco já projeta queda de 1% em maio, enquanto outros analistas não descartam 
taxas negativas nos próximos dois meses, refletindo eventuais impactos da turbulência 
política causada pela delação da JBS, no mês passado. 

- Se essa incerteza realmente tiver um impacto muito forte, o que está 
diretamente relacionado ao tempo, pode fazer com que as expectativas de demanda, 
que melhoraram na sondagem, sejam frustradas. E isso pode causar aumento de 
estoques, como se a indústria estivesse dando um passo atrás - afirma Tabi Thuler 
Santos, coordenadora de Sondagem de Indústria do Ibre/FGV. 

Sobe e desce: indústria teve seu primeiro resultado positivo de 2017 em 
Abril 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Globo 

Autor: Marcello Corrêa 

Data: 03/06/2017 

 

 



 

VALE ESTUDA DIVERSIFICAR ATIVOS PARA DEPENDER MENOS DE 

MINÉRIO DE FERRO 
 

A Vale, na gestão de Fabio Schvartsman, vai avaliar a diversificação dos 
negócios como forma de reduzir a dependência da empresa do minério de ferro. 
Schvartsman, que assumiu a presidência da mineradora há uma semana, reuniu-se com 
analistas de bancos de investimento na sexta-feira, e indicou que diversificar o portfólio, 
embora não seja tarefa fácil, pode ser um caminho para a Vale desde que faça sentido 
em termos de produtos - commodities - e de preços. Na visão de analistas, dada a 
volatilidade do mercado, a Vale continua sensível às variações nos preços do minério de 
ferro. "A Vale virou uma espécie de derivativo de minério de ferro", disse uma fonte. 

Embora o mercado esteja otimista com a nova gestão da Vale, não há 
convicção se as cotações do minério de ferro chegaram ao "piso" uma vez que a curva 
de preços futuros da commodity aponta para baixo. Esse é um ponto negativo para a 
Vale dada a forte correlação que existe entre os preços da commodity e os resultados 
da companhia. Na sexta, a curva de preços futuros do minério em Cingapura apontava 
para US$ 55 por tonelada no quarto trimestre, número que deve cair para US$ 51,78 em 
2018 e para US$ 47,84 em 2019. Também na sexta, o minério com teor de 62% de ferro 
fechou a US$ 57,80 por tonelada no mercado à vista de Tianjin, na China. 

Em relatório enviado aos clientes na sexta, depois do encontro com 
Schvartsman, o Credit Suisse avaliou que a questão não é se a Vale deve ou não 
diversificar seu portfólio, mas fazer a diversificação certa. O banco afirmou que o 
negócio de níquel, por exemplo, não gera lucro suficiente. "A companhia vai reavaliar 
toda a sua base de ativos e posteriormente estabelecer o crescimento ótimo e a 
estratégia de diversificação", disse o Credit Suisse em relatório. 

No encontro com os analistas, o presidente da Vale enfatizou que a 
prioridade de sua gestão estará assentada em quatro pilares: estratégia, performance, 
governança e sustentabilidade. Do encontro, os bancos destacaram ainda a criação de 
um grupo de trabalho que fará um diagnóstico da companhia em 60 dias e a contratação 
da empresa de consultoria Falconi para fazer uma verificação da matriz de custos, 
inicialmente no negócio de pelotas de minério de ferro.  

O J.P. Morgan destacou também, em relatório, a crença do presidente da 
Vale que a mineradora precisa crescer dentro de uma estratégia de longo prazo. Essa 
posição marca uma mudança em relação à gestão anterior, que teve de lidar com o 
colapso nos preços das commodities e, nesse contexto, retardou a agenda de 
crescimento. A diversificação também deve ser perseguida, segundo o J.P Morgan: 
"Schvartsman quer repensar o portfólio de negócios da Vale." 

No período recente, o minério de ferro tem representado entre 80% e 85% 
do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Vale. Trata-se 
de negócio com uma grande participação na geração de caixa da companhia e, dado o 
volume de produção da Vale, qualquer oscilação de preço é significativa. Tomando-se 
como base uma produção possível pela empresa de 350 milhões de toneladas de 
minério de ferro neste ano, cada US$ 1 de queda no preço do minério representa US$ 
350 milhões a menos de receita. 



Na visão de fontes próximas da Vale, a diversificação não é tarefa simples 
dado o tamanho do negócio de minério de ferro da companhia. Uma fonte afirmou que 
outros segmentos de atividade da Vale, como metais e carvão, também são negócios de 
porte, embora sejam alvo de críticas do mercado por gerarem pouca receita. É o caso 
do segmento de metais, que em 2016 gerou Ebitda de US$ 1,8 bilhão e do carvão, que 
terminou o ano com Ebitda negativo, resultado revertido no primeiro trimestre de 2017. 
Na visão da Vale, mesmo que o resultado da empresa oscile a partir do que acontece 
com o minério de ferro, a companhia está preparada para enfrentar cenários de preços 
menores. "A companhia tem que estar preparada para passar por um ciclo de preços 
baixos e enfrentar a volatilidade do mercado", disse uma fonte. 

Um analista disse que Schvartsman "herdou" uma empresa mais enxuta, 
com uma boa base de ativos. Nos últimos anos, a companhia fez o dever de casa em 
termos de redução de custos, trabalho esse que será mantido por Schvartsman. A Vale 
também está em processo de desalavancagem. A expectativa é que a mineradora possa 
reduzir a dívida líquida para um patamar inferior aos US$ 15 bilhões, destacou o Credit 
Suisse. Essa é uma meta que poderá ser alcançada ainda este ano, dependendo do 
comportamento dos preços. 

A Corretora Itaú BBA também destacou em relatório que a Vale precisa de 
uma estratégia de crescimento de longo prazo, além de reduzir a dependência do 
minério de ferro. "Schvartsman vê crescimento através de fusões e aquisições como 
prioridade para acelerar o processo de diversificação da Vale, mas ele também 
reconhece os desafios em executar bem essa estratégia", disse o Itaú BBA.  

Em abril, o Valor mostrou que as ações da mineradora passaram a ser 
negociadas com menos desconto em relação aos seus pares no mercado internacional 
por força da percepção de melhoria na governança da empresa e também por um 
"descolamento" das ações em relação ao minério de ferro. Mas na visão de analistas 
esse "descolamento" ainda não é estrutural. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Valor 

Autor: Francisco Góes 

Data: 29/05/2017 



 

CPRM LANÇA PRODUTOS PARA O SETOR DE ROCHAS 

ORNAMENTAIS DO ESPÍRITO SANTO 
 

O Serviço Geológico do Brasil lançou durante a feira de mármores e granitos, 
Vitória Stone Fair 2017, dois novos produtos que vão ajudar a incentivar o setor de 
rochas ornamentais do estado. O Atlas de Rochas Ornamentais e o Mapa Geológico do 
Estado do Espirito Santo. O Diretor de Relações Institucionais e Desenvolvimento, 
Esteves Colnago representou a CPRM na ocasião.  

A abertura da feira contou ainda com a presença do Ministro de Estado de 
Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, que destacou a importância do 
desenvolvimento do setor de rochas ornamentais para ajudar o Brasil a reencontrar o 
caminho do crescimento econômico. “Eventos como esse mandam o sinal de que o 
Brasil não está parado e que sua economia é pujante. Temos um olhar muito especial 
para esse arranjo produtivo”, disse Fernando Coelho Filho. 

O Atlas de Rochas Ornamentais do Estado do Espirito Santo, que divulga e 
promove o setor de rochas ornamentais do estado, reúne e organiza informações 
geológicas, análise e interpretação dos dados das ocorrências de materiais pétreos com 
fins ornamentais contidas no banco de dados da CPRM-GEOBANK, além de conter os 
resultados obtidos por ocasião do cadastramento realizado junto às empresas, os quais 
aliados aos elementos já disponíveis propiciaram um detalhamento técnico-científico 
destes estudos.  

Já o Mapa Geológico do Estado do Espirito Santo é um produto elaborado 
com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Com o conhecimento 
adquirido o Espirito Santo dispõe de um poderoso instrumento de fomento à pesquisa 
mineral, oferecendo aos potenciais investidores um documento orientativo, para a 
tomada de decisões e planejamento de futuros trabalhos de pesquisa visando à 
descoberta de novos jazimentos, que redundará na geração de emprego e renda. 

O estado do Espírito Santo é considerado o principal produtor de rochas 
ornamentais no Brasil e detentor do maior parque industrial de beneficiamento do 
setor. Nos primeiros meses de 2017 foi registrada uma recuperação da atividade de 
exportação, na comparação com igual período de 2016. É o que revelam dados do 
Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado do Espírito Santo 
(Sindiex). Em janeiro e fevereiro, as exportações capixabas somaram US$ 1,2 bilhão, 
registrando um crescimento de quase 7% na comparação com 2016. 

Tanto o Mapa quanto o Atlas estão disponíveis para download no site da 
CPRM. Clique aqui e aqui para acessar. 
 

Fonte: CPRM – ASCOM 

Data: 08/06/2017 

 

 

http://www.cprm.gov.br/publique/media/atlas_rochas_ES.pdf
http://www.cprm.gov.br/publique/media/rel_espirito_santo.pdf


 
 

PROJETO AUMENTA PENA PARA QUEM EXTRAIR RECURSOS MINERAIS 

SEM AUTORIZAÇÃO 
 

A Comissão de Meio Ambiente analisa uma proposta (PLS 63/2017) que 
aumenta a pena para quem extrai recursos minerais sem a devida autorização. De 
acordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998), executar pesquisa, lavra ou 
extração de recursos minerais sem a devida autorização, permissão, concessão ou 
licença é punível com detenção de seis meses a um ano, e multa. O projeto, apresentado 
pelo senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), torna a lei mais rigorosa, aumentado o tempo 
de reclusão para até cinco anos e possibilitando que a pena seja cumprida, desde o 
início, em regime fechado. O projeto tramita em caráter terminativo na CMA, o que 
significa que, se aprovado, seguirá para análise da Câmara dos Deputados, a menos que 
haja recurso para que seja examinado em Plenário. 

 
Fonte: Senado Notícias 

Data: 30/05/2017 

 

CEARÁ LANÇA ATLAS DA MINERAÇÃO PARA ATRAIR INVESTIDORES 

 

Novidade será divulgada na abertura da Fortaleza Brazil Stone Fair, que ocorrerá nesta 

quinta-feira 

 

O setor mineral cearense ganha amanhã (1º) mais uma ferramenta para dar 
impulso à atração de empreendimentos ligados à construção civil, agronegócio e 
indústria de transformação. Trata-se do Atlas da Geologia e Mineração do Estado do 
Ceará. A novidade, lançada pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará 
(Adece), será apresentada na abertura da terceira edição da Fortaleza Brazil Stone Fair, 
que acontece de 1º a 3 de junho, no Centro de Eventos, na Capital. 

De acordo com a presidente da Adece, Nicolle Barbosa, a elaboração do 
mapa é uma maneira de estimular novos investidores que buscam informações sobre 
geologia, mineralogia e dimensões de ocorrências e de jazidas. "Assim, podemos 
mostrar, por meio de números, todo o potencial mineral existente em território 
cearense. É um estímulo para a implantação de minas mais competitivas, gerando novas 
oportunidades de trabalhos e de riqueza no Ceará", avalia. 

Conforme o coordenador do projeto e engenheiro de minas da Adece, 
Francisco Pessoa, a ferramenta é interativa e possui ainda "títulos minerários 
(licenciamentos, portarias de lavras), reservas aprovadas pelo Departamento Nacional 
de Produção Mineral (DNPM) e indicadores das produções minerais do Estado, além de 
informações sobre malha viária, recursos hídricos e linhas de transmissão". 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/128399


Jazidas 

A existência de grandes jazidas e minas, assim como os dados das produções, 
são destacadas no Atlas. As pedras de calcários para fabricação de cimento, corretivos 
de solo, tintas e óxidos e hidróxidos da região Noroeste do Estado (Formação 
Frecheirinha), da região Sul (Formação Santana do Cariri) e Chapada do Apodi (Região 
de Jaguaruana - Tabuleiro do Norte) também são outras riquezas cearenses pontuadas 
no mapa. 

Conforme dados do Anuário Mineral do Estado, no ano de 2013, o setor 
mineral do Ceará foi responsável por uma produção de 18,48 milhões de toneladas, 
entre 18 substâncias minerais. Dentre elas, destaque para minério de ferro, areia, areia 
industrial, quartzo, argilas comuns, tufo vulcânico, calcário, magnesita, gipsita, rochas 
britadas/cascalho, rochas ornamentais (granito, gnaisse, mármores, calcários traquito e 
quartzito), saibro, sal marinho e filito.  
 

Novos negócios 

O Ceará vem se consolidando como terceiro maior exportador de rochas do 
Brasil. As perspectivas são de ampliação, conforme Nicolle Barbosa. "Além dos dados 
consolidados para embasar o investidor a partir do lançamento do Atlas, o Ceará conta 
ainda com os incentivos proporcionados pela nossa Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE)". 

O Estado deve consolidar sua posição, principalmente, com a chegada das 
primeiras empresas na ZPE. Até o fim do ano, ela deve ter sua primeira empresa do setor 
produzindo e exportando, segundo Carlos Alencar, presidente do Sindicato da Indústria 
Mármores Granitos do Estado do Ceará (Simagran-CE).  

A expectativa é que no segundo semestre de 2018, outras duas empresas 
comecem a operar na ZPE. "Quando essa primeira empresa começar a operar, ela irá 
desencadear um processo que deve atrair muitas outras empresas, até porque, hoje, a 
instalação é rápida. Além disso, o nosso setor é francamente exportador, com algumas 
empresas exportando mais de 90% da produção", observa Alencar. 

"O fato é que no Ceará, com a ZPE, a gente conseguiu criar esse ambiente 
de negócios favorável". Hoje, o setor estima que sua capacidade produtiva instalada no 
Estado comercialize cerca de R$ 500 milhões por ano, liderando as exportações no 
Nordeste. O Ceará exportou em 2016 cerca de R$ 26 milhões, atrás do Espírito Santo 
(R$ 800 milhões) e Minas Gerais (R$ 200 milhões). 
 

Fonte: Diário do Nordeste 

Data: 31/05/2017 

 
 

LICENCIAMENTO “FLEX” PÕE MINERAÇÃO EM RISCO 
 

Quase 10% dos projetos de mineração propostos no Brasil poderão ser 
questionados na Justiça caso o licenciamento ambiental seja alterado conforme deseja 



a bancada ruralista. Entre os potenciais prejudicados está a maior mineradora do país, 
a Vale. O alerta é do ICMBio (Instituto Chico Mendes para a Conservação da 
Biodiversidade). 

Ironicamente, o risco decorre do fato de o chamado licenciamento “flex”, 
que pode ser votado nesta quarta-feira (31) na Comissão de Finanças e Tributação da 
Câmara, tentar tornar a vida mais fácil para os empreendedores. 

Isso porque, em um de seus artigos, o projeto relatado pelo deputado Mauro 
Pereira (PMDB-RS) revoga um trecho da Lei do Snuc (Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação), do ano 2000, que à primeira vista parece atrapalhar o setor produtivo – 
mas que na verdade permite que a mineração aconteça em áreas protegidas, em 
especial na Amazônia. 

A revogação proposta pela bancada ruralista atinge o parágrafo 3o do artigo 
36 da Lei do Snuc. Esse parágrafo diz que, quando um empreendimento afetar uma 
unidade de conservação ou sua vizinhança (conhecida como “zona de amortecimento”), 
ele só poderá ser licenciado após a anuência dos órgãos gestores de unidades de 
conservação. Ou seja, o ICMBio e os órgãos ambientais dos Estados têm poder de veto 
sobre empreendimentos que possam impactar áreas protegidas. 

O texto de Mauro Pereira ganhou o apelido de “flex” pela quantidade de 
exigências que retira do licenciamento ambiental. Por ele, o Instituto Chico Mendes e os 
órgãos estaduais nem sequer serão mais consultados sobre o licenciamento de 
atividades em unidades de conservação. 

A única exceção é quando um empreendimento for planejado dentro de 
uma unidade de conservação de proteção integral (onde é proibido instalar 
empreendimentos de qualquer forma) ou num raio de três quilômetros de seu entorno. 
Neste caso, haverá consulta, mas esta não terá caráter vinculante – ou seja, o óbice do 
gestor da unidade não bastaria para cancelar a obra, segundo uma nota técnica publicada 
pelo ICMBio sobre o assunto. 

Para as unidades de uso sustentável, como Florestas Nacionais (Flonas), vai 
ser só chegar. Os órgãos gestores das áreas protegidas não precisarão nem tomar 
conhecimento dos empreendimentos. E aí é que a porca torce o rabo: caso um dano a 
unidade de conservação seja constatado após o licenciamento, o ICMBio avisa que 
entrará na Justiça para paralisar os projetos. 

“Nós somos obrigados por lei a intervir para evitar danos às UCs”, diz 
Marcelo Marcelino de Oliveira, diretor de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento do 
ICMBio. “Não podemos ficar inertes. Vai ter de paralisar, e aí é prejuízo para os dois 
lados. ” 

Marcelino afirma que, embora o ICMBio hoje possa vetar empreendimentos 
em Flonas, na prática esse veto raramente é exercido. “O que ocorre é um trabalho 
prévio de compatibilização e mitigação de danos. ” 

Um exemplo desse trabalho prévio é o complexo S11D, da Vale. É o maior 
projeto de minério de ferro da empresa e um dos maiores empreendimentos de 
mineração do mundo, com um investimento de US$ 14,3 bilhões. Dali devem sair 90 
milhões de toneladas de minério por ano. Tudo localizado dentro dos 413 mil hectares 
da Floresta Nacional de Carajás, uma unidade de conservação de uso sustentável no 
Pará. 

O projeto recebeu licença de instalação do Ibama em 2013, após cinco anos 
de uma “conciliação muito complicada” com o ICMBio, nas palavras do diretor. “Ali há 

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/nota_tecnica_sobre_licenciamento.pdf
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/nota_tecnica_sobre_licenciamento.pdf


muitas cavidades [cavernas] e ambientes muito delicados e foi preciso muita inteligência 
nossa e da Vale para achar saídas”, afirma Marcelino. 

Se em 2007, quando os primeiros estudos de impacto do S11D começaram 
a ser feitos, o licenciamento “flex” estivesse em vigor, a consulta ao ICMBio não 
precisaria ser feita e o dinheiro da compensação ambiental do projeto não precisaria ser 
pago. No entanto, o Chico Mendes poderia ter embargado a obra na Justiça já depois de 
instalada, ao constatar danos evidentes à floresta. Um projeto bilionário correria o risco 
de parar. 

Segundo o Ibama, hoje há 31 empreendimentos em fase de licenciamento 
em Flonas. Três deles estão na fase de estudos e não precisariam ser submetidos ao 
crivo do ICMBio pela nova proposta: dois da Vale na Flona de Carajás e um na MRN na 
Flona Saracá-Taquera, mais ao norte. 

E isso é apenas uma fração do universo de requerimentos de prospecção 
mineral em áreas protegidas. Segundo o DNPM (Departamento Nacional da Produção 
Mineral), há 18.832 processos minerários dentro de unidades de conservação de uso 
sustentável no Brasil – é quase 10% do total de processos existentes no país. 

A quantidade de processos que chegam a virar empreendimento é uma 
fração do total de pedidos, mas o número dá uma ideia do tamanho do passe livre que 
o projeto dos ruralistas (apoiado pela Confederação Nacional da Indústria) quer dar ao 
setor. E do tamanho da chuva de ações judiciais a serem movidas pelo ICMBio e pelos 
órgãos ambientais estaduais. 

“É preciso ter bom senso em relação a isso. Eles precisam perceber que vão 
tirar a segurança do minerador, e isso não é vantagem para ninguém”, afirma Marcelo 
Marcelino. “Se a deixarmos ser ouvidos tudo bem, mas não vamos deixar de agir. ” 

Procurada pelo OC, a Vale informou que não se manifestaria sobre o 
licenciamento enquanto a lei estivesse tramitando. 
 

Fonte: Observatório do Clima 

Autor: Claudio Angelo 

Data: 31/05/2017 

 

 
 

BHP QUER CRESCER COM POTÁSSIO 
 

A BHP, a maior empresa de mineração do mundo em valor de mercado, considera 

aumentar seu negócio de potássio ao tamanho de sua divisão de minério de ferro, mas 

apenas em “certas circunstâncias” 
 

Em entrevista à agência noticiosa japonesa Nikkei, o diretor-presidente 
Andrew Mackenzie, disse que, como parte da reestruturação recentemente anunciada 
da empresa, a BHP espera reinvestir o que recebeu pelas vendas de ativos de gás de 
xisto (shale gas, em inglês) no EUA em cloreto de potássio, cuja principal aplicação é em 
fertilizantes. 



"A BHP está atualmente desenvolvendo sua mina de potássio Jansen, no 
Canadá, que pode vir a ser o maior investimento [de capital] da empresa", disse o 
executivo. 

Os resultados dessa estratégia, no entanto, não serão imediatos. "Levamos 
50 anos para criar o negócio de minério de ferro de hoje. Serão mais 50 anos para criar 
um equivalente de potássio. Então, você deve começar em algum momento", disse 
Mackenzie. 

E esse ponto de partida parece ser a província de Saskatchewan, no Canadá, 
onde o terceiro maior produtor mundial de minério de ferro está construindo a mina 
Jansen. 

Até o momento, a BHP investiu cerca de US$ 3,8 bilhões em Jansen. A partir 
desse total, US$ 2,6 bilhões foram reservados para a construção de instalações na 
superfície e a construção de poços (shafts, em inglês), embora os analistas prevejam que 
o investimento total será próximo de US$ 14 bilhões. 

Mackenzie disse, no mês passado, que se estuda uma expansão de Jansen 
em fases. A mina foi projetada para produzir 8 milhões de toneladas de potássio por 
ano, quase 15% do total mundial. Ele declarou que a empresa poderia buscar a 
aprovação do conselho administrativo para tal expansão já em junho de 2018, sendo 
que o início da produção seria em 2023. 

Os preços para o insumo de fertilizante, no entanto, estão passam de US$ 
230 a tonelada, menos da metade do que eram há apenas cinco anos. 

Além disso, o negócio de minério de ferro da BHP gera receita de US$ 9 
bilhões por ano, o que não parece uma meta fácil de ser atingida por qualquer outra 
divisão, particularmente por potássio, com os preços atuais. 

Mas a empresa está olhando a longo prazo e afirmou que acredita que a 
crescente demanda de fertilizantes em nações em crescimento, particularmente na 
China e na Índia, levará a um aumento de preços no longo prazo para a commodity. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 06/06/2017 

 

 
 

ÁGUA E MINERAÇÃO: MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA DISPOSIÇÃO 

DE REJEITOS 
 

No evento "Água na Mineração, Agricultura e Saúde: o que a Ciência tem a 
dizer a partir de Minas Gerais", promovido pela Academia Brasileira de Ciências (ABC) 
em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), o gerente do Conselho de 
Meio Ambiente da mineradora Vale Rodrigo Dutra Amaral apresentou experimentos da 
empresa para atuar de forma mais amigável para o ambiente. 

Ele explicou que as operações do minério de ferro da Vale se concentram 
principalmente no quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais (MG), e em Carajás, no Pará 
(PA). O Sistema Norte, com cinco minas, contém o minério de melhor qualidade do 



mundo, o que possibilita processos de beneficiamento a umidade natural. Atualmente 
é responsável por 1/3 do volume total de produção da Vale. A produção atual da Vale é 
de 400 milhões de toneladas, e a empresa pretende chegar a 450 milhões de toneladas 
de minério em 2024, baseada na previsão de aumento da produção do Sistema Norte.  

O Sistema Centro-Oeste é formado pelas operações próximas a Corumbá, 
com baixa produção. Já os Sistemas Sudeste e Sul, localizados no estado de Minas 
Gerais, região do quadrilátero ferrífero, possuem seis complexos produtivos com 20 
minas. Eles produzem minério mais pobre, de menor teor de ferro, que precisa de água 
no seu processo de beneficiamento. No ano de 2016, aproximadamente 60% da 
produção da Vale veio deste Sistema.  

Amaral explicou que a produção mineral gera dois subprodutos: o estéril, 
que não é minério, e o rejeito, que é o subproduto da estação de beneficiamento. Então, 
para produzir as 400 milhões de toneladas são geradas 500 milhões de toneladas de 
estéril e rejeito. De rejeito, são quase 100 milhões de toneladas. A estimativa da geração 
de rejeitos indica uma concentração maior no quadrilátero ferrífero, porque é onde se 
concentra a mineração que requer água. O estéril é disposto em pilhas e o rejeito é 
disposto em barragens.  

A questão das barragens sempre foi um grande desafio, segundo o 
palestrante, mesmo antes do acidente de Fundão, pela proximidade de áreas urbanas. 
Desde 2006 a Vale vem buscando alternativas para minimizar a geração de rejeitos e 
eliminar o uso de barragens. Novas tecnologias e diferentes modos de operar estão 
entre as iniciativas que estão sendo estudadas, como a disposição em separado de lama 
e rejeito grosso, a disposição de lama em cavas e a disposição de rejeito grosso filtrado 
em pilhas. 
 

Métodos alternativos para disposição de rejeitos 

O projeto de pilhas de cianita envolve espessamento e filtragem de rejeito 
arenoso e lama. "Construímos plantas para isso e estamos avaliando como executar essa 
disposição, verticalizada, sem usar barragens, e aí temos vários modelos em estudo", 
relatou Amaral. Ele diz que a lama é complexa de trabalhar. O procedimento que faz pó, 
busca gerar morros sem gerar problema geotécnico. "A novidade foi misturar resíduo 
arenoso com a lama para ver se conseguimos melhores resultados com essa mistura", 
explicou Amaral.  

Segundo o palestrante, a filtragem é positiva, porque se recupera 20% da 
água. O empilhamento é bom, porque ocupa uma área menor e possibilita que se plante 
em cima e crie um ambiente visualmente mais agradável. "Estamos em processo de 
testagem", arrematou Amaral. 

Para a mineração com o uso de água - que hoje corresponde a 60% da 
produção da Vale, a geração do rejeito é inevitável. Os 40% restantes não usam água, 
apenas a umidade natural. "Nossa meta é chegar em 2022 a 30% com água e 70% sem 
água", afirmou Amaral. 
 

Fonte: Academia Brasileira de Ciências 

Data: 04/05/2017 
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