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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 

 

 

 
 

CURSO DE GEOLOGIA PARA NÃO GEÓLOGOS 
Data: 24 a 28 de julho de 2017 

Local: Belo Horizonte 
 

Conteúdo do curso: Estrutura Interna da Terra. Tectônica Global. Tempo Geológico. 

Classificação dos minerais, suas características e propriedades. Minerais formadores de 

minérios e de rochas. Minerais como matéria prima industrial. Rochas Ígneas. Rochas 

Sedimentares. Rochas Metamórficas. Ciclo das Rochas. Principais unidades geológicas 

do Brasil. Métodos de exploração mineral. Aula prática: identificação de minerais, 

minérios e rochas 

Perfil da Ministrante: A Dr. Eliane Del Lama é Professora do Instituto de Geociências da 

Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em 

Mineralogia Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: preservação da 

herança cultural, mineralogia e petrografia. Publicou 37 artigos científicos em revistas 

nacionais e internacionais e 74 trabalhos em congressos e similares. É co-autora do livro 

PETROLOGIA METAMÓRFICA - fundamentos para a interpretação de diagramas de fase, 

publicado em 2003. Participou de 57 encontros científicos. Na área de ensino, ministra 

cursos de Mineralogia, Mineralogia Aplicada, Minerais e Rochas, Educação Patrimonial, 

e Conservação e Restauração do Patrimônio Histórico Construído, assim como cursos de 

difusão para divulgação do conhecimento geológico.  

Mais informações e inscrições através do link: http://adimb.com.br/site/cursos.php 

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


 

NOVO MARCO REGULATÓRIO PODE GARANTIR MAIS DINHEIRO NO 

CAIXA DE MUNICÍPIOS MINERADORES 
 
O governo federal deve anunciar, nos próximos dias, por meio de três 

Medidas Provisórias (MPs), o novo marco regulatório da mineração. De forma 
semelhante ao projeto de lei que vem se arrastando no Congresso nas últimas duas 
legislaturas, as MPs devem propor o reajuste do royalty do minério de ferro de 2% do 
faturamento líquido para até 4% do valor bruto, criar uma agência reguladora para o 
setor e fazer mudanças nas regras de pesquisa e exploração. 

O aumento do royalty, a Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais (Cfem), é uma demanda antiga dos municípios mineradores de Minas 
e do Pará, principais jazidas de extração de minério de ferro do país. 

A distribuição da Cfem, que em 2016 recolheu R$ 858,4 milhões só em 
Minas, garantiu cerca de R$ 557 milhões (65%) aos municípios onde a mineração 
acontece. Assim, caso a regra dos 4% estivesse valendo no ano passado, a Cfem poderia 
ter assegurado aproximadamente R$ 1,1 bilhão para as cidades mineiras. Neste ano, R$ 
338 milhões em contribuição já foram recolhidos no Estado. 
 

Escalonamento 

Diferentemente do que vinha sendo negociado com os prefeitos, pelo 
modelo elaborado pelo Ministério de Minas e Energia (MEE) para uma das MPs, o 
aumento do royalty do minério de ferro será escalonado conforme a cotação do minério 
– que nos últimos 30 dias está em US$ 58. O percentual sobe de acordo com o 
crescimento do valor da commodity, sendo US$ 100 o valor referência para 4% de Cfem. 

O modelo escalonado foi definido pelo governo como uma maneira de 
agradar as mineradoras, que se colocaram contra o aumento. O argumento dos 
municípios, por outro lado, é o de que nos países concorrentes do Brasil na exploração 
de minério de ferro, como a Austrália, o royalty chega a 7,5%. E no Brasil, no caso do 
petróleo, varia de 5% a 10%. Além disso, prefeitos acreditam que a cotação da 
commodity não alcançará US$ 100 no médio prazo. Porém, tendo em vista um impasse 
que já dura décadas, os gestores resolveram ceder para ver logo as MPs editadas. 

“Discordamos da forma como as alíquotas serão calculadas, mas mesmo 
com a cotação flutuante da Cfem, é uma medida importante, já que há a possibilidade 
de até dobrarmos a arrecadação do royalty”, afirma o presidente da Associação dos 
Municípios Mineradores de Minas Gerais (Amig), Vitor Penido (DEM), prefeito de Nova 
Lima. 

Além disso, a cobrança da Cfem sobre o valor bruto, e não mais sobre o valor 
líquido da produção, tem sido pedida pelos municípios, que afirmam que o modelo atual 
tem causado insegurança jurídica. 

“Nossa proposta inicial é de 4% do bruto. Isso já havia sido acertado no 
passado. O Ibram já tinha concordado”, disse José de Freitas Cordeiro, o Zelinho (PSDB), 
prefeito de Congonhas, em referência ao Instituto Brasileiro de Mineração, que 



representa o setor. Prefeitos tentarão alterar os valores da alíquota no plenário do 
Congresso, buscando o valor fixo de 4%. 

O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) foi procurado pelo Hoje em Dia 
mas, até o fechamento desta edição não havia se posicionado. 
 

Agência reguladora e novas regras para exploração fazem parte do pacote do governo 

Outra demanda a ser atendida pela segunda das três Medidas Provisórias 
sobre mineração é a criação de uma agência reguladora para o setor. Ela deve assumir 
o trabalho feito pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 
constantemente criticado dentro do próprio governo pela falta de recursos e de pessoal 
para realizar a fiscalização adequada – o que envolve a cobrança dos royalties. 

Já uma terceira MP deve redefinir as regras de exploração, como o 
estabelecimento de leilões para as jazidas e prazos de validade para o início da extração 
pelas empresas. 

O deputado federal Marcus Pestana (PSDB-MG), reuniu-se em Brasília com 
o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, e representantes de municípios 
mineradores, na última semana, dentre eles Zelinho, de Congonhas, para discutir o 
avanço das Medidas Provisórias. A reunião também contou com a presença do senador 
Antônio Anastasia (PSDB-MG). 

“Duas das medidas já estavam na Casa Civil e outra estava sendo finalizada 
pelo MME. As três vão caminhar de forma conjunta para o Congresso. Essa discussão 
vem se arrastando há muitos anos, mas não foi à votação porque o próprio governo não 
dava o sinal verde. O processo depende muito do apoio do governo”, disse Pestana. 

Dentre os pontos polêmicos que fizeram com que o projeto original 
patinasse no Congresso, nos últimos anos, estava o estabelecimento da autorização da 
nova agência reguladora para a criação de reservas ambientais, áreas indígenas e o 
reconhecimento de comunidades quilombolas, bem como o fato de versões do PL não 
trazerem, de forma explícita, a necessidade de cuidado da água, por parte das 
mineradoras – ponto presente na lei em vigor, de 1967.  

O então deputado federal, hoje ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho 
(PV-MA), era um dos principais críticos à proposta. 

Com a apresentação das Medidas Provisórias, elas passam a valer com 
caráter de lei, mas o Congresso tem o prazo de 120 dias para votar a versão definitiva 
dos textos. Caso contrário, eles perdem validade. 
 

Fonte: Hoje em Dia 

Autor: Filipe Motta 

Data: 22/06/2017 

 

BNDES: UM CAMINHO PARA IMPULSIONAR DESENVOLVIMENTO, 
SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO NO SETOR MINERAL 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) busca 
impulsionar cada vez mais o desenvolvimento, a sustentabilidade e a inovação no setor 



mineral brasileiro. Com esse objetivo, o banco espera apoiar, por meio do programa 
Inova Mineral, empresas e tecnologias brasileiras capazes de atender, nos planos de 
negócios propostos, oportunidades de desenvolvimento do setor relacionadas ao 
melhor aproveitamento do potencial geológico do país, com foco em inovação e 
sustentabilidade. 

“O Inova Mineral tem o papel de impulsionar as empresas do setor a 
investirem em planos de inovação capazes de atender às necessidades tecnológicas para 
o desenvolvimento sustentável do setor de mineração e transformação mineral no 
Brasil. Trata-se de um setor com diversas oportunidades, que deverá elevar seus 
investimentos em mineração”, declarou Pedro Dias, economista do Departamento de 
Mineração e Metais do BNDES, em entrevista por e-mail à Associação Brasileira de 
Empresas de Pesquisa Mineral (ABPM). 

Segundo ele, o Inova Mineral é o principal plano de apoio à inovação lançado 
especificamente para o setor. Serão apoiados planos de investimentos que promovam: 
tecnologia, diversificação e competitividade em minerais “portadores do futuro”, com 
foco em materiais de alto desempenho; ampliação da oferta de fosfato e potássio e 
redução do déficit comercial de fertilizantes; tecnologias de processo mineral para 
aumento da competitividade e desconcentração de mercado; desenvolvimento de 
soluções capazes de reduzir ou mitigar riscos e impactos ambientais das atividades de 
mineração e aumento do patamar tecnológico da cadeia nacional de fornecedores, 
priorizando o desenvolvimento de engenharia nacional e absorção de novas tecnologias. 

O plano contempla duas seleções independentes de planos de negócios. A 
primeira, com resultado final divulgado em 26 de maio deste ano, confirmou as 
expectativas e selecionou planos de negócios com grande potencial de impacto, 
voltados principalmente para: materiais de alto desempenho, como grafeno, terras-
raras e titânio; sistemas e tecnologias para monitoramento de barragens; projetos para 
recuperação e transformação de resíduos em coprodutos e sistemas de controle de 
operações minerais. 

Segundo Dias, na primeira seleção, foram aprovados 24 planos de negócios, 
que somam demanda total de apoio de R$ 500 milhões, distribuída entre o BNDES e a 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 

A segunda seleção está aberta, com prazo para submissão de planos de 
negócios até 14 de julho deste ano. Para a segunda seleção, os valores disponíveis são 
de cerca de R$ 650 milhões, e incluem recursos reembolsáveis (crédito) e não 
reembolsáveis (subvenção econômica, cooperativo ICT/empresa e BNDES Funtec). 

Perguntado pela ABPM sobre a importância do Inova Mineral para o 
desenvolvimento do setor de mineração, Dias afirmou que, a partir dos planos de 
negócios aprovados, o Brasil poderá contar com uma oferta própria de tecnologias e 
produtos mais adequados aos negócios de mineração e transformação mineral, além de 
estruturas de laboratório e pessoal capazes de desenvolver e aproveitar novas 
oportunidades. 

“Diante das dificuldades do ambiente de negócios brasileiro para o 
financiamento de projetos de maior risco, o reconhecimento do potencial inovador do 
setor e a consequente mobilização de recursos para apoio aos investimentos são 
fundamentais para o desenvolvimento e a consolidação de estruturas dedicadas a P&D 
no país para a promoção da cultura de inovação nas empresas”, declarou. 



De acordo com ele, a alta volatilidade e o cenário atual ainda de baixa dos 
preços das principais commodities metálicas representam um desafio adicional para as 
empresas, que deverão ser capazes de implementar suas estratégias de inovação a luz 
de suas expectativas de médio e longo prazo. 

Para Dias, outra dificuldade enfrentada diz respeito ao atendimento pelas 
empresas das condições necessárias para obterem financiamento junto aos bancos. 
“Sobre isso, é preciso compreender bem os riscos tanto dos projetos como das 
empresas. Riscos operacionais, riscos de mercado e riscos regulatórios. Como agente 
público de financiamento, as equipes do BNDES têm uma responsabilidade ainda maior 
no sentido de viabilizar operações com boas perspectivas de retorno para as empresas 
e de capacidade de pagamento da dívida, considerando os riscos envolvidos”, disse. 

Ele afirmou ainda que, hoje, infelizmente, algumas empresas acreditam ser 
muito difícil conseguir um financiamento. “Essa é uma impressão que precisa ser 
desfeita a partir da aproximação entre essas empresas e as instituições de 
financiamento”, declarou. 

Conforme podemos nos informar com executivos do setor que usaram ou 
tiveram contato com o banco, as condições são, de fato, simples, relativamente baratas 
e o processo um tanto quanto rápido. Tudo sem abrir mão da segurança necessária em 
uma operação do gênero. 

Acreditamos que a “mística” da dificuldade é um pouco valorizada por 
especialistas e bancos privados que, às vezes, se beneficiam com agenciadores do 
processo. Mas aqueles que realmente se dedicam e buscam o BNDES poderão confirmar 
nossas impressões. Acreditamos que o BNDES é, de fato, um alento e um incentivo num 
país um tanto quanto complexo e sem incentivos. Temos que defender e prestigiar o 
banco e os técnicos, que durante anos têm sido incansáveis no apoio ao setor. 

Segundo Dias, empresas que possuam bons projetos de investimentos 
devem procurar o BNDES para se apresentar e mostrar seus projetos. “Nesse sentido, 
nos colocamos à disposição das empresas. 
 

Fonte: ABPM  

Data: 21/06/2017 

 

TESOUROS SUBTERRÂNEOS DA COREIA DO NORTE DOS QUAIS 

POUCOS SABEM 
 

A Coreia do Norte não é considerada um país muito próspero. No entanto, 
o que a torna verdadeiramente rica são os recursos subterrâneos que possui, afirma a 
edição russa VestiFinance. 

O portal garante que o país tem enormes reservas de minerais, incluindo 
ferro, ouro, zinco, cobre, calcário, molibdênio e grafite, cerca de 200 tipos no total. 

O valor estimado dos recursos minerais do país variou consideravelmente 
durante muitos anos e se caracterizava por ter um caráter secreto e pela falta de acesso 



aos dados. Segundo estimativas de uma empresa de mineração da Coreia do Sul, eles 
estão avaliados em mais de 6 bilhões de dólares. Outro instituto de pesquisa sul-
coreano, os estima em 10 bilhões de dólares [cerca R$ 33 bilhões]", informa a 
VestiFinance. 

O setor de mineração figura entre as prioridades da Coreia do Norte desde 
1970. Até aos anos 90, as extrações foram crescendo e, em seguida, começaram 
baixando. Em 2012, havia cerca de 700 minas, muitas das quais "funcionavam mal". 

"O país tem falta de equipamento, de experiência e de uma infraestrutura 
básica para enriquecer com o que está debaixo da terra", indica o artigo. 

Um especialista do Centro de Pesquisas Estratégicas e Internacionais revelou 
que a produção do país caiu desde os anos 90, e agora a Coreia do Norte "não é capaz 
de adquirir novos equipamentos por causa da complicada situação econômica, falta de 
energia e idade e mau estado do sistema energético". 

A edição russa lembra que a extração por parte de empresas privadas é 
ilegal. No entanto, hoje em dia ela chega a 14% da economia, sendo a China o principal 
consumidor. 

Em particular, a Coreia do Norte extrai muito carvão. Em 2015, suas 
exportações para a China ajudaram o país a ganhar cerca de um bilhão de dólares. 

"O carvão é extraído com equipamento bastante simples e é por isso que 
ainda é atraente. As grandes jazidas se encontram perto de portos importantes na 
fronteira com a China, o que elimina o problema da falta de infraestruturas de 
transporte no país", acrescenta a VestiFinance. 

No entanto, a demanda mundial de carvão é reduzida pelo uso crescente do 
gás natural e dos recursos energéticos renováveis. De acordo com as sanções da ONU, 
Pequim começou reduzindo as importações norte-coreanas no início deste ano. 

A situação se agravou ainda no final de 2016, quando a ONU aprovou uma 
resolução que limita as exportações de carvão e a proibição de suprimentos de níquel, 
cobre, zinco e prata. Depois, se seguiu a proibição da exportação de ouro, vanádio, 
titânio e de ligas de metais de terras raras. 

Não obstante, os países vizinhos da Coreia do Norte se interessam pelos seus 
recursos minerais desde há muito. Entre eles figuram não só a China, mas também na 
Coreia do Sul, por exemplo. 

Seul, por sua vez, alimenta a ideia de unir desse modo os dois países, e os 
recursos seriam algum ganho para a reunificação. O Ministério das Infraestruturas e 
Transportes da Coreia do Sul convidou em maio várias empresas a apresentarem 
possíveis projetos de infraestrutura na Coreia do Norte. A entidade alegou que o acesso 
pago aos recursos subterrâneos pode "cobrir os custos de renovação da má 
infraestrutura da Coreia do Norte", destaca o artigo. 
 

Fonte: Sputnik Brasil 

Data: 18/06/2017 

 

 

 



 

MPF/PR: JUSTIÇA ANULA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DA 12ª 

RODADA DE LICITAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE GÁS DE XISTO NA 

BACIA DO RIO PARANÁ 
 

Exploração por meio de fraturamento hidráulico pode gerar vários danos, como 

contaminação das reservas de água potável e solo 

 

A pedido do Ministério Público Federal no Paraná (MPF/PR), a Justiça 
Federal determinou a nulidade dos efeitos decorrentes da 12ª Rodada de Licitações de 
Blocos Exploratórios, promovida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), e dos contratos já firmados referentes às áreas da Bacia do Rio 
Paraná para a exploração do gás de xisto pela técnica do fraturamento hidráulico 
(também conhecido como fracking). Além disso, a Justiça determinou que a ANP não 
realize novas licitações referentes à exploração de gás de xisto na Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraná ou celebre contratos de concessão nas áreas sem a prévia realização da 
Avaliação Ambiental de Áreas Sedimentares (AAAS). 

A ação civil pública foi proposta pelo procurador da República em Cascavel, 
Carlos Henrique Macedo Bara, em meados de 2014, para evitar que a exploração de gás 
de xisto pela técnica de fraturamento hidráulico ocorra de forma prematura, tendo em 
vista a ausência de uma estrutura regulatória adequada e de estudos técnicos 
suficientes sobre os danos socioambientais decorrentes da atividade. A exploração por 
meio do fraturamento hidráulico pode gerar vários danos, como contaminação das 
reservas de água potável e do solo. 

Na ação, o procurador ressalta que os procedimentos licitatórios para a 
oferta de blocos tiveram por base estudos extremamente superficiais, e foram 
realizados mesmo diante da existência de parecer técnico negativo de Grupo de 
Trabalho Interinstitucional de Atividades de Exploração e Produção de Óleo e Gás do 
Ministério do Meio Ambiente (GTPEG) formado por várias instituições e coordenado 
pelo Ibama para análise dessa rodada de licitações. Também foram constatadas outras 
irregularidades, tais como a ausência de conhecimento técnico necessário à fase de 
exploração, de vícios nas audiências públicas realizadas para discussão do tema e da 
repercussão negativa da autorização dessa forma de exploração energética no âmbito 
internacional. 

Em sua decisão, a Justiça concordou com o argumento do MPF de que a ANP 
destacou a oferta de blocos exploratórios abrangendo áreas com restrições ambientais 
(unidades de conservação, suas proximidades ou áreas em processo de criação de 
unidades de conservação; Áreas prioritárias para conservação, uso sustentável e 
repartição dos benefícios da biodiversidade brasileira; Terras indígenas e proximidades; 
Cavernas; Área de aplicação da Lei da Mata Atlântica; E aquíferos aflorantes), além de 
desconsiderar procedimentos e consultas específicos para exploração de recurso 
mineral em terras indígenas e em comunidade quilombola, para o licenciamento 



ambiental realizado por órgão incompetente, e, em especial, a inobservância dos riscos 
inerentes aos recursos hídricos, notadamente o Aquífero Guarani, um dos maiores do 
Brasil e de alcance transnacional. 

"Diante do todo exposto, impossível não reconhecer que o procedimento 
licitatório ao incluir a possibilidade de exploração de recursos não convencionais nos 
blocos do setor SPAR-CS da Bacia do Rio Paraná, da forma como realizada, caracteriza 
afronta ao princípio da precaução, impondo-se a nulidade do certame quanto a esse 
tocante e, por conseguinte, dos contratos já firmados", reforçou a magistrada Lília 
Cortes de Carvalho de Martino. 
 

Fonte: MPF-PR 

Data: 14/06/2017 

 

MINÉRIO VOLTA A SUBIR, MAS PROJEÇÃO PARA O ANO É DE BAIXA 

Após tocar o menor valor em praticamente um ano, o minério de ferro já 
acumula quatro dias consecutivos de alta. Ontem, os preços da commodity com pureza 
de 62% subiram 1% no porto chinês de Qingdao, atingindo US$ 56,30 a tonelada, 
segundo a "Metal Bulletin". Mesmo assim, no mês ainda acumula queda de 1,3%, e no 
ano, recuo de 28,6%. 

Por conta da rápida queda que levou o insumo da máxima de quase US$ 95 
no fim de fevereiro para menos de US$ 60 em junho, o Citi cortou suas projeções. Agora, 
o banco aguarda média de US$ 61 em 2017, contra US$ 70 anteriormente. Até agora, a 
cotação média do minério encontra-se em US$ 75,40. Além disso, no último trimestre a 
instituição crê em patamar de US$ 48, bem abaixo dos US$ 60 projetados antes. 

A maioria dos bancos e corretoras, contudo, espera nível mais alto no fim 
deste ano, próximo a US$ 55. Para a média do ano, as previsões apontam US$ 64.  

"O mercado prestou pouca atenção à curva de custos do minério de ferro no 
último ano, com grandes produtoras gerando lucros mesmo abaixo do preço à vista", 
comenta o Citi em relatório. "Nossa curva de custos sugere que o preço terá de cair 
abaixo de US$ 45 por tonelada para causar redução significativa no mercado 
transoceânico." 

O motivo para a guinada na direção prevista para a commodity reside na 
visão de que o uso de capacidade siderúrgica na China - maior compradora de minério 
no mundo -, para atender uma forte demanda por aço, chegou a seu pico. O banco ainda 
enxerga, também, maior acúmulo de estoques nos portos locais ao menos até meados 
do segundo semestre. Além disso, o relatório lembra que a tendência se mostra de 
encolhimento dos prêmios pagos por um minério de alta qualidade, o que ajuda a 
derrubar a cotação do produto com teor de 62%. 

A mudança nas previsões afeta diretamente a Vale, maior produtora. O 
analista Alexander Hacking, que acompanha a mineradora no Citi, reviu seus cálculos e 
decidiu cortar as estimativas de lucro antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização (Ebitda, na sigla em inglês). Sobre os números de 2017, essa diminuição foi 
de 18%, para US$ 12,97 bilhões. Para 2018, o corte foi de 12%, para US$ 10,48 bilhões.  



Se tudo mais for mantido - preços dos metais não ferrosos, por exemplo -, e 
os preços do minério de ferro permanecerem em nível próximo a US$ 54 como agora, a 
Vale ainda poderia registrar Ebitda de US$ 12,15 bilhões no ano que vem, estima o Citi. 
Com a commodity valendo US$ 60, o índice gerencial saltaria para US$ 14,39 bilhões. 

Como em boa parte do segundo trimestre o real permaneceu mais forte em 
relação ao dólar - tendo enfraquecido mais recentemente, com o aumento da 
turbulência política -, em um momento no qual a cotação do minério caía ladeira abaixo, 
é possível que a média do período fique praticamente no mesmo nível observado nos 
mesmos meses de 2016.  

Até ontem, o minério registrou média de R$ 202,28, 24,6% abaixo do 
primeiro trimestre e crescimento de apenas 4,2% na comparação anual. Importante 
ressaltar, contudo, que a formação de preço da Vale considera uma tríade de preços 
passados, mercado à vista e projeções. 
 

Fonte: Valor 

Autor: Renato Rostás 

Data: 20/06/2017 

 

EQUIPAMENTO PROCESSA MINÉRIO SEM ÁGUA 
 

A empresa australiana IMP Technologies (Imptec) desenvolveu o Cyclomag, que 

trabalha em conjunto com o britador de superfinos da empresa (SuperFine Crusher), 

para fornecer minério de ferro com alto teor e menos contaminantes 

 

A Imptec planeja apresentar seu último dispositivo na conferência AusIMM 
Iron Ore 2017 em Perth, que acontece em julho. A tecnologia utiliza ímãs de terras-raras 
para extrair o material magnético por meio de um fluxo de ar, enquanto os rejeitos são 
separados e coletados na outra extremidade da máquina. 

Normalmente, grandes volumes de água são utilizados nos processos de 
beneficiamento. O Cyclomag, além de não usar água, fornece minério com alto teor, 
com até 70% Fe, após um único ciclo. 

Segundo comunicado da empresa, a tecnologia também está sendo testada 
por uma equipe de pesquisa da Universidade da South Australia para estudar o potencial 
para outros minerais. O professor Bill Skinner, do Future Industries Institute da 
universidade, disse que o nível de eficiência do Cyclomag e do Super-Fine Crusher 
trabalhando juntos varia de 80% a 90% de minério a produto. 

"Os teores são altos o suficiente para que possam ir direto para a produção 
de aço por causa da combinação de britagem e separação a seco. Eles são tão bons, se 
não melhores, quanto o que é produzido nos projetos de magnetita", disse ele. 

Skinner disse que o processo foi mais eficiente quando usado em materiais 
duros, como zircão, areias industriais e quartzo. 

"Também pode ser usado com minérios sulfetados, como cobre e ouro, nos 
quais a combinação de compressão e cisalhamento pode resultar em uma libertação 
muito melhor em um tamanho de moagem mais grosso". 



Os métodos convencionais incluem a quebra de pedras grandes de alguns 
centímetros de diâmetro, esmagando-as antes de alimentar um moinho de bolas para 
moer os minerais com a ajuda de corpos moedores e água até que o material se torne 
uma polpa. O Super-Fine Crusher encurta o processo, removendo a necessidade de água 
e corpos moedores. Esmagando minerais de 10mm para 10 mícrons elimina a 
necessidade de reprocessamento. 

O Cyclomag utiliza os benefícios do britador superfino para liberar e separar 
minérios de ferro magnéticos durante o beneficiamento. Isso resulta em uma redução 
de energia de 20% a 40% e limita o uso de água à supressão de poeira e transporte de 
polpa. 

Grande parte dos minerais da Austrália são extraídos em áreas áridas onde 
a água pode ser escassa. O gerente-geral da Magnetite Mines, Gavin England, disse que 
as máquinas do Imptec tiveram o potencial de revolucionar o negócio de 
beneficiamento de minérios. 

"Vivemos no Estado mais seco do continente mais seco do mundo e a água 
boa é limitada. Com processamento e beneficiamento de magnetita você precisa de 
muita água, então qualquer maneira de separar a seco e britar a seco o material é uma 
vantagem real", afirma o executivo. 

"Se pudermos fazer o mesmo que na planta de demonstração, em um nível 
comercial, isso mudará a forma como a magnetita é processada, especialmente se for 
feito em um único ciclo. Não conheço outra tecnologia que faça isso", declara England. 

O Cyclomag e o Super-Fine Crusher foram desenvolvidos por Chris Kelsey, 
que é mais conhecido por ter inventado o Kelsey Jig. O sistema de demonstração pode 
processar até 170 quilos de magnetita por hora, mas Kelsey planeja ter um sistema em 
nível comercial. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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RESERVA AMBIENTAL É NOVA ÁREA DE NEGÓCIO DA VOTORANTIM 
 

Dono de uma estrutura bastante diversificada, em que as operações vão de 
uma instituição financeira à produção de suco de laranja, passando por celulose e 
alumínio, o grupo Votorantim quer agora se consolidar em outro segmento: o de gestão 
de ativos ambientais. 

Inaugurado oficialmente em 2012, o Legado das Águas é o nome oficial da 
reserva ambiental mantida pela Votorantim desde 1940, quando a Companhia Brasileira 
do Alumínio (CBA) adquiriu as terras ao longo do rio Juquiá, no Estado de São Paulo, 
para a instalação de sete pequenas centrais hidrelétricas. 

Quando foi formalizado o Legado, o grupo criou a empresa Reservas 
Votorantim Ltda com a missão de gerir o ativo e, mais importante, descobrir como fazer 
para ele andar com as próprias pernas. David Canassa, gerente de sustentabilidade da 
Votorantim S.A. e hoje também diretor da Reservas Votorantim, junto com sua equipe, 
fez mais: descobriu várias maneiras de gerar receita com o ativo. 



Desde então, o plano de negócios de cinco anos, que vence em 2017, 
investiu cerca de R$ 4 milhões ao ano para descobrir os potenciais de negócios da região. 
A expectativa é que no próximo plano, atualmente em elaboração e perto de ser 
finalizado, já esteja contemplado o "ponto de equilíbrio", ou o momento em que os 
gastos se pagarão. 

"No começo da década, o grupo me encarregou de encontrar uma maneira 
de o Legado se manter sustentável sem patrocínio algum", explicou o executivo, em 
entrevista ao Valor. "Baseamos os estudos nesse sentido em três pilares: o 
reconhecimento formal da área, a relação com o poder público e a interação com as 
comunidades que lá vivem."  

Canassa quer chegar daqui a cinco anos com uma receita anual de R$ 7 
milhões e no mínimo com as operações no "zero a zero", sem dar prejuízo. Para isso, vai 
apostar no arrendamento de terras por exigência ambiental, no ecoturismo e na 
bioprospecção das espécies locais. 

A reserva em si atinge principalmente três municípios - Juquiá, Miracatu e 
Tapiraí - em 31 mil hectares. Localizada próxima ao Vale do Ribeira, uma região focada 
na agricultura e piscicultura, com pobreza maior que a média do Estado e 
desenvolvimento abaixo dos vizinhos, é a maior reserva privada da Mata Atlântica.  

De acordo com o executivo, o primeiro potencial de geração de receita, de 
curtíssimo prazo - e que, inclusive, já está em curso -, era a possibilidade de arrendar 
parte das terras a empresas com déficit de reserva legal, o que é previsto pelo novo 
Código Florestal. Da extensão total da reserva, 12 mil hectares já são arrendáveis agora 
– 400 hectares, inclusive, já estão contratados - e mais 12 mil hectares o serão no futuro. 

"É uma oportunidade bastante interessante, mas difícil, porque a companhia 
tem de mostrar responsabilidade social e ambiental, um compliance que é custoso", 
afirmou Canassa. "Mas a atividade nos dá expertise necessária até para prestar 
consultoria nesse sentido, mesmo sem arrendar as terras. É outra fonte possível de 
receita." Essa especialização na gestão ambiental faz com que a Reservas Votorantim 
vislumbre participação relevante no mercado de créditos de carbono, quando ele 
finalmente se desenvolver. Além disso, também quer trabalhar na manutenção de 
florestas alheias. Seria uma "solução integrada", do início à gestão. 

Em segundo lugar, entrará a receita com o turismo. Durante as conversas 
com o poder público dos três municípios envolvidos diretamente no Legado, a Reservas 
Votorantim se esforçou em prestar auxílio nas contas públicas e montar estratégias 
turísticas para a região - que, na verdade, nunca deslanchou como um destino 
preferencial no Estado. Uma espécie de "turismo acadêmico" já ocorre na reserva, com 
as pesquisas, mas uma parte foi transformada em parque, que será aberto oficialmente 
no mês que vem. 

"Já ajudamos a Comunidade Cabocla de Ribeirão da Anta a se associar e se 
formalizar juridicamente para participar do potencial econômico. Eles já estão 
recebendo visitantes, fornecendo produtos e alimentação", explicou Canassa. "Nos 
preparamos durante sete meses para a abertura desse parque." 

No longo prazo, o executivo enxerga potencial de grande transformação na 
empresa. Isso porque os estudos da fauna local levaram a descobertas impressionantes, 
como espécies que já se acreditavam extintas. Com o mapeamento genético e o 
investimento em pesquisa, é possível que as espécies possam ser reproduzidas 
comercialmente. 



"Essa bioprospecção é um dos carros-chefes do negócio, ao lado do 
arrendamento. Em última instância, se pudermos fabricar produtos com elementos 
dessas faunas, poderíamos aumentar exponencialmente a empresa", estimou, 
lembrando que a Natura teve origem em uma pesquisa semelhante, por exemplo. 

"O próximo passo é conquistar investidores para o turismo de alto padrão 
internacional e finalizar nosso plano de negócios dos próximos cinco anos. É um desafio 
grande e tivemos que frear um pouco recentemente por causa da crise, mas estamos 
bastante confiantes." 
 

Fonte: Valor 

Autor: Renato Rostás 
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PRIMEIRA MINA BRASILEIRA DE PLATINA SERÁ NO CEARÁ 
 

Uma inédita mina de platina pode entrar em operação no Ceará no terceiro trimestre 

do ano que vem. Atualmente, a única concessão de lavra para o metal é da Serra 

Pelada Companhia de Desenvolvimento Mineral, empresa criada pela Colossus e pela 

Coomigasp para explorar ouro e metais do grupo da platina (PGM) onde antes 

funcionou o garimpo de Serra Pelada 
 

A Jangada Mines se descreve como "o mais avançado e maior projeto de 
PGM em desenvolvimento na América do Sul". No momento a mineradora, que no país 
opera com o nome de Pedra Branca do Brasil Mineração, busca captar US$ 2,5 milhões 
para sondagens detalhadas, testes metalúrgicos e outras atividades pré-operacionais. A 
captação é feita com investidores em Londres, onde fica a sede da empresa. 

A mineradora lista como atrativos do projeto Pedra Branca o baixo capital 
inicial para entrar em produção, cerca de US$ 35 milhões, recursos no padrão Jorc de 1 
milhão de onças de PGM e ouro, em 44 direitos minerários que cobrem uma área de 55 
mil hectares. Outro atrativo é a possibilidade de geração de caixa no curto prazo, entre 
12 e 18 meses, pela produção de até 30.000 onças por ano a partir do ano que vem. 

Como o corpo mineralizado está na superfície, o método de lavra será o de 
uma mina a céu aberto, seguido de britagem, moagem primária, espirais, moagem 
secundária e flotação. A região, diz uma apresentação enviada ao Notícias de Mineração 
Brasil (NMB), conta com boa infraestrutura de transporte e energia. 

De acordo com o cronograma da mineradora, apresentado a investidores, a 
sondagem detalhada para definição de reservas pode ser feita na segunda metade de 
2017. No último trimestre deste ano podem ser feitos testes metalúrgicos e iniciados os 
trabalhos do estudo econômico inicial, ou Scoping Study, em inglês. O licenciamento 
ambiental seria feito na primeira metade de 2018, com a produção sendo iniciada no 
terceiro trimestre de 2018. 

Segundo a base de dados do DNPM, somente a Pedra Branca do Brasil tem 
17 direitos minerários, todos em fase de autorização de pesquisa e no Ceará, sendo 15 
para platina, um para níquel e um para paládio. Os direitos ficam nos municípios 



cearenses de Pedra Branca, Tauá e Mombaça. Os demais direitos estão em nome da 
Mineração Solitário do Brasil. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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QUATRO FORMAS COMO UMA MINERADORA APROVEITA A 

TECNOLOGIA MOBILE  
 

A Vale está desenvolvendo seus próprios aplicativos para que os empregados possam 

fazer por celular ou tablet as atividades que antes eram realizadas em computadores 

de mesa ou até mesmo em papel 
 

A tecnologia digital está transformando a forma como trabalhamos e 
vivemos. Antigamente usávamos mapas de papel. Mudamos para os aparelhos de GPS 
e em seguida para os telefones celulares que nos mostram o caminho por comando de 
voz e fazem várias outras funções. Podemos monitorar e até controlar a temperatura 
das nossas casas a distância usando a Internet das Coisas e a tecnologia mobile. 

Essa transformação também acontece na indústria da mineração. Hoje 
muitas empresas falam na tecnologia digital e no seu potencial de transformação. Há 
uma gama de oportunidades para melhorias nos processos corporativos. Para a Vale, o 
verdadeiro valor do digital está nas áreas operacionais. 

O objetivo da transformação digital na mineradora é reduzir os custos de 
forma significativa, aumentar a produtividade de pessoas e equipamentos e reduzir os 
riscos de saúde e segurança para os empregados. 

A diretoria apoia uma estratégia de transformação digital baseada em três 
pilares: TI Industrial para promover o uso da Internet das Coisas (IoT); análise avançada 
de dados para prever e solucionar problemas antes mesmo de eles ocorrerem; e 
mobilidade para liberar os empregados para realizarem atividades operacionais. 

A Vale está desenvolvendo seus próprios aplicativos para que os 
empregados possam fazer por celular ou tablet as atividades que antes eram realizadas 
em computadores de mesa ou até mesmo em papel. 

A “AppStore” disponível na intranet da empresa já conta com 22 aplicativos. 
Essa mudança representa um ganho enorme de produtividade. 

Conheça quatro atividades feitas na mineradora que se tornaram muito mais 
fácil com o uso de aplicativos: 

1 – Avisar que o conserto de um vagão de trem já está pronto. 
 As oficinas da Vale fazem manutenção de vários equipamentos, como por 

exemplo os caminhões fora de estrada, que carregam até 400 toneladas de minério de 
ferro – sua altura é equivalente à de um prédio de dois andares. Ou as centenas de 
vagões de trem que servem às duas ferrovias que a empresa opera: a Estrada de Ferro 
Vitória a Minas e a Estrada de Ferro Carajás, que liga Maranhão ao Pará. 



Antes da criação do aplicativo, a equipe de Planejamento preenchia uma 
folha de papel com a ordem de manutenção para os equipamentos e um empregado 
levava esse papel até a oficina, onde o mecânico descrevia o que era feito, em quantas 
horas e com quais peças. Em seguida uma pessoa buscava o papel e o levava para o 
escritório, onde digitava tudo no computador e inseria no sistema. 

Mas em 2011 foi criado um aplicativo chamado Siga Brizzo, pelo qual o 
mecânico recebe a ordem de manutenção de forma online, sem necessidade de papel. 
Foram distribuídos 2.500 coletores de dados (mais conhecidos como palmtops) e 500 
tablets pelos quais os empregados das oficinas consultam a ordem de manutenção, 
inserem todos os dados do serviço e os reenviam para a área de planejamento. Sem 
papel e sem retrabalho. Só no ano de 2016 foram economizadas 376 mil horas de 
digitação, 7,8 mil horas de deslocamento até as oficinas e 2,6 milhões de folhas de papel! 

2 – Denunciar que alguém esqueceu uma tampa de bueiro aberta no meio 
do caminho e assim evitar um acidente.  

Nas indústrias o assunto de saúde e segurança é coisa séria. A Vale tem a 
meta de chegar a dano zero: não registrar nenhum acidente com lesão. Para isso, os 
controles de saúde e segurança vêm sendo reforçados com a ajuda de quatro aplicativos 
que estão disponíveis aos empregados próprios e terceiros da empresa em todo o 
mundo. 

Um desses aplicativos é usado para inspeções; outro para relatar incidentes 
ou “quase-acidentes” – é possível até tirar fotos do ocorrido para enviar à equipe que 
fará uma investigação sobre suas causas com o objetivo de identificar os responsáveis e 
aperfeiçoar os controles. 

Outros dois aplicativos estão disponíveis aos empregados para denunciar 
situações de risco, que podem ser centradas na matéria (como um bueiro sem tampa 
ou um corrimão de escada solto) ou na pessoa (por exemplo: um empregado que não 
está usando o equipamento de proteção individual de forma adequada). 

Digamos que um empregado veja um bueiro sem tampa. Antigamente ele 
teria de preencher um formulário em papel e depositá-lo numa urna. Em seguida um 
profissional recolhia os formulários, digitava as ocorrências no sistema e só aí a 
demanda chegava para o setor responsável por solucioná-la. Desde meados deste ano, 
o empregado já pode acessar um aplicativo em seu telefone pessoal e fazer a denúncia 
no momento em que notar o problema. Assim, ela chega imediatamente ao 
responsável. Denúncias como essa são fundamentais para que se tomem providências 
a fim de evitar acidentes. 

3 – Informar que terminou uma viagem de trem de 600 quilômetros entre o 
Sudeste do Pará e o interior do Maranhão.  

Imagine que você é um maquinista de trem da Estrada de Ferro Carajás e 
acabou de terminar sua jornada de trabalho, percorrendo 600 quilômetros entre 
Parauapebas, no Pará, e Alto Alegre do Pindaré, no Maranhão – o que compreende a 
maior parte da ferrovia, cuja extensão total até São Luís é de 979 quilômetros. Tudo o 
que você mais quer é aproveitar seu horário de descanso. Mas, por uma questão 
operacional, você precisa registrar todas as atividades ocorridas ao longo da viagem, 
como por exemplo, se ocorreu algum incidente. 

Parece simples, mas em algumas paradas ao longo da ferrovia os 
maquinistas se alojam em hotéis, que nem sempre têm computadores disponíveis. Além 
disso, em algumas situações o maquinista termina seu percurso de trem e é levado por 



um motorista da Vale de volta para sua cidade de origem. Antigamente ele tinha de ser 
levado até a empresa somente para acessar o sistema pelo computador e só então podia 
pegar um táxi para casa.  

Pensando nisso foi desenvolvido um aplicativo de celular em que os 
maquinistas podem registrar todas as suas atividades de qualquer lugar onde estiverem. 
Com a novidade eles ganham até uma hora no retorno de suas viagens, eliminando esse 
deslocamento desnecessário até a sede da empresa. 

O aplicativo já está disponível para os maquinistas das Estrada de Ferro 
Carajás e também da Estrada de Ferro Vitória a Minas. 

4 – Indicar quais são os defeitos de um vagão de trem após uma viagem. São 
mais de 50 defeitos possíveis!  

Os trens operados pela Vale viajam 979 quilômetros entre as minas de 
Carajás, no Pará, onde são carregados com minério de ferro, e o porto de Ponta da 
Madeira, em São Luís, onde esse produto é embarcado para os clientes. São 330 vagões 
em cada trem! Quando chegam ao porto, os trens são acoplados a um equipamento 
chamado “virador de vagões”, que fazem exatamente o que o nome sugere: viram os 
vagões, despejando o minério numa correia transportadora que seguirá em direção ao 
terminal de embarque. É nessa hora que dois empregados aproveitam para conferir se 
há algum defeito nos vagões. Os que têm problemas pequenos vão para as equipes de 
pátio e, em caso de defeito crítico, o vagão é retido. São mais de 50 defeitos possíveis e 
ainda é preciso indicar em que parte do vagão está o problema! Por dia costumam ser 
registrados 139 defeitos por virador. 

Antigamente tudo isso era anotado em papel pelo inspetor. Em seguida 
outro empregado pegava os papéis e passava tudo para o computador. Era um gasto 
desnecessário de material e uma perda de tempo. E ainda podia acontecer de o 
responsável pela digitação não entender o que tinha sido anotado pelo inspetor. 

No ano passado foi desenvolvido um aplicativo para tablet em que esses 
dados podem ser inseridos diretamente no sistema pelo próprio inspetor. A novidade 
começou a ser implantada em abril. A inovação representa ganho de produtividade, com 
melhor utilização dos recursos humanos, e impacto positivo para o meio ambiente, com 
o menor uso de papel. 
 

Fonte: CIO  
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CPRM DISPONIBILIZA IMAGENS GEORREFERENCIADAS DE CINCO 

PROJETOS AEROGEOFÍSICOS EM PARCERIA COM O GOVERNO DE 

GOIÁS 
 

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM), dando continuidade ao programa de 
disponibilização de dados geocientíficos, divulga as imagens georreferenciadas de cinco 
aerolevantamentos geofísicos adquiridos entre 2004 e 2006, em parceria com o 
Governo de Goiás através do Fundo de Fomento à Mineração - FUNMINERAL.  



Esses cinco projetos aerogeofísicos totalizam uma área de 
aproximadamente 169.715 km² e localizam-se no Estado de Goiás. Essa ação é um dos 
pilares definidos pela diretoria para fomentar o setor mineral brasileiro, tratando-se de 
um programa contínuo e prioritário de disponibilização de dados e informações 
geocientíficas à sociedade. 

Nessa etapa foram disponibilizadas as imagens dos denominados projetos:  
 
• 3008: Arco Magmático Mara Rosa (2004); 
• 3009: Arco Magmático de Arenópolis (2004);  
• 3010: Oeste do Arco magmático de Mara Rosa (2005);  
• 3011: Faixa Brasília Sul (2005); 
• 3021: Paleo-Neoproterozóico do Nordeste de Goiás (2006). 

 

Todos os levantamentos 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. Os diversos 
produtos derivados do processamento de imagens aerogeofísicas de magnetometria e 
gamaespectrometria são disponibilizados em formato GEOTIFF, com resolução de 300 
dpi. 

O diretor de Geologia e Recursos Minerais da CPRM, José Carlos Garcia 
Ferreira, explica a importância dos levantamentos aerogeofísicos, que segundo ele, é o 
início da cadeia produtiva da indústria mineral, representando uma etapa de alto risco 
econômico, que precisa ser mitigada para atrair novos investimentos e incentivar a 
descoberta de novos depósitos minerais.  

O superintendente de Mineração da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento de Goiás, Tasso Mendonça Júnior, destaca que as iniciativas 
governamentais de promoção desses levantamentos são importantes instrumentos de 
atração de investimentos privados na geração de novas jazidas e nos seus 
aproveitamentos industriais, que propiciarão um maior desenvolvimento 
socioeconômico de nosso Estado. 

O chefe da Divisão de Sensoriamento Remoto e Geofísica (DISEGE) da CPRM, 
Luiz Gustavo Rodrigues Pinto, diz que essa é a segunda disponibilização de imagens 
GEOTIFFS gratuita ao público de projetos que não foram adquiridos exclusivamente pela 
CPRM, demonstrando o sucesso de parcerias entre os diversos órgãos de mineração do 
país. “Já foram divulgados os projetos realizados em parceria com a CBPM, na Bahia e 
agora com a Superintendência de Mineração de Goiás”. 

Os dados aerogeofísicos e geoquímicos da CPRM, além dos mapas 
geológicos e outras informações relevantes, são disponibilizados no Sistema GeoSGB. 
 

Fonte: CPRM – ASCOM 

Data: 23/06/2017 

 

 

 

 

 

 

http://geosgb.cprm.gov.br/


 

AÇÕES DE MINERADORA COM ATIVOS NO BRASIL SOBEM 3.000% 
 

A BBX Minerals, que tem como principal ativo projetos de ouro no Amazonas, voltou a 

cair nas graças do mercado de ações australiano nas últimas semanas, com o aumento 

de até 500% no valor das ações desde o fim de maio, e mais de 3.000% na comparação 

com o preço de negociação há 12 meses 
 

O motivo da mudança na forma como o mercado via a companhia parece 
estar nos testes metalúrgicos que identificaram um procedimento confiável de análise, 
além da potencial rota de processamento que eleva a chance de sucesso da mineradora 
em seu projeto Três Estradas, em Apuí (AM), parte do projeto Juma East. Contudo, o 
empreendimento ainda não está garantido, diz a publicação australiana Mining News, 
que classifica e mineradora júnior como "enigmática". 

A empresa foi ignorada pelo mercado durante grande parte de 2016, depois 
de ser incapaz de comprovar a recuperação do ouro encontrado em boa quantidade em 
testemunhos de sondagem em Juma East em campanha realizada 2015. 

Enquanto investigava os motivos do fracasso do ensaio convencional para 
recuperação de ouro, a BBX citou os "efeitos do movimento relativista dos elétrons na 
química do ouro e da platina", como possível causa a ser considerada. As ações saltaram 
de 1 centavo de dólar australiano para cerca de 13 centavos no final de 2015 e 
retornaram a 1 centavo. No início de 2016, a BBX captou 883 mil dólares australianos 
com a emissão de novas ações a 2,5 centavos. 

Posteriormente, foi objeto de uma oferta pública de compra por parte do 
principal acionista e do fundo de hedge com sede em Nova York, Drake Private 
Investments, uma oferta que encerrou em outubro passado com a Drake segurando 
49,7% do júnior listado pela ASX. 

A BBX também divulgou a assinatura de um acordo de consultoria 
estratégica com o consultor brasileiro Willer Pos, diretor e sócio da WHPos Ltd e diretor 
do e-Reciclar, um pequeno refinador de metais preciosos. 

Foi Pos quem supervisionou o trabalho em maio que entregou "resultados 
metalúrgicos excepcionais" relatados no início de junho que animaram o mercado de tal 
forma que as ações pularam para 40 centavos. Ontem, a cotação foi de 34,5 centavos, 
o que dá um valor de mercado de 113 milhões de dólares australianos. 

"A partir daqui qualquer palpite é válido, mas um levantamento de fundos 
não seria surpresa, dada a força ação e a falta de dinheiro da BBX", diz o Mining News, 
que pertence à Aspermont Limited, mesma editora do Notícias de Mineração Brasil 
(NMB). 

A BBX é gerida da Nova Zelândia pelo ex-banqueiro de investimentos Jeff 
McKenzie. A diretoria inclui o ex-diretor da Western Mining, e representante da BBX no 
Brasil, Mike Schmulian; e Will Dix, um geólogo que também é executivo da Consolidated 
Zinc do México. 
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MIL JAZIDAS INATIVAS PODEM IR A LEILÃO ESTE ANO 
 

O governo fechou um novo modelo para a oferta ao setor privado de jazidas 
sem nenhuma atividade exploratória que foram retomadas pelo Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM) e pretende licitar em torno de mil áreas no fim 
deste ano.  

Esse pacote deve ser dividido em cinco grupos diferentes: minerais 
metálicos (cobre, zinco, chumbo e níquel), preciosos (ouro e diamante), ferrosos 
(minério de ferro), não ferrosos (fosfato e potássio) e agregados de construção (areia, 
argila, brita e gesso).  

O DNPM, autarquia responsável pela regulação e fiscalização do setor, 
dispõe hoje de 21,4 mil áreas cuja exploração não foi levada adiante. Essas jazidas 
ficaram disponíveis por problemas como requerimentos de pesquisa negados, perda de 
prazo e descumprimento de exigências pelas empresas que haviam obtido o direito 
inicial de prospecção. 

Pelo modelo vigente até hoje, quando uma área volta para a carteira do 
DNPM, o direito minerário é oferecido novamente ao mercado em uma concorrência 
que tem a apresentação de propostas técnicas como único critério para a definição do 
vencedor. 

É exatamente aí que começa o tortuoso caminho para a retomada dos 
investimentos nas jazidas, com a lentidão da máquina pública e o excesso de 
subjetividade nos procedimentos atuais, segundo funcionários do governo.  



As propostas são julgadas por uma comissão de três servidores em cada 
superintendência regional do DNPM, que não têm prazo para concluir o processo. "Não 
temos braços suficientes para isso", resume o diretor-geral da autarquia, Victor Bicca. 
Ele afirma que existem mais de oito mil áreas com propostas recebidas, mas sem análise 
final por parte dos técnicos. "Algumas estão pendentes há uma década. Se 
constituíssemos dez comissões, com 30 profissionais e levando dois dias para deliberar 
sobre cada processo, levaríamos de oito a dez anos para limpar o passivo." 

Para Bicca, como a definição de quem assume essas jazidas se baseia 
exclusivamente em uma nota para as propostas técnicas, também abre-se grande 
margem de subjetividade no processo. "Às vezes não se chega a um consenso dentro da 
própria comissão." 

O secretário de geologia e mineração do Ministério de Minas e Energia, 
Vicente Lôbo, tratou da elaboração de novas regras como um dos pilares da política 
mineral para destravar investimentos em pesquisa. "Esse imenso banco de áreas 
inativas não gera receita, nem emprego. Na medida em que houver transparência e 
velocidade nas decisões, vamos fomentar o investimento", completou o secretário, que 
apresentou ontem a nova modelagem para representantes do setor privado. 

Agora, quando houver jazidas em disponibilidade, uma concorrência por 
meio de pregão eletrônico será realizada no site da Receita Federal. Interessados vão 
ter 120 dias para apresentar oferta. O critério passa a ser bem objetivo: vence o certame 
quem oferecer o maior pagamento financeiro. Em um período de até 30 dias após a 
disputa, o vencedor deverá depositar a outorga e apresentar um requerimento de 
pesquisa ao DNPM, que emite então um novo direito minerário e libera a retomada das 
atividades.  

Lôbo afirma que o ministério planeja uma primeira oferta de áreas em 
disponibilidade ainda neste ano, provavelmente entre novembro e dezembro, já pelas 
novas regras. "A ideia é ir testando e ajustando a modelagem."  

O DNPM e a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), 
responsável pelo serviço geológico brasileiro, passaram um pente-fino nas 21,4 mil 
áreas do estoque. Jazidas em faixa de fronteira, terras indígenas, unidades de 
conservação ou com problemas fundiários já foram eliminadas.  

Para cada uma das áreas que serão oferecidas ao mercado, a CPRM fez uma 
ficha técnica com dados abertos para qualquer interessado – como projetos 
aerogeofísicos existentes, dados geológicos, magnetometria. "A grande vantagem é 
sairmos de um modelo altamente subjetivo para outro com total transparência", 
comenta o presidente do serviço geológico, Eduardo Jorge Ledsham, ressaltando o 
caráter inédito do trabalho. 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA AVALIA VOLTA DAS ATIVIDADES DA SAMARCO 

EM MARIANA 
 

Preocupados com a retomada das atividades da Samarco Mineração S.A., 
paralisadas desde o rompimento da barragem da empresa em Mariana, região Central 
de Minas, em novembro de 2015, parlamentares da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) ouviram de promotores 
do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) que essa volta de funcionamento não 
depende apenas do órgão. 

Os deputados Roberto Andrade (PSB) e Bráulio Braz (PTB), respectivamente 
presidente e membro da comissão, reuniram-se nessa terça-feira (20) com integrantes 
da Procuradoria-Geral de Justiça e da coordenadoria da Força-Tarefa Caso Samarco, essa 
última instituída pelo MP. Os três promotores presentes informaram que o órgão 
coordena uma série de ações que contribuirão para que seja liberado o licenciamento 
ambiental da Samarco, mas que esse ato cabe à Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável (Semad). 

Na avaliação de Roberto Andrade, a visita mostrou que o MP também está 
preocupado com a volta da atuação da Samarco, apesar de o órgão estar acompanhando 
a questão a partir de diferentes prismas, além do econômico. “Nós entendemos que 
deve ser feita a reparação dos danos causados pela mineradora, mas que ela volte a 
funcionar mais rápido, de modo que tenha mais fôlego para cumprir todos seus 
compromissos”, reforçou. 

Concordando com essa opinião, Bráulio Braz acrescentou que o enfoque do 
MP se volta para as questões social, ambiental e econômica. Quanto a essa última, ele 
defendeu que sejam sanados os gargalos existentes para que a Samarco volte a 
funcionar e gerar mais empregos e renda para a região e o Estado. Braz acrescentou que 
também o Espírito Santo sofreu grande perda econômica com a paralisação das 
atividades da empresa. 
 

Licenciamento ambiental cabe à Secretaria de Meio Ambiente 

O procurador Antônio Tonet deixou claro que o Ministério Público não tem 
poder de decidir pelo licenciamento ambiental. “Esse é um ato administrativo do Poder 
Executivo, mas estamos dando nossa contribuição”, esclareceu. Uma das medidas, 
segundo Tonet, foi o acordo costurado pelo MP prevendo a contratação de empresa 
para realizar estudos sobre a viabilidade da retomada de funcionamento. 

Ele também destacou que, na discussão sobre o caso Samarco, estão 
implicados vários eixos, como o da apuração das responsabilidades na tragédia. Outro 
eixo, disse Tonet, refere-se à recuperação ambiental, no qual estão envolvidos, além do 
MP, atores como a própria empresa, a Vale e a BHP (acionistas), ONGs, além do 
Ministério Público e da Justiça Federal. No eixo relativo a direitos humanos, estão as 
famílias atingidas e as entidades que as representam. E por fim, o eixo econômico, em 
que está inserido o debate sobre a retomada das atividades da mineração. 
 



Lideranças defendem retomada das operações da Samarco 

Por sua vez, Rômulo Ferraz completou que essa costura de acordos é a ação 
mais marcante do órgão, que impõe a realização de inúmeras reuniões entre as partes 
para negociação. Num desses encontros, foi negociada com a Samarco a contratação de 
uma empresa de auditoria para verificar nas estruturas remanescentes da Barragem de 
Fundão se há ainda algum risco de acidente. E o MP faz o acompanhamento do 
cumprimento dessa ação, segundo Ferraz. 

Já a promotora Andressa Lanchotti destacou que, após o início de atuação 
da força-tarefa, foi assinado um termo de ajuste de conduta (TAC) entre os MPs Estadual 
e Federal e a empresa. O acordo previu a contratação de empresa para realizar o 
diagnóstico socioambiental da região atingida e de outra para promover ações de 
recuperação ambiental na área impactada. 

Contenção - Andressa acrescentou que já foram construídas várias 
estruturas para ampliar os pontos de contenção de sedimentos, mas que falta ainda a 
edificação de uma barragem do chamado eixo 1, obra que deve demorar três anos. 

Na opinião da promotora, a questão do risco envolvendo o complexo de 
Fundão já está estabilizada e, agora, o MP vai voltar seus olhos para o licenciamento e 
o acompanhamento ambientais. Nesse sentido, Andressa Lanchotti defendeu mudanças 
na legislação de modo que haja avanços na disposição de rejeitos, passando do atual 
sistema, em barragens, para o mais moderno, realizado a seco, como já ocorre em 
muitos países. 

Ela lembrou que já está tramitando na ALMG um projeto de iniciativa 
popular, capitaneado pelo MP, que prevê alterações como essa. O deputado Roberto 
Andrade disse que vai acompanhar a tramitação dessa proposição no Legislativo e que 
vai se reunir com representantes da Semad para saber sobre o processo de 
licenciamento da Samarco. 
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BELO SUN SUPERA ENTRAVE À LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO 
 

A Belo Sun Mineração informou na quinta-feira (22) que a Vara Agrária de Altamira 

retirou a suspensão liminar à licença de instalação (LI) do projeto de mineração de ouro 

Volta Grande, na região do rio Xingu, no Pará. A mineradora é subsidiária da 

canadense Belo Sun 

 
A licença havia sido suspensa em 21 de fevereiro, por decisão do juiz Álvaro 

José da Silva Souza a pedido da Defensoria Pública, que determinou que a empresa 
deixasse de praticar qualquer atividade enquanto não houvesse a regular retirada das 
famílias moradoras da área de incidência do projeto minerário. 

A Belo Sun afirma que "continuará a trabalhar com as comunidades da área 
de influência do projeto Volta Grande, além das agências governamentais e da Justiça, 
para assegurar que todas as exigências e obrigações sejam cumpridas". 



A mineradora diz ainda que continua a trabalhar também para resolver uma 
segunda suspensão da licença de instalação, relacionada aos estudos de impacto sobre 
a população indígena. "A companhia continua a trabalhar diligentemente para resolver 
o segundo pedido de suspensão contra a LI relacionado ao estudo indígena, que espera 
ser resolvido de forma positiva em tempo hábil", diz a mineradora em comunicado 
divulgado ontem (22). 

Em 12 de abril, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região suspendeu a 
licença da Belo Sun, atendendo a pedido do Ministério Público Federal (MPF), após o 
desembargador Jirar Meguerir entender que a empresa não apresentou estudos de 
licenciamento ambiental que levassem em consideração as comunidades indígenas da 
região, entre as cidades paraenses de Altamira e de Senador José Porfírio. 

O projeto Volta Grande tem recursos medidos e indicados de 157 milhões 
de toneladas de minério de ouro com teor de 0,98% Au, contendo quase 5 milhões de 
onças de ouro. A construção deve durar dois anos e ter investimentos de US$ 298 
milhões, cerca de R$ 995 milhões pelo câmbio de hoje (23). 
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COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL PREPARA NOVO 

EDITAL PARA O 2º SEMESTRE 
 

Apesar da descoberta recente de um campo de ouro com aproximadamente 
quatro quilômetros de extensão em Iramaia, na Chapa Diamantina, a Companhia Baiana 
de Pesquisa Mineral (CBPM) prepara para o segundo semestre outro edital que promete 
agitar o mercado. A nova aposta da CBPM, que completa 45 anos e passa por uma fase 
de expansão, é o projeto Caboclo dos Mangueiros, área situada entre Pilão Arcado e 
Campo Alegre de Lourdes que guarda sob o solo do Sertão da Bahia 400 milhões de 
toneladas de cobre, níquel e cobalto. Com Iramaia e Mangueiros no pacote de 
novidades, a companhia quer fazer barulho na 17ª Exposibram, o maior evento do setor 
no Brasil, que acontece de 18 a 21 de setembro, em Belo Horizonte. 
 

Prata da casa 

A meta do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaques 
Wagner, é aproveitar a Exposibram para mostrar o renascimento da mineração na Bahia. 
“Além de ventos ótimos para a energia eólica e sol o ano inteiro para atrair empresas de 
energia solar, nosso solo é muito rico em variados minerais”, afirma. 
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