
 

 

 

 

 

 

05 de Julho 2017 

O conteúdo das matérias é de inteira responsabilidade dos meios de origem 

 

 

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

e a capacitação de recursos humanos para a Indústria Mineral Brasileira 

 

 

CPRM APRESENTA OPORTUNIDADES PARA PROJETOS DE 

MINERAÇÃO NO PAÍS 
 
O diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Eduardo 

Ledsham, apresentou, nesta quinta-feira (29/6), em Brasília para cerca de 160 
executivos de exploração mineral, o trabalho desenvolvido pela CPRM para fomentar 
novas oportunidades para grandes projetos de mineração no país, durante encontro 
promovido pela Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Industria Mineral 
Brasileira (Adimb).  

Ledsham explicou o plano estratégico da CPRM 2017/ 2021, que atualizou a 
missão e a visão da empresa. Destacou que o plano aponta que o principal negócio da 
empresa é fundamentar a tomada de decisão dos clientes. Contribuindo para o 
desenvolvimento das atividades do setor mineral, ordenamento territorial e uso 
racional dos recursos naturais, prevenção e mitigação das consequências dos desastres 
naturais e aumento da disponibilidade hídrica. 

O diretor-presidente destacou ainda que a CPRM está focando seu trabalho 
para aumentar o conhecimento da subsuperfície do território brasileiro, visando ampliar 
oportunidades para a mineração, água, energia e alocação de resíduos. Para alcançar 
esse objetivo a empresa vai investir em tecnologia e inovação para fornecer a sociedade 
novos dados. “No Brasil apenas 4% das minas são subterrâneas, enquanto, no Canada 
chega a 20%”, disse Ledsham, citando que a CPRM vai focar sua atuação também em 
províncias maduras, como Quadrilátero Ferrífero (MG) com a reinterpretação geofísica 
integrada com a geologia. 
 

Fronteiras  

O diretor-presidente também defendeu a importância de se conhecer o 
potencial mineral em áreas de fronteira do país, que corresponde a 1,5 MM km². 
Ledsham disse que A CPRM também vai priorizar seu trabalho na região Amazônica, 



principalmente em áreas de fronteira do Amapá, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Rio Grande do Sul, onde a CPRM mapeou 931 ocorrências de ouro, cobre, 
estanho, níquel e ferro. Citou projeto Tunuí desenvolvido pela CPRM, na região da 
Cabeça do Cachorro (AM) na fronteira do Brasil com a Colômbia, que conta com o apoio 
do Exército Brasileiro e das comunidades indígenas locais.  
 

Tecnologia e inovação  

 Ledhsam anunciou que a CPRM está articulando a criação de uma fundação 
científico-tecnológica com núcleo em inovação e tecnologia em tectônica, geofísica, 
geoquímica e recursos dos continentes e oceanos. Esse núcleo será alinhado com as 
principais expertises da instituição e demandas dos setores da mineração e óleo & gás, 
focando sua atuação em linhas de pesquisa voltadas para evolução continental e 
sistemas minerais. 
 

Lançamento  

Durante o encontro a CPRM lançou oficialmente o programa de 
disponibilização gratuita de dados aerogeofísicos com o objetivo de atrair novos 
investimentos e fomentar o setor mineral brasileiro. “Não só disponibilizamos, mas 
estamos reinterpretando esses dados e oferecendo-os essas informações gratuitamente 
a sociedade”, disse.  

Durante o painel que discutiu a extinção da Reserva Nacional do Cobre e 
Associados (RENCA), Marco Túlio de Carvalho, chefe do Departamento de Relações 
Institucionais e Divulgação da CPRM, apresentou dados sobre a geologia e a metalogenia 
da reserva, localizada entre os estados do Amapá e Pará, considerada uma das últimas 
fronteiras do mundo para depósitos minerais de classe internacional. 

O evento contou também com a participação do secretário de Geologia e 
Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia (MME), Vicente 
Lôbo, que explicou as principais ações do governo para fomentar o setor mineral 
brasileiro, entre elas, estabilidade jurídica, atualização do código de mineração e uma 
política de arrecadação da Compensação Financeira Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais (CFEM). 

O diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 
Victor Bicca, explicou as atribuições da Agência Nacional de Mineral que vai substituir o 
DNPM, e como será essa transição. Bicca destacou que a agência ANM terá diretoria 
colegiada, com formação jurídica de autarquia de natureza especial, dotada de 
autonomia administrativa e financeira, independência decisória, vinculada ao Ministério 
de Minas. 
 

Clique aqui e confira a apresentação do diretor-presidente Eduardo Ledsham no evento. 

 

Fonte: CPRM – ASCOM 

Data: 30/06/2017 

 

 

 

http://www.cprm.gov.br/imprensa/Site/pdf/Clipping/apresentacaoadimb.pdf


 

BRASIL ESTÁ NA ROTA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA CODELCO 
 

Mineradora chilena quer desenvolver projetos de ouro, cobre e minério de ferro no 

Brasil, além de instalar uma unidade no Equador e entrar no mercado de cobre da 

Mongólia 

 
A Codelco, mineradora estatal chilena e maior produtora de cobre do 

mundo, tem em seu plano de internacionalização três países em foco: Brasil, Equador e 
Mongólia. A empresa tem um capital de US$ 200 milhões até 2020 para serem investidos 
em exploração mineral. 

"A longo prazo, se queremos manter a empresa como líder mundial da 
produção de cobre, evidentemente temos que estar no estrangeiro", afirmou José 
Pesce, vice-presidente de Recursos Minerais e Desenvolvimento da Codelco. 

Há 11 anos a mineradora estuda diversas oportunidades de crescimento em 
um plano internacional, com o objetivo de ampliar a produção e competir com as demais 
mineradoras do setor privado. 

No Brasil, a Codelco criou, há mais de 10 anos, uma filial da companhia. A 
empresa busca no país reservas de minério de ferro, cobre e ouro, por meio de dois 
projetos no Estado do Pará: Tancredo e Liberdade. Segundo o website Jazida.com, a 
Codelco do Brasil tem 300 processos junto ao Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM). Além do Pará, a empresa tem requerimentos para minério de cobre 
em Estados como Ceará, Bahia, Tocantins e Goiás. 

Neste ano, a empresa criará uma mineradora, em parceria com a empresa 
estatal equatoriana Enami, para desenvolver em conjunto o projeto Llurimagua, na 
província de Imbabura, na região norte do Equador. 

A iniciativa terá um custo de US$ 40 milhões e tem recursos minerais 
estimados em 1,5 bilhão de toneladas, que serão operados pela Codelco, enquanto 
ainda é decidida a participação acionária que terá a organização. 

"No Chile há muita exploração e as possibilidades de encontrar algo 
importante são cada vez menores e, se existem, estão em maior profundidade", 
declarou Pesce. 

Em 2008, a Codelco vendeu sua participação na Pecobre, no México, uma 
vez que decidiu continuar com seus projetos no Equador, que "tinha menos de 10% de 
seu território com alguma exploração geológica, ao contrário do Chile, que temos quase 
inteiro explorado", disse Pesce. 

A empresa estatal tem um capital de US$ 200 milhões para a o período de 
2017-2020, mas as ações realizadas em um âmbito mundial "provavelmente terão 
resultados de seis a oito anos", afirmou o executivo. 

De acordo com o governo chileno, a internacionalização é a forma de 
diversificar os riscos políticos, econômicos e produtivos. 

Em abril, uma comitiva da mineradora visitou a Mongólia com o objetivo de 
consolidar a entrada da Codelco no mercado asiático de cobre, além disso os 
representantes da empresa também conheceram os projetos Oyu e Tolgoi. 



Os dois empreendimentos representam o maior investimento de mineração 
da história da Mongólia, e estão localizados em uma área desértica, Gobi Sul, uma das 
mais ricas em cobre do mundo. 

Na Mongólia, a Codelco assinou uma aliança técnica com a empresa estatal 
Erdenes Mongol, para troca de informações, entender como funcionam os negócios 
nesse país e estudar um possível ingresso. 

No primeiro trimestre deste ano a Codelco produziu 390 mil toneladas de 
cobre, uma queda de 11% na comparação com o mesmo período do ano passado. A 
queda é explicada principalmente por uma queda de 3,7% no teor do minério. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 26/06/2017 

 

COMISSÃO SIMPLIFICA NORMAS PARA EXPLORAÇÃO DE ROCHAS 

ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO 
 

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou o 
Projeto de Lei 5751/16, do Senado, que simplifica as normas para exploração de rochas 
ornamentais e de revestimento – como granito, mármore e ardósia – para carbonatos 
de cálcio e de magnésio, empregados em indústrias diversas. 

A proposta abre a possibilidade de exploração dessas rochas apenas com 
licenciamento. Pelas regras em vigor, esse tipo de extração mineral está submetido a 
regimes de autorização e concessão. 

O texto também amplia o licenciamento para argila de todo tipo de 
indústria, e não apenas para fabricação de cerâmica vermelha, como atualmente 
previsto na Lei 6.567/78, que trata do regime de exploração e aproveitamento de rochas 
e minerais. 

O parecer do relator, deputado Paulo Foletto (PSB-ES), foi favorável à 
proposta, com emenda. Ele acrescenta dispositivo ao texto deixando claro que o 
aproveitamento dessas substâncias minerais ficará adstrito à área máxima de 50 
hectares e não dispensará o licenciamento ambiental. 

Se for o caso, a exploração ficará sujeita a levantamento dos patrimônios 
natural e cultural de sua área de ocorrência, conforme definido caso a caso pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

“O projeto de lei, ao acrescentar ao rol dos minerais passíveis de 
licenciamento rochas ornamentais e de revestimento e carbonatos de cálcio e de 
magnésio empregados em indústrias diversas, coloca em risco locais de ocorrência de 
rochas, tais como calcário e mármore, que apresentam imenso valor natural e cultural 
e demandam levantamentos específicos, nos termos da legislação ambiental vigente”, 
afirmou Foletto. 
 
 
 
 
 



Tramitação 
Já aprovada pela Comissão de Minas e Energia, a proposta será analisada em 

regime de prioridade e caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. 
                    Para conferir a proposta na íntegra, clique aqui. 

 

Fonte: Agência Câmara Notícias 

Autora: Lara Haje 

Data: 26/06/2017 

 

VALE APROVA REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA EM ASSEMBLEIA 
 
A Vale confirmou nesta terça-feira (27), em comunicado enviado à Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), que seus acionistas aprovaram, em assembleia geral 
extraordinária, todas as medidas relacionadas à proposta de reestruturação societária 
da mineradora. 

O Valor PRO, serviço de informação em tempo real do Valor, já havia 
antecipado a informação nesta terça.  

As medidas incluem a conversão voluntária das ações preferenciais classe A 
em ações ordinárias, na proporção de 0,9342; a alteração do estatuto social da 
companhia para adequá-lo às regras do segmento do Novo Mercado da B3; e a 
incorporação da Valepar, acionista controladora da empresa. 

A conversão voluntária das ações foi aprovada com 78% de votos favoráveis, 
compreendendo 95% dos votos das ações ordinárias e 68% em ações preferenciais. Os 
preferencialistas, por sinal, votaram bem acima do piso fixado pela empresa para adesão 
à conversão, de 54,09%. 

Agora, abre-se uma janela de 45 dias, que termina na semana de 11 de 
agosto, para que os acionistas preferencialistas interessados em participar da conversão 
manifestem oficialmente esse desejo.  

No comunicado, a Vale ressalta que a eficácia das matérias aprovadas na 
assembleia está condicionada à adesão, no prazo de 45 dias, de pelo menos 54,09% das 
ações preferenciais classe “A” (excluídas as ações em tesouraria) à conversão voluntária. 

Os procedimentos detalhados necessários à conversão, inclusive as medidas 
a serem adotadas pelos acionistas e pelos detentores de recibos de ações (ADRs) para 
solicitar a conversão, serão descritos em aviso aos acionistas, a ser divulgado pela 
companhia ainda hoje. 
 

Fonte: Valor 

Autores: Francisco Góes e Paula Selmi 

Data: 27/06/2017 
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AFTER RAINFOREST VICTORY FOR BRAZIL’S ENVIRONMENTALISTS, A 

MINING BATTLE LOOMS 
 

Opponents of unbridled development of Brazil’s Amazon region scored a 
victory this week when environmentalists fronted by supermodel Gisele Bündchen 
persuaded President Michel Temer to veto legislation that would have removed 
protections on more than 1 million acres. 

A battle over Amazon land about 300 times that size may be looming. 
The mining ministry has proposed legislation that would end a nearly 40-

year ban on foreign-owned mining companies operating on land near the roughly 
16,000-kilometer (10,000-mile) border. The zone, which extends about 150 kilometers 
inland, accounts for 27 percent of Brazil’s national territory, according to the mining 
ministry. 

Because most of Brazil’s western border also incorporates parts of the 
world’s largest rainforest, the amount of Amazon biome in the border zone would total 
more than 1.7 million square kilometers, an area about the size of Alaska, or more than 
twice the size of Texas. 

The legislation is expected to be presented to Brazil’s Congress by the end 
of this year. 

The proposal is another indication of the zeal among some policymakers to 
further exploit the country’s vast natural resources and boost economic activity in a time 
of recession. Mining Minister Fernando Coelho Filho spoke about the idea briefly in 
January at the World Economic Forum in Davos, saying the measure should help attract 
foreign investment. 

Opening the borders to foreign companies would constitute a shift in Brazil’s 
national-security strategy. Protecting the border zone, a holdover from the military 
government of the 1960s through the ’80s, came in conjunction with official efforts to 
establish a greater foothold in the sparsely populated regions rich in natural resources. 
What followed was a series of developmental initiatives that kick-started heavy 
deforestation of the Amazon area. 
 

Common Ground 

The mining ministry gave more details of its new border thinking in an 
emailed response to questions earlier this month. It said the current law “has a 
restrictive impact on the development of mining activity” and the country should search 
for common ground between promoting economic activity and maintaining border 
security. 

The ministry made no mention of environmental protections. 
“We need to take the borders from the paper’s crime section and put them 

instead in with the economy pages,” mining ministry secretary Vicente Lobo said at an 
event in Brasilia on Wednesday. 

 



Lobo also said that the project is sound and has been discussed several times 
with both security and defense officials. He added it’s up to the senate to discuss and 
regulate the proposal. 
 

‘17th Century’ 

Although the initiative probably wouldn’t lead to the level of land-clearing 
caused by agribusiness or logging operations, according to Jaime Gesisky, a public policy 
specialist at WWF-Brasil, it’s still a worrisome proposal because of the potential risks of 
water contamination in protected areas or conflicts with indigenous groups. 

Overall, he said the move represented a return to failed policies. 
“We can’t be imagining the Amazon of the future and then be thinking of 

behaving like it’s the 17th century where you just show up, extract wealth and then clear 
out,” Gesisky said by telephone from Brasilia. “We have to think of a more appropriate 
mode of development.” 

The amount of mineral wealth inside Brazil’s Amazon border regions is 
“considerably unknown,” according to Breno Augusto dos Santos, a Brazilian geologist 
with a knowledge of the region that stretches back to the 1960s. Currently, most mining 
in the difficult-to-access areas along borders with such countries as Colombia and 
Venezuela has been illegal gold prospecting. 
 

Mineral Riches 

Dos Santos is credited with discovering one of the biggest iron-ore reserves 
in the world, known as Carajás, in the Amazon. Just this year, Rio de Janeiro-based Vale 
SA, the world’s biggest iron-ore miner, started commercial shipments of high-grade ore 
from S11D, a $14 billion project in Carajás considered the industry’s largest. 

Though he says it hasn’t been confirmed, Dos Santos said the protected 
border regions may hold more than a dozen valuable minerals including gold, silver, 
platinum, titanium, uranium and diamonds. 

Brazil’s National Committee for the Defense of Territories Against Mining 
doesn’t support opening border areas to foreign companies for reasons of sovereignty 
and safety. It cites the risk of another disaster similar to one that claimed as many as 19 
lives in late 2015 at an iron-ore mine co-owned by Vale and BHP Billiton Ltd. 

“Look at what already happens with Brazilian mining companies,” Katia 
Visentainer, a spokeswoman for the group, said by telephone from Sao Paulo. “Even 
with as strict as rules as we have, they do what they want. Imagine what will happen if 
you open up the border areas to foreign companies.” 
 

Fonte: Bloomberg 

Autor: R.T Watson 

Data: 21/06/2017 

 

 

 

 

 



 

AGÊNCIA REGULADORA SERÁ MARCO PARA DESENVOLVIMENTO DA 

INDÚSTRIA MINERAL, DIZ SECRETÁRIO 
 
O secretário de Geologia e Mineração e Transformação Mineral do 

Ministério de Minas e Energia (MME), Vicente Lôbo, reforçou nesta quinta-feira (29/06) 
a criação de uma agência reguladora de mineração para incentivar a atividade minerária. 
Vicente participou do VII Encontro de Executivos de Exploração Mineral em Brasília. 

"O setor de mineração é o único setor de peso na economia brasileira que 
não tem uma agência para atuar na regulação das atividades. Precisamos da criação 
desta agenda possamos atender as demandas. Acredito que a brevidade da pauta é de 
extrema importância", disse. 

A criação da agência faz parte de um quadro de ações do MME para 
restabelecer a estabilidade jurídica e criar um ambiente favorável a investimentos para 
a indústria de mineração. Além da agência, o secretário comentou a criação de um 
programa de fomento, que atuará nos eixos da pesquisa acadêmica e na 
desburocratização de investimentos da mineração brasileira. 

Outra iniciativa para o desenvolvimento é a revisão da Compensação 
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Segundo Lôbo, o governo 
pretende alterar a base de cálculo para a receita bruta de venda, além da introdução do 
valor de venda regional, nacional ou internacional. "Estamos junto com o Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM) tabulando de forma clara e transparente as 
tributações de cada mineral”, explicou. 

A proposta de revitalizar o Código de Mineração também faz parte do 
esforço do MME em entrar às gerações futuras formas mais definidas e bases mais 
sólidas para o desenvolvimento da indústria minerária, de acordo com o secretário. “O 
setor tem a capacidade de geração de emprego para o país que não pode ser esquecido. 
A mineração está inserida com prioridade na definição de estratégias de gestão do 
governo brasileiro”, finalizou. 
 

Fonte: Ministério de Minas e Energia – ASCOM 

Data: 29/06/2017 

 

IRON ORE PRICE JUMPS TO 8-WEEK HIGH 
 

Physical markets, not just futures speculation behind the latest rally 
 

The Northern China import price of 62% Fe content ore gained 2.3% on 
Tuesday to trade at $62.90 per dry metric tonne according to data supplied by The Steel 
Index. The price of the steelmaking raw material is now up more than 18% from year 
lows hit two weeks ago. 

Some of the strength on iron ore markets are the result of speculation in 
futures ahead of the end of the quarter, but combined daily volumes on the main 



physical iron ore trading platforms in China and Singapore also reached its highest this 
year on Thursday, reports Reuters. "We're not expecting to see a full-blown rally from 
here, but something in the low $60s looks reasonable over the next few months," said 
Daniel Hynes, commodity strategist at ANZ. 

A worry for the industry remains global oversupply and stockpiles at Chinese 
ports remaining at record highs. Stocks of iron ore at China's ports topped 141 million 
tonnes last week, the highest since 2004 according to Reuters. "While demand is strong, 
supply is also strong," said a trader in Beijing who last bought cargoes two weeks ago. 
"We're very cautious about rising prices." 
 

Growing surplus 

Iron ore's rally goes counter to what most analysts believe is in store for the 
market which has been in oversupply for more than two years. 

Morgan Stanley this week sharply cut its forecast for the iron ore price in the 
third quarter with the investment bank now seeing an average of $50 over the period, 
climbing to $55 in the final three months. For the year as a whole Morgan Stanley sees 
the commodity averaging $63 compared to a year-to-date average of $74.  Iron ore is 
expected to continue to soften averaging $58 next year and $54 in 2019. 

The latest forecast from the Morgan Stanley is more optimistic than 
predictions in a research note Citigroup released last week.  The bank lowered its price 
outlook by a fifth saying iron ore will average $48 a tonne in Q4 2017, down from $60 in 
its previous prediction: 

Both analysis blame growing global supply – most notably from Vale's S11D 
mine and Roy Hill in Australia hitting full production – for the weak outlook. According 
to Citigroup, 2017 will see a surplus of 118m tonnes following a more than 60m tonnes 
glut last year. Morgan Stanley predicts nearly 40m tonnes of oversupply this year, 
growing steadily to top 120m tonnes in 2019 and 185m excess tonnes in 2021. 
 

Fonte: Mining 

Autor: Frik Els 
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DEZ PONTOS DE EXTRAÇÃO DE AMETISTA NA CIDADE DE SENTO SÉ 

SÃO CONSIDERADOS ILEGAIS 
 

O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) constatou que garimpeiros 

trabalhavam em jazidas sem nenhuma proteção 

 
Dez pontos de extração de ametista na mina encontrada no povoado de 

Quixaba, zona rural de Sento Sé, no Vale do São Francisco, foram considerados ilegais 
pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Estima-se que existam 30 
mil deles. 

O órgão, que é responsável por fiscalizar o exercício das atividades de 
mineração em todo o país, constatou irregularidades nas atividades. Cerca de 4 mil 



garimpeiros trabalham na região desde que jazidas foram descobertas por um morador 
da cidade. 

O DNPM esteve no local no último dia 19, autuando os trabalhadores que 
estavam extraindo a pedra roxa sem equipamentos de segurança e em jazidas que não 
contavam com proteções que evitassem possíveis desmoronamentos. 

O órgão, com a ajuda do Ibama, apresentou aos trabalhadores autuados um 
termo, em que os garimpeiros se comprometeram a trabalhar dentro das normas 
exigidas. Apenas 40 pontos são considerados legais dos 50 vistoriados. 
 

Fonte: Correio24Hrs 

Data: 29/06/2017 

 

RGM TEM LICENÇA PARA PROJETO DE TITÂNIO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
 

Na primeira fase do projeto serão investidos, segundo a Prefeitura Municipal do Rio 

Grande, R$ 400 milhões pela empresa 

 
A Rio Grande Mineração (RGM) recebeu a licença para desenvolver o Projeto 

Retiro em São José do Norte (RS). O projeto pretende lavrar ilmenita, rutilo e zirconita, 
em uma área de 4,9 mil hectares, que se estende por uma faixa de, aproximadamente, 
1,5 quilômetro de largura e 30 quilômetros de extensão, ao longo da zona rural de São 
José do Norte. 

Ontem (28), o prefeito do Rio Grande, Alexandre Lindenmeyer, 
acompanhado pelo Secretário de município de Desenvolvimento, Marcos Mazzoni e 
pelo Secretário de Meio Ambiente, Eduardo Morroni, recebeu o empresário Luiz 
Augusto Bizzi, da RGM. 

De acordo com a Prefeitura Municipal do Rio Grande, o investimento 
estimado na fase inicial do projeto é da ordem de R$ 400 milhões e, em uma segunda 
etapa, mais cerca de R$ 800 milhões serão aportados, gerando diretamente mais de 
1.500 postos de trabalho na construção civil e depois, cerca de 350 empregos 
permanentes. 

Segundo o website Jazida.com, a RGM possui 180 processos junto ao 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), entre requerimentos de 
pesquisa, autorizações de lavra, requerimentos de lavra e em disponibilidade. Eles estão 
divididos entre os Estados do Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 
Roraima, Espírito Santo, Pará e Mato Grosso. 

Somente em no Rio Grande do Sul, são 20 requerimentos de lavra, todos 
para ilmenita e minério de titânio em São José do Norte. 

A RGM é controlada indiretamente pela Mineração Santa Elina, empresa do 
setor de mineração fundada em 1976, que explora e produz ouro, cobre, níquel, 
manganês em vários Estados brasileiros. 

De acordo com o website da empresa, o foco é desenvolver oportunidades 
no Brasil e América do Sul relacionadas a minerais pesados. Seu programa estratégico 



prevê estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental de depósitos minerais, 
além de trabalhos de pesquisa e posterior exploração, quando viável. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 29/06/2017 

 

HAS GOLD PRODUCTION PEAKED? 
 
We often hear about ‘peak gold’, i.e. the maximum level of the global 

production of the yellow metal. According to some analysts, the gold supply already 
peaked in 2016 or it is likely to peak very soon, offering hope for gold bulls. We do not 
agree with them. The notion of gold peak is flawed and should not be a basis for 
investing in gold. 

And here is why. It’s extremely difficult – or even impossible – to determine 
the peak in gold production, as the level of mining depends on many factors, including 
future discovery of new deposits and technological breakthroughs. Look at the chart 
below. 

Chart 1: The mining production (blue line, right axis, in tons), total supply 
(green line, right axis, in tons), and the price of gold (yellow line, left axis, annual 
average, in $) from 1997 (2002) to 2016. 

As one can see, the level of mining production has been rising since 2008, 
despite continuous calls for a ‘gold peak’ (for example, Goldman Sachs warned against 
a gold peak in 2015). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

However, such analyses are based on estimates of “X years of known 
mineable reserves of gold”. The key word here is “known”. In reality, the level of known 
reserves also increases over time due to new discoveries and better technology. 
Everything comes down to price – mining of gold will not simply end when we will 
deplete all relatively easily accessible deposits. It will be continued, but at higher costs. 
And higher gold prices (we assume here for the sake of discussion) would trigger 



searches for more deposits, exploration of previously unfeasible sources and 
developments in new technologies which could increase our ability to mine gold similar 
to the shale technology in the oil market. 

If you want an example, look once more at the chart above. There was a 
peak in 2001. But the mining production entered an upward trend again in 2008 because 
of factors we have just mentioned. Hence, even if we see a gold peak, it does not 
necessarily imply a long period of decline in gold supply. 

And there are even more important problems with the idea that gold peak 
will be bullish for gold investors. First, the decline in gold mining does not equal with a 
decrease in total supply of gold, as there are plenty of scrap gold which could be recycled 
(in 2016, recycling accounted for 28 percent of gold supply). 

Second – and most importantly – the decline in the gold supply does not 
need to lead to a rise in the price of gold. The chart above clearly shows that between 
2008 and 2012 gold prices increased in tandem with the mining production and the total 
supply. This is because gold is a unique commodity, as there are enormous gold holdings 
in the world. Thus, the notion of a production peak in gold is irrelevant. Perhaps it might 
have a limited use in the case of the oil or copper markets, but it does not apply to the 
gold market. The reason is very simply: the annual mining production is a negligible 
fraction of the total gold stock (it’s estimated at 1-2 percent of the global gold holdings). 

Hence, you can close all mining companies and nothing will happen. Or 
almost nothing, at least compared to other commodity markets. Turn off the tap of oil 
and you will have a global catastrophe. Close copper mines and the global industrial 
production will collapse. This is because these commodities are used on an ongoing basis 
and their reserves are very small. However, gold is practically not consumable and it has 
a relatively high stock-to-flow ratio. It implies that the traditional theory of supply and 
demand does not apply to gold. The dynamics of annual supply (and demand) is thus 
meaningless for price discovery. Deficits and surpluses, or peaks and bottoms in 
production, do not drive the price of gold. As a reminder, the amount of gold equal to 
the annual mined supply changes hands in less than a week in the London market alone. 
So why should precious metals traders care about the peak in gold production resulting 
in a future few percent decline in annual mining production? 

The key takeaway is that there is a lot of buzz about the annual dynamics of 
demand for gold and its supply, with some analysts calling for buying bullion due to the 
‘peak gold’. To be clear, there are a lot of reasons to own the yellow metal – it’s a safe-
haven asset and portfolio diversifier – but the projected declines in mining production 
are not among them. One thing is that these forecasts are often wrong, while another 
is that contractions may be only temporary. However, the most important issue is that 
to understand the price of gold (the same applies to silver, though to a lesser degree), 
investors should not look at the new supply coming to the market each year, but to the 
total supply that already exists and comes to the market from the holders of the yellow 
metal. Simply put: gold is really unique commodity and investors should not forget to 
factor that matter into their investments. 

If you enjoyed the above analysis and would you like to know more about 
the impact of mining supply on the gold market, we invite you to read the June Market 
Overview report. If you’re interested in the detailed price analysis and price projections 
with targets, we invite you to sign up for our Gold & Silver Trading Alerts. If you’re not 

https://www.sunshineprofits.com/gold-silver/gold-market/
https://www.sunshineprofits.com/gold-silver/gold-market/


ready to subscribe at this time, we invite you to sign up for our gold newsletter and stay 
up-to-date with our latest free articles. It's free and you can unsubscribe anytime. 
 

Fonte: Mining 

Autor: Arkadiusz Sieron 

Data: 30/06/2017 

 

FIVE STAR DIAMONDS ABRE BOLSA DE TORONTO 
 
A mineradora Five Star, que tem 20 projetos de diamantes no Brasil, abriu 

hoje (29) a Bolsa de Valores de Toronto (TSX). De acordo com a empresa, o momento é 
“muito importante”, pois representa que a mineradora acredita no potencial brasileiro, 
mesmo com “escândalos, incertezas regulatórias, burocracia estafante ou pelas 
indefinições políticas” 

"A empresa acredita que a sociedade aprende com tudo isso e, mais ainda, 
que o futuro do Brasil, certamente será premiado com líderes mais sérios, honestos e 
comprometidos, estando confiante de que o Brasil e diamante são o lugar e o setor para 
se investir", diz a Five Star, em nota enviada ao Notícias de Mineração Brasil (NMB). 

A mineradora tem, como meta, realizar as sondagens de ao menos cinco, 
dos 20 projetos de diamante que possui, ainda neste ano. Entre os anos de 1700 e 1800, 
o Brasil liderou a produção mundial de diamantes. No entanto, com a descoberta das 
minas de diamantes na África, o país perdeu a liderança e a importância no cenário 
mundial, diz a nota. 

"Hoje, quase 200 anos depois, o Brasil é responsável por menos de 1% da 
produção mundial. As fontes são principalmente aluvionares e quase sempre os 
diamantes são encontrados por garimpeiros", declara a empresa. 

Recentemente, a realidade começou a mudar com a abertura da Mina da 
Lipari e as redescobertas da Five Star. Depois de anos sem exploração séria das fontes 
primárias, realizando por três anos trabalhos ininterruptos de geofísica, geoquímica e 
sondagem, a Five Star afirma que pretende provar que os kimberlitos do Brasil são 
abundantes e economicamente viáveis, "diferentemente do que se acreditava até então 
e como daqui saíram falando as majors que há quase 10 anos foram embora do país". 

A abertura da Bolsa de Toronto pela Five Star contou com a presença de seus 
executivos, acionistas, colaboradores, banqueiros e analistas. A mineradora afirma que 
"pretende reescrever a história do diamante no Brasil". 

Compareceram ao evento Ana Benincá Beltrame, cônsul geral do Brasil em 
Toronto; Matt Wood, CEO da Five Star; Luis Maurício Azevedo, diretor da mineradora; 
Aneel Waraich, Peter Bures e Ali Haji, da Atma Capital, recém empossados na diretoria 
da Antler Hill; Wendell Holanda, do Scotiabank; Jon Wojnicki, da Maxit Capital; Frederico 
Marques; James MacVicar; e Alex Penha. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 29/06/2017 

 



 

CPRM LIBERA DADOS BRUTOS E PROCESSADOS (XYZ) DE 

LEVANTAMENTOS AEROGEOFÍSICOS 
 
O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) lança oficialmente nesta quinta-feira 

(29/06), em Brasília, o programa de disponibilização gratuita de dados aerogeofísicos 
com o objetivo de atrair novos investimentos e fomentar o setor mineral brasileiro, 
durante o encontro de executivos de exploração mineral, promovido pela Agência para 
o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira (Adimb).   

“Essa ação, definida como um dos pilares principais pela Diretoria Executiva 
da empresa para fomentar o setor mineral brasileiro, constitui um programa contínuo e 
prioritário de disponibilização de dados e informações geocientíficas à sociedade”, 
destaca Eduardo Ledsham, diretor-presidente da CPRM.  

Estão sendo disponibilizados no GeoSGB, Banco de Dados da CPRM, os 
dados brutos e processados, em formato XYZ, dos levantamentos finalizados pela CPRM 
até 2016, de 21 projetos aerogeofísicos, da série 1.000 e seus respectivos relatórios 
técnicos de aquisição. 

Desta vez, estão sendo disponibilizados tanto os dados de 
aerolevantamentos magnetométricos/gamaespectrométricos incluindo os 
aerolevantamentos da região da Reserva Nacional do Cobre e Associados (RENCA), 
quanto os aerolevantamentos eletromagnéticos realizados no Nordeste e região de 
Minas Gerais, além do aerolevantamento gravimétrico/magnetométrico realizado no 
Carajás, explica o diretor-presidente da CPRM Eduardo Ledsham, destacando ainda que 
a iniciativa universaliza o acesso aos dados aerogeofísicos existentes no Brasil. “É a 
reposta da empresa, a uma demanda antiga da comunidade científica e do setor 
mineral”. Ledsham informa ainda que cerca de 95% do embasamento cristalino do Brasil 
já está mapeado com modernos métodos e equipamentos de ponta.   

O chefe da Divisão de Sensoriamento Remoto e Geofísica (DISEGE) da CPRM, 
Luiz Gustavo Rodrigues Pinto, avisa que inicialmente, os downloads dos dados dos 
projetos aerogeofísicos estarão disponíveis no GeoSGB durante a semana entre as 
18:00h e 07:00h. Luiz Gustavo avalia que o acesso da sociedade a esses dados é um 
importante passo para o desenvolvimento, tanto da área privada, quanto da área 
científica do país. Ressalta ainda que do acervo de aerolevantamentos da CPRM, série 
1.000, faltam ser disponibilizados apenas dois aerolevantamentos - Rio Madeira-Ituxi e 
Cachoeira do Curuá, que serão finalizados e disponibilizados ainda este ano. 

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



promover o recobrimento aerogeofísico dos terrenos pré-cambrianos do escudo 
brasileiro. 

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

A partir de 2004, iniciou-se uma nova fase nos aerolevantamentos 
geofísicos, onde todos os projetos de magnetometria e gamaespectrometria foram 
realizados com espaçamento de 500m entre as linhas de voo, altura de voo de 100 m e 
direção das linhas de voo N-S. Nesse período, foi recoberta uma área de cerca de 
3.726.364 km², o que corresponde a 43,76% do território brasileiro e aproximadamente 
95% do embasamento cristalino do Brasil. De 2004 a 2014, o investimento para a 
aquisição desses aerolevantamentos correspondeu a US$ 188 milhões de dólares.  

Os dados aerogeofísicos e geoquímicos da CPRM, além dos mapas 
geológicos e outras informações relevantes, são disponibilizados no Sistema GeoSGB, 
acessado através do site da CPRM. Acesse aqui o endereço para acesso as imagens 
geotiffs e dados XYZ dos projetos 
http://geowebapp.cprm.gov.br/ViewerWEB/index_aerogeofisica.html  

 Confira a lista dos 21 projetos disponíveis para download: 1057, 1061, 1062, 
1063, 1078, 1079, 1093, 1094, 1095, 1100, 1105, 1108, 1110, 1112, 1116, 1117, 1121, 
1123, 1124, 1125, 1133. 
 

Fonte: CPRM – ASCOM 

Data: 28/06/2017 

 

VOTORANTIM APRESENTA INOVAÇÕES EM RECICLAGEM DE 

RESÍDUOS DURANTE EVENTO NA ALEMANHA 
 
Solução para recuperar cobre e zinco de cinzas de latão e rota de tratamento 

dos resíduos hidrometalúrgicos para transformá-los em produtos foram os temas 
escolhidos 

Dois profissionais da Unidade Juiz de Fora da Votorantim Metais 
participaram de um dos eventos de metais não ferrosos mais importantes da Europa. Os 
engenheiros Júlia Martins e Sérgio Penchel Júnior, apresentaram trabalhos relacionados 
à recuperação e reciclagem de resíduos da metalurgia na Conferência Europeia de 
Metalurgia (EMC - European Metallurgical Conference), em Leipzig, Alemanha, nos dias 
27 e 28 de junho.  

Este ano, o evento, cujo tema é “Produção e reciclagem de metais não 
ferrosos: economizando recursos para um futuro sustentável”, reúne trabalhos que 
revelam os esforços da indústria para enfrentar os desafios do mundo globalizado, 
fornecendo importantes contribuições para o futuro. No encontro, sustentabilidade e 
indústria serão pauta para discussões relacionadas à tecnologia, ecologia e economia. 

A Unidade Juiz de Fora se destaca nesse contexto, sendo a primeira 
operação a ter uma planta de Polimetálicos no Brasil. A estrutura, instalada em 2007, 

http://geowebapp.cprm.gov.br/ViewerWEB/index_aerogeofisica.html
http://www.conexaomineral.com.br/


tem a capacidade de reciclar resíduos internos da Votorantim Metais, pó de aciaria 
elétrica, pilhas alcalinas, entre outros produtos, com o objetivo de reduzir o consumo 
de matéria prima e contribuir para a destinação responsável de resíduos industriais. 

“Incentivamos nossos profissionais a terem um olhar diferenciado para a 
operação, buscando alternativas sustentáveis tanto para o meio ambiente quanto para 
o negócio da Companhia. Os trabalhos apresentados nessa conferência, de relevância 
mundial, nos deixam orgulhosos e certos que estamos investindo em uma operação 
cada vez mais responsável e promissora”, afirma Adelson Dias, gerente geral de 
Tecnologia da Votorantim Metais. 
 

Objetivo: Resíduo Zero 

Em parceria com o Senai Cimatec e Embrapii, a Unidade Juiz de Fora da 
Votorantim Metais construiu uma planta-piloto para testar uma rota de tratamento 
para os resíduos hidrometalúrgicos gerados pela empresa e transformá-los em 
produtos. A nova estrutura, implantada na cidade de Simões Filho, na Bahia, a 35 km de 
Salvador, foi sede de aproximadamente 50 testes, que processaram cerca de três 
toneladas do rejeito. O procedimento, além de tornar o resíduo inerte, estável e de fácil 
deposição – a escória –, recuperou a maior parte dos metais estratégicos para a 
companhia: zinco, chumbo, prata e indio. 

Liderado pelo consultor de Engenharia da empresa, Sérgio Penchel, o 
projeto teve início em 2015, e busca dar uma destinação ambientalmente responsável 
para todo o resíduo gerado e estocado na Unidade Juiz de Fora, além de contribuir para 
o crescimento do negócio da Votorantim Metais, uma vez que ele possibilita a 
recuperação de quatro metais com valor agregado considerável. A nova tecnologia 
ainda precisa passar por testes em maior escala e ajustes operacionais para então ser 
concluída e implantada. 

“O projeto ainda está em andamento, mas já demonstrou ser uma 
alternativa sustentável para zerar os resíduos da Unidade Juiz de Fora, eliminando a 
necessidade de uma barragem, por exemplo”, destaca Sérgio. De acordo com ele, 
mesmo a escória produzida poderia ser destinada para a indústria cimenteira ou para a 
pavimentação de estradas, transformando a unidade em Resíduo Zero. Todo o estudo, 
intitulado “Recuperação de Metais e inertização dos resíduos da VMH-JF”, foi 
apresentado no dia 27, terça-feira. 
 

Eliminando resíduo de outras indústrias 

Júlia Martins, engenheira de Tecnologia da Unidade Juiz de Fora da 
Votorantim Metais, apresentou, na quarta-feira, 28, o estudo “Recuperação de cobre e 
zinco de cinzas de latão da extração por solventes”, tema também de seu mestrado, na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Iniciada no final do ano passado, a 
pesquisa buscou criar uma solução para recuperar zinco e cobre – matéria prima da 
empresa – das cinzas de latão, resíduo gerado na fundição do latão, por indústrias que 
produzem peças dessa liga, como torneiras, tubulações, entre outros. Depois de passar 
por testes de bancada, realizados na planta-piloto da própria empresa, o projeto 
conseguiu recuperar 90% de zinco e gerar um concentrado com 42% de cobre. 

A motivação para o desenvolvimento da pesquisa partiu da oportunidade de 
se processar esse resíduo da fundição do latão que contêm teores elevados de zinco e 
cobre. Atualmente, é possível trabalhar em apenas parte desse material, por limitações 



técnicas. Completamente desenvolvida, ela teria um ganho ambiental, uma vez que o 
resíduo deixa de ser estocado no meio ambiente e passa a ser recuperado para 
produção de metais, e um benefício para os negócios da Votorantim Metais, que terá 
mais disponibilidade de matéria-prima alternativa para sua produção. “Utilizamos uma 
tecnologia de extração por solventes, que é resumidamente fazer uma contactação 
entre uma solução orgânica e a cinza de latão após ser solubilizada em uma solução 
aquosa, que captura os metais de interesse para a companhia, como zinco e cobre”, 
explica Júlia. Ainda de acordo com ela, esse procedimento é aplicável industrialmente e, 
depois de concluído, poderá ser implantado na Unidade Juiz de Fora. Os estudos para a 
qualificação do projeto terão continuidade em julho deste ano, com testes em escala 
piloto. 
 

Fonte: Conexão Mineral 

Data: 30/06/2017 

 

CPRM QUER INVESTIR EM ÁREAS DE FRONTEIRA 
 

Segundo Eduardo Ledsham, em evento da Agência para Desenvolvimento Tecnológico 

da Indústria Mineral Brasileira (Adimb), os principais desafios nas fronteiras do país são 

questões de infraestrutura, reservas indígenas e ambientais 
 

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) deve focar seu trabalho a partir deste 
ano até 2021 no conhecimento da Amazônia e das áreas de fronteira do país, segundo 
apresentação feita pelo diretor-presidente da empresa, Eduardo Ledsham, em um 
evento em Brasília. Segundo o Plano Estratégico da CPRM, entre os desafios a serem 
cumpridos na Amazônia estão questões de infraestrutura, reservas indígenas e 
ambientais. 

Sobre as reservas ambientais na Amazônia, Ledsham usa como exemplo a 
área conhecida como Morro dos Lagos que, segundo ele, tem um "depósito de nióbio 
de classe mundial blindado por uma reserva ambiental". 

Na Amazônia, a CPRM já mapeou áreas em quatro ambientes geológicos: 
Província Estanífera de Rondônia, com ocorrências de estanho; Serra da Borda, em Mato 
Grosso, com ocorrências de ouro; Greenstone Belts do Amapá, ocorrências de ouro; e 
Roraima, onde foram mapeadas ocorrências de ouro, cobre, estanho e terras-raras. Ao 
todo, a empresa já mapeou 931 ocorrências Au, Cu, Sn, Ni e Fe, em ambientes geológicos 
que também estão nos Estados de Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul. 

Ledsham defendeu a importância de se conhecer o potencial mineral em 
áreas de fronteira do país, que corresponde a 1,5 milhões de quilômetros quadrados. 
Um dos programas em andamento, por exemplo, é o Projeto Tunuí, localizado no 
Amazonas, na região conhecida como Cabeça do Cachorro, na fronteira com a Colômbia. 
O projeto é integrado com o Exército Brasileiro e tem apoio das comunidades indígenas 
locais. 

De acordo com a apresentação do diretor-presidente da CPRM, a área do 
Projeto Tunuí é hoje controlada por garimpos venezuelanos e colombianos. O garimpo 
Serra do Traíra, por exemplo, tem teores de 15 gramas de ouro por tonelada. 



Plano Estratégico 

O plano estratégico da CPRM  2017/ 2021 atualizou a missão e a visão da 
empresa. Ledsham afirma que ele aponta que o principal negócio da CPRM é 
fundamentar a tomada de decisão dos clientes. Contribuindo para o desenvolvimento 
das atividades do setor mineral, ordenamento territorial e uso racional dos recursos 
naturais, prevenção e mitigação das consequências dos desastres naturais e aumento 
da disponibilidade hídrica. 

Além do conhecimento da Amazônia e das áreas de fronteira, o Plano 
Estratégico também tem o objetivo de focar a empresa no conhecimento da 
subsuperfície, ampliando oportunidades para a mineração, água, energia e alocação de 
resíduos. Ledsham mostrou para executivos do setor uma reinterpretação geofísica 
integrada com geologia potencial mineralização abaixo de 1.200m no Quadrilátero 
Ferrífero, localizado em Minas Gerais. A área tem 17 minas a céu aberto, quatro 
subterrâneas e 15 garimpos. 

"No Brasil apenas 4% das minas são subterrâneas, enquanto, no Canadá 
chega a 20%", disse Ledsham. Para conferir a apresentação, clique aqui. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 03/07/2017 

 

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 (SDE) 
da Bahia, apresentou ao mercado mais uma oportunidade de investimento em 
exploração mineral. Trata-se do Projeto Caboclo dos Mangueiros, um corpo ultramáfico 
mineralizado em Ni, Cu e Co com platinóides associados. 

 
O Projeto 

O projeto Caboclo dos Mangueiros é representado por uma intrusão 
ultramáfica acamadada, tectonicamente colocada dentro de metassedimentos, com 
termos variando de piroxenitos a peridoditos, geralmente tremolitizados e sulfetados 
que compõem um depósito de Ni-Cu-Co, com recursos potenciais superiores a 400 
milhões de toneladas de minério sulfetado com teores médios de 0,20% Ni + 0,13% Cu 
+ 160 ppm Co. 
 

Localização 

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. 
 

 

 

 

 

http://www.cprm.gov.br/imprensa/Site/pdf/Clipping/apresentacaoadimb.pdf


Província Metalogenética Angico dos Dias – Campo Alegre de Lourdes 

O corpo ultramáfico de Caboclo dos Mangueiros está incluído, em um 
contexto geológico onde são encontrados carbonatitos, com mineralizações fosfatadas, 
e intrusões magmáticas, contendo expressivas mineralizações de Fe-Ti-V, além de 
formações ferríferas e mineralizações de talco e Magnesita, bem como outras 
ocorrências de mineralizações metálicas. 
 

Trabalhos de Exploração 

As atividades de exploração mineral na região tiveram início em 1977 com 
um reconhecimento geológico na folha topográfica de Campo Alegre de Lourdes, 
quando foram identificadas as expressivas ocorrências de Fe-Ti-V ali existentes e 
culminaram com um levantamento aerogeofísico regional durante os anos de 2005 e 
2006. Este levantamento aerogeofísico revelou várias anomalias magnéticas com 
assinaturas similares àquelas relacionadas às mineralizações conhecidas. 
 

Província Metalogenetica Angico dos Dias – Campo Alegre de Lourdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois disso, a CBPM desenvolveu mapeamentos geológicos de detalhe e 
prospecção geofísica terrestre antes de iniciar as sondagens exploratórias. 

 
Localização dos furos do programa inicial de sondagens plotados sobre o mapa de 

magnetometria terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 



As campanhas inicias de sondagens diamantadas consistiram de 15 furos 
totalizando 2.700 metros, com 12 furos positivos para mineralizações de Ni-Cu-Co, com 
sulfetação disseminada de 5% a 30%, em mais de 200 metros das colunas litológicas, 
incluindo: 
 

16.33m @ 0.43% Ni + 0.31% Cu + 290ppm Co 

17.45m @ 0.40% Cu + 370ppm Co 

0.5m @ 3.6% Ni + 1.0% Cu + 1.600ppm Co 

 

Tipo de depósito 

Trata-se de uma intrusão ultramáfica segmentada por falhas de direções 
SW-NE, tectonicamente colocada como uma lasca dentro dos sedimentos do Grupo 
Santo Onofre, próximo à N-NW do Cráton São Francisco. A Avaliação litológica indica a 
existência de dois principais estilos de mineralizações com níveis de sulfetos maciços: 

1. Mineralização de Ni+Cu+Co associada às rochas cumuláticas de filiação magmática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mineralização de Ni+Cu+Zn+Au+Pt+Pd associada a eventos hidrotermais posteriores, 

intimamente relacionados aos setores de brechas hidrotermais com cloritização, 

potassificação e de entrada de magnetitas como infill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusões 

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. A parametrização geométrica, com base nos dados de 
sondagens, permitiu a caracterização do corpo mineralizado, o qual apresenta uma 
orientação SE/NW, com dimensões aproximadas de 400X1.700X200 metros, contendo 
zonas sulfetadas, com espessuras superiores a 70 metros. Os resultados analíticos das 
amostras de testemunhos do furo F-CM-01_002 apresenta um intervalo contínuo de 
208,42 metros com 0,21% Ni, O, 13 Cu, 180ppmn Co + Au + Pt + Pd. Tendo em vista os 
recursos potenciais, preliminarmente modelados, o projeto justifica um intenso 
programa de exploração, com investimentos voltados essencialmente para 
complementação de exploração geofísica, seguidos de expressivos programas de 
sondagens, visando dimensionar os recursos medidos e indicados para as 
mineralizações de Ni-Cu-Co + PGm, os quais deverão ser apresentados em um Technical 
Report, em conformidade com a metodologia JORK ou Ni 43-101. Dependendo dos 
resultados dessas sondagens, o projeto poderá evoluir para um pre-feasibility study. 
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