
 

 

 

 

 

 

20 de Julho de 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 

 

 

CANADA A GLOBAL LEADER IN MINING EXPLORATION, INNOVATION 

AND DIVERSITY: PWC REPORT 
 

According to PwC's Mine 2017 report, Canada's largest mining companies 
played a key role in the international mining sector's emerging growth.  Canada led the 
way on equity financing in 2016, with the Toronto Stock Exchange (TSX) and TSX Venture 
Exchange responsible for 57% of global financings during the year, according to the TMX 
Group and S&P Global Market Intelligence. 

Key factors that contributed to the sector's growth were Canada's 
international leadership in exploration, commitment to talent diversity and the 
implementation of innovation. Canadian mining companies' reaped the benefits of the 
industry's commitments through the realization of rising valuations that kept pace with 
their international counterparts. 

"As the global mining industry is moving out of a challenging time into a 
period of recovery, it is very encouraging to see as an international mining leader in a 
variety of areas," said "Liam Fitzgerald, National Mining Leader, PwC Canada. "Having 
four Canadian-based companies amongst the largest metal streaming & royalty 
businesses in the world demonstrates Canada's leadership, not only in alternative 
financing, but in the sector as a whole," added Fitzgerald. 

Canada stood out internationally in several ways and the most impactful 
contributions were the following key areas: 
 

Top exploration destination 

Last year, Canada received more exploration investments than anywhere 
else in the world, attracting 14% of the total global exploration budget. Australia was a 
close second with 13%, followed by the United States at 7%. 
 

Commitment to Leadership in Diversity 

Continued financing and strong investment in the Canadian mining sector is 
a key driver in attracting a strong and diverse talent pool of industry professionals. In 



2016, Canadian-based members of the Top 40 demonstrated a leadership role in their 
commitment to diversity. Women filled 21% of the board of director seats in Canada, 
compared with 16% among the non-Canadian companies. 
 

Embracing innovation 

Canadian mining companies are leading the charge in early adoption of new 
technologies. Goldcorp recently began using a cognitive computing system, which can 
learn from interactions with data and humans. And Barrick Gold has begun to work with 
Cisco Systems to embed digital technology, with the aim of improving decision-making 
and performance. 
                     You can see the full report here. 

Raised in the Canadian stock market (USD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mining - PricewaterhouseCoopers Inc. ("PwC") 

Data: 13/07/2017 

http://www.pwc.com/ca/en/industries/mining/publications/mine-2017.html


 

SOLENIDADE DE DESPEDIDA HOMENAGEIA EMPREGADOS QUE 

ADERIRAM AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO INCENTIVADO 
 

Em uma solenidade emocionante realizada simultaneamente nesta 
segunda-feira (10/7), em todas as unidades regionais, o Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM) prestou homenagem aos 256 empregados que aderiram ao Programa de 
Desligamento Incentivado e Sucessão Programada (PDISP). 

A cerimônia no escritório do Rio de Janeiro contou com a participação da 
Diretoria Executiva, que entregou placa de reconhecimento aos empregados que 
aderiram ao programa. Na ocasião, o diretor-presidente Eduardo Ledsham destacou a 
importância dos profissionais que estão se desligando na construção da história da 
empresa. 

Ledsham levou uma mensagem do ministro de Minas e Energia, Fernando 
Coelho Filho e o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do MME, 
Vicente Lôbo, que agradeceram aos empregados pela dedicação e empenho ao longo 
de suas trajetórias na instituição.  

O diretor-presidente destacou ainda que a CPRM que completa este ano 48 
anos, com bases firmes que permite superar crises. “Quero destacar palavras 
importantes como coragem, saúde e família. Portanto, esta equipe criou a CPRM e essa 
história não pode se perder e deve ser registrada. Que vocês possam aproveitar a vida 
ao lado da família”, disse Ledsham agradecendo a cada um dos empregados que 
adeririam ao programa pela contribuição e legado que eles deixam para a empresa. 

"Esta despedida não significa um adeus, apenas o ultrapassar de mais uma 
etapa. Minha gratidão pela homenagem recebida. Muito obrigada", disse Marilene 
Fatima Bastos, empregada da Superintendência da Porto Alegre, que trabalhou na 
CPRM por 20 anos.  

No escritório do Rio de Janeiro os empregados que aderiram ao PDISP 
destacaram o carinho e orgulho que sentem em fazer parte da família CPRM. “Estou 
muito feliz pelos anos que trabalhei aqui, feliz por sair, feliz por estar com saúde, feliz 
porque posso colaborar com a minha família”, comemorou Sergio Araújo Oliveira, que 
possui 45 anos de empresa.  

Palmiro Capone também compartilha o mesmo sentimento orgulho. “Saio 
com sentimento de dever cumprido e desejo que essa empresa exista por muitos anos, 
pois ela é muito importante para o desenvolvimento do país”, disse Capone que também 
possui 45 anos de CPRM.  

Helena Zanetti, com 40 anos de empresa agradeceu a oportunidade de 
trabalhar na CPRM e disse que ama muito o seu trabalho. “Agora é hora de alçar novos 
voos”, disse emocionada ao receber flores dos colegas, na sede da empresa, em Brasília.  

O último plano de desligamento incentivado da empresa ocorreu há dez 
anos. O PDISP era uma antiga reivindicação dos empregados que foi atendida Diretoria 
Executiva. É direcionado aos empregados do quadro permanente, com idade igual ou 
superior a 58 anos, já aposentados pelo INSS ou em condições de requererem a 
aposentadoria de forma voluntária.  



O Programa é considerado uma importante ferramenta de gestão que 
promove redução de custos e renovação do quadro de pessoal de forma planejada 
visando garantir a sucessão dos empregados que pretendem se desligar e a transmissão 
do seu conhecimento. 
 

Fonte: CPRM – ASCOM 

Data: 11/07/2017 

 

 

 

PRODUÇÃO DE LÍTIO DO CHILE PRECISA DE CONSOLIDAÇÃO, DIZ 

CODELCO 
 

A maior exploradora de cobre do mundo tem negócios a fazer antes de poder se 

autoproclamar produtora de lítio. 
 

A Codelco está à procura de um sócio para desenvolver um projeto de lítio 
no deserto de sal de Maricunga, no norte do Chile. Mas o direito de propriedade de 
Maricunga mantido pela empresa estatal, por si só, é insuficiente para sustentar uma 
mina, disse o presidente do conselho da companhia, Oscar Landerretche. Isso significa 
que as empresas interessadas em formar parceria com a Codelco precisarão oferecer 
um plano viável para reunir algumas das mais de 20 pessoas e empresas donas de 
direitos de mineração na nova fronteira do lítio no Chile. 

“Há muitos proprietários e uma parte central do modelo de negócios é que 
quem ganhar oferecerá um caminho para consolidar Maricunga”, disse Landerretche, 
em entrevista em seu escritório, em Santiago. “Do contrário, é impossível que um 
projeto nesse deserto de sal se torne viável. ” 

A demanda pelo mineral que é componente-chave das baterias 
recarregáveis deverá aumentar cerca de 15 por cento ao ano nos próximos anos à 
medida que empresas como a Tesla começarem a vender carros elétricos para o 
mercado de forma mais ampla. O Chile possui as maiores reservas conhecidas de lítio e 
todas as suas exportações são provenientes do deserto de sal do Atacama. O Maricunga 
deve ser o próximo. 

Entre as empresas que possuem direitos na área estão a Soc. Química & 
Minera de Chile, uma das maiores produtoras de lítio do mundo. Mas a SQM está 
envolvida em uma disputa com as autoridades sobre as condições de sua concessão no 
Atacama, o que constitui um obstáculo para que a Codelco forme parceria com a 
empresa em Maricunga. 

“Na condição de empresa estatal, sempre será melhor para a Codelco 
trabalhar com empresas que não tenham conflito com o Estado chileno”, disse 
Landerretche. “Estamos sendo muito neutros com os proprietários dos direitos. Se eles 
participarem da oferta, serão tratados como qualquer outro concorrente. ” 

A SQM realizou explorações preliminares e desenhos conceituais em 
Maricunga, informou a empresa com sede em Santiago em resposta por e-mail a 
perguntas. “Estaríamos dispostos a trabalhar com a Codelco ou com outras companhias 
se houver sinergias e interesses correspondentes. ” 



Entre as demais empresas com direitos em Maricunga estão a NewCo, que 
pertence à Lithium Power International, com sede em Sidney, a Li3 Energy, com sede 
em Lima, e a chilena Minera Salar Blanco. A NewCo deverá concluir um estudo de 
viabilidade para seu projeto em Maricunga no fim de 2018. 
 

Segundo melhor 

Os direitos restantes de Maricunga pertencem a pequenos proprietários. 
A Codelco recebeu demonstrações de interesse de muitos candidatos a 

parceiros para produção de lítio em um processo de seleção que deverá ser concluído 
até o fim do ano, disse Landerretche. 

“Ainda não está claro se apenas uma empresa se associará a nós ou se serão 
várias”, disse ele, que preferiu não identificar as candidatas. “O modelo de negócio será 
definido no decorrer do processo. ” 

Maricunga é o segundo melhor deserto de sal do Chile depois do Atacama, 
disse Daniela Desormeaux, CEO da consultoria signumBOX, em entrevista em seu 
escritório, em Santiago. 

Os ofertantes precisam criar um modelo para explorar a área e desenvolver 
um projeto para processamento de salmoura e venda de lítio. Além disso, devem levar 
em conta outras dificuldades técnicas, como a altitude mais elevada que a do Atacama. 
 

Fonte: Bloomberg Brasil 

Autora: Laura Millan Lombrana 

Data: 12/07/2017 

 

 

 

MINERAÇÃO ILEGAL DE OURO PREJUDICA A AMAZÔNIA 
 

Com uso de mercúrio, garimpeiros têm contaminado rios e envenenado alimentos e 

animais 
 

Dezenas de milhares de garimpeiros buscam ouro na Amazônia, não apenas 
no Brasil, como também em países como Peru, Bolívia, Venezuela e Colômbia. 
Atualmente, centenas de balsas de madeira compensada, metal e motor a diesel cavam 
os rios da floresta na esperança de ficarem ricos e com a atividade ilegal prejudicam a 
Amazônia. Entre 2006 e 2016, 68 toneladas de ouro foram extraídas da Amazônia e 
contrabandeadas pela Bolívia. 

"Eu sei que isso é um pouco perigoso, mas o que mais eu vou fazer para 
ganhar a vida aqui?", diz um garimpeiro de 22 anos que não quis se identificar em 
entrevista para a agência de notícias Reuters. 

A corrida pelo ouro tem dizimado partes da floresta amazônica e 
envenenado pessoas que dependem dos alimentos com mercúrio dos rios e outras 
toxinas utilizadas no processo de mineração. 



A indústria ilícita é alimentada pelo tráfico de pessoas para extrair o ouro e 
mulheres para trabalhar como prostitutas para os garimpeiros, de acordo com 
procuradores da Justiça. 

Com bilhões de dólares em jogo e complexas redes de contrabando e 
lavagem de dinheiro do ouro extraído ilegalmente através das fronteiras, funcionários 
do governo admitem que têm dificuldades para combater o problema. 

"Temos dificuldades imensas", disse Ranilson Monteiro Câmara, do 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Dezenas de barcos sem registro 
retiram ouro do rio a apenas 2 quilômetros do escritório do órgão vinculado ao 
Ministério de Minas e Energia. 

Câmara afirmou que é o único funcionário do DNPM no Estado de Rondônia 
responsável pelo monitoramento dos garimpeiros. "Os níveis de atividade irregular [de 
mineração] no rio são altos", disse. Funcionários de diversos órgãos estão trabalhando 
para tentar barrar barcos ilegais, enquanto outros estão sendo registrados formalmente 
para que possam operar legalmente, segundo Câmara. 

Em um determinado ano, garimpeiros ilegais enviaram 40 toneladas de ouro 
extraído da Amazônia para os Estados Unidos, de acordo com um estudo de 2016 da 
Verité, órgão de monitoramento com sede em Massachusetts. Esse montante 
representa quase o dobro das exportações legais de ouro das cinco nações amazônicas 
cobertas pelo estudo. 

Entre 2006 e 2016, 68 toneladas de ouro foram extraídas ilegalmente da 
Amazônia e contrabandeadas para fora da região através da Bolívia, de acordo com a 
Global Initiative Against Transnational Organized Crime, um grupo de monitoramento 
com sede em Genebra, na Suíça. 

Garimpeiros ilegais despejam mais de 30 toneladas de mercúrio letal nos 
rios da Amazônia todos os anos, envenenando peixes e causando danos cerebrais a 
pessoas que vivem a quilômetros de distância a jusante, de acordo com o Carnegie 
Amazon Mercury Project, um grupo de estudos científicos dos EUA. 
 

Regulamentação 

Os garimpeiros, por sua vez, dizem que muitos trabalham dentro da lei e são 
estigmatizados injustamente como bandidos. "Somos vistos como bandidos pela 
sociedade, mas na verdade trabalhamos, pagamos impostos e apoiamos a economia 
local", disse Fabiano Sena Oliveira, membro sênior de uma cooperativa de produtores 
de ouro em Rondônia. 

Apenas 20% dos garimpeiros operam ilegalmente, disse Oliveira. As 
cooperativas de proprietários de barcos de mineração estão desenvolvendo um 
trabalho para melhorar o monitoramento ambiental e estimular outros proprietários a 
legalizar seus barcos e pagar impostos, segundo Oliveira, usando uma corrente de ouro. 

"No passado, é verdade que os garimpeiros usavam muito mercúrio", disse 
Oliveira, mas hoje eles usam muito menos, pois é caro. 

Como parte do processo de mineração, o mercúrio é misturado aos 
sedimentos retirados do fundo do rio. A mistura de mercúrio e sedimento é então 
aquecida, ajudando a separar o ouro dos outros elementos. 

A Thomson Reuters Foundation visitou os barcos de garimpo e diz, no 
entanto, que os comentários de Oliveira se contradizem. 
 



Lavagem de dinheiro 

Enquanto alguns barcos obedecem à lei, grande parte do ouro da Amazônia 
é extraída de áreas onde a mineração é proibida, disse um professor que estuda o 
comércio ilícito de ouro no Amazonas. 

Em outros casos, o ouro é retirado de terras ou águas onde a mineração é 
permitida, mas depois é contrabandeado do Brasil para a Bolívia para evitar impostos, 
disse Aurélio Herraiz, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Amazonas. 

"Muitos compradores vão nos barcos para comprar ouro... Isso é invisível", 
disse Herraiz. "Não há registro em nenhum lugar", afirmou. 

Segundo ele, a contaminação por mercúrio é uma das maiores ameaças 
ambientais do mercado de ouro, e o produto químico tóxico é barato e fácil de ser obtido 
na vizinha Bolívia. Funcionários da polícia na fronteira de Rondônia com a Bolívia dizem 
que é difícil rastrear ouro ilícito e produtos químicos entre diferentes países da 
Amazônia. 

"Como todas as fronteiras, há problemas e questões a serem resolvidos 
aqui", disse Heliel Martins, delegado da Polícia Federal em Guajará-Mirim, na fronteira 
com a Bolívia. As informações são da Reuters.  
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 10/07/2017  

 

 

 

COPPER PRICE JUMPS ON GANGBUSTERS CHINA GROWTH 
 

Copper futures trading on the Comex market in New York jumped on 
Monday on renewed optimism about economic strength in top commodity consumer 
China. 

Copper for delivery in September jumped to a high of 2.7375 a pound (just 
over $6,000 a tonne) in lunchtime trade, up 1.7% on the day to the highest level since 
end-March. LME copper's 2017 year to date gains in percentage terms are now within 
shouting distance of 10%. 

The economy of China, responsible for nearly half the world's consumption 
of copper, expanded at an annual rate of 6.9% in the second quarter against 
expectations of a slight decline and at a quicker pace than Beijing's own target of 6.5% 
growth for 2017. 

In seasonally-adjusted quarter on quarter terms, growth was even more 
significant, picking up from 1.3% to 1.7%. If the trend continues, this year would be the 
first time since 2010 that the Chinese economy grew faster than the year before. 

Industrial production data for June released today also pointed to a 
significant improvement. Growth in industrial output picked up from 6.5% year on year 
to 7.6% led by greater electricity and steel production. Bloomberg consensus forecasts 
pointed to no acceleration for Chinese industrial output. 

Despite Beijing's tightening of lending and other measures to cool the 
property market, construction starts surged by more than 14% in June, providing further 



support for commodity-intensive sectors which continue to expand at a faster rate than 
the broader measure of industrial production. 

The copper price is seen as a bellwether for metals markets and industry as 
a whole thanks to its widespread use in construction, the power sector, manufacturing 
and transportation. 
 

Fonte: Mining 

Autor: Frik Els 

Data: 17/07/2017 

 

 

EXPORTAÇÃO GLOBAL DE MINÉRIO DE FERRO BRASILEIRO AUMENTA 
 

Tanto o Brasil quanto a Austrália devem ganhar dois pontos percentuais cada um em 

2017 no mercado transoceânico de minério de ferro. Essa é uma das previsões do 

relatório trimestral emitido pelo Departamento de Indústria Inovação e Ciência da 

Austrália 
 

"A previsão é que o mercado transoceânico de minério de ferro permaneça 
bem abastecido. O aumento da produção de produtores de baixo custo e de minério de 
alto teor na Austrália e no Brasil vai deslocar os produtores de alto custo. Prevê-se que, 
em 2019, a Austrália vai responder por 56% do comércio marítimo global, em 
comparação a 54% em 2016, enquanto que o Brasil vai passar de 24%, em 2016, para 
26% do mercado transoceânico", diz o documento. 

Segundo o "Resources and Energy Quarterly", as exportações de minério de 
ferro do Brasil dobraram nos cinco primeiros meses de 2017 para 70 milhões de 
toneladas (Mt) em comparação com o ano anterior. E um forte crescimento das 
exportações está previsto para os próximos dois anos e meio, uma vez que a Vale 
confirmou a meta de produção entre 360 Mt e 380 Mt em 2017, e está a caminho de 
atingir o objetivo de longo prazo de 400 milhões de toneladas no final de 2018, apoiada 
ramp-up do projeto S11D, em Carajás, e Itabirito, em Minas Gerais. 

A operação Minas Rio, da Anglo American, deve atingir a capacidade total 
de 27 milhões de toneladas até 2020, diz o relatório. O órgão australiano prevê que o 
Brasil vai exportar 382 Mt, em 2018; 408 Mt, em 2019; e 419 Mt, em 2020, ano em que 
a Austrália pode exportar 897 Mt. Os valores são ajustados para minério com teor de 
62% Fe. 

O documento prevê também o aumento do consumo e da produção de aço 
no Brasil da ordem de 3% e 4,7% respectivamente para os próximos três anos. Esse valor 
está bem acima do consumo e da produção previstos pela WorldSteel para o mundo, da 
ordem de 1%. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 14/07/2017 

 



 

BRAZIL-CANADA CHAMBER OF COMMERCE APPOINTS NEW 

MANAGEMENT TEAM AND LEADERSHIP FOR THEIR BOARD OF 

DIRECTORS 
  

Paulo Salomao, a Brazilian executive with vast experience working in Canada was 

elected new Chair. He will lead the team with the mandate of strengthening and 

growing commercial relationships between Brazil and Canada. 
  

The Brazil-Canada Chamber of Commerce (BCCC) announces today the 
appointment of its new management team with the mandate of fostering even stronger 
commercial relationships between Brazil and Canada. Managing Director for Asset 
Management and Pensions at Accenture, Paulo Salomão, was elected by board 
members as the new Chair on Thursday, June 22nd. With over 10 years of experience in 
combined strategy, investments and operations expertise, Paulo will continue to 
advance the excellent services provided to BCCC's members. Paulo has been a Board 
Director for the Chamber since 2015 and the Vice-Chair since 2016.  

The BCCC's board has also elected Cory McPhee, Vice-President of Corporate 
Affairs and Communications at Vale Canada as Vice-Chair. A Board Director since 2010 
and an important advocate for the BCCC's Mining Committee, Cory worked alongside 
Paulo in developing the recent redefinition of the BCCC's mission and goals which 
resulted in the new value proposition and strategic planning for the next years. 
  

President and Vice-President positions  

In order to strengthen its leadership, the BCCC has also decided to reinstate 
the positions of President and Vice-President. Marcelo Konig Sarkis, Founder & Principal 
at Prima IP, and Paola Saad, President at Mandala Group, have agreed to the respective 
positions of President and Vice-President to provide a robust leadership structure for 
the Chamber to implement its new value proposition and expand the services offered 
to members. 

 Marcelo has been a Board Director since 2013, a member of the Executive 
since 2014 and an active member of the BCCC since 2009. Marcelo created both the 
Innovation Science and Technology and the Education Committees of the BCCC. Marcelo 
is a registered professional engineer in Ontario and registered patent agent in Canada 
and the United States having practiced almost 30 years in the area of intellectual 
property and has been asked to speak both in Canada and Brazil on this as a subject 
matter expert.  Marcelo is also the Canadian Lead of the Clean Technology Working 
Group of the Canada Brazil Joint Committee on the Cooperation of Innovation Science 
and Technology. Marcelo is a fellow of the Intellectual Property Institute of Canada and 
a member of the Brazilian Association of Intellectual Property as well as patent advisor 
to several incubators in Canada and a director of the Ryerson University Alumni 
Association.  

A Board Director since 2014, Paola has been involved with the BCCC since 
1994, in various capacities.  Paola chairs the Events & Marketing Committee, as well as 
being a dedicated member of the Trade & Invest Committee.  Paola has over 17 years of 



experience leading and organizing international trade missions and events, in over 40 
different sectors with a focus on Canada-Brazil. Paola is recognized as the "go to" person 
for trade missions & matchmaking between Canada and Brazil.  A recipient of "Brazilian 
Woman in Power", a joint award from the Ontario and Canadian Federal governments, 
throughout her career, Paola has thrived in fast-paced environments while leading and 
managing multiple projects with strict deadlines. 
  

Marcelo and Paola have greatly contributed to the new structure and running of the BCCC in 

their previous role as executive directors.   

All incoming Officers are committed to continue promoting the BCCC as the 
leading organization to support trade and investments between Brazil and Canada, and 
to bring value to its members and partners. With this in mind, the BCCC has exciting new 
activities planned, such as great networking and sectoral events, access to government-
organized trade missions, and webinars to share insights and qualified information on 
business opportunities between the two countries.  
  

Other management changes  

Nina Garcia has recently joined the BCCC as Interim Director of Business 
Development and Operations, replacing Carolina Albernaz during her maternity leave. 
Nina holds a Master of Global Affairs (MGA) degree from the University of Toronto's 
Munk School of Global Affairs, and has previously worked as a student Consultant for 
the Advanced Energy Center within MaRS.  
 

Acknowledgement 

After four years serving as the Chair of the BCCC, Frederico Marques, Partner 
& Foreign Legal Consultant at McCarthy Tetrault, has decided to step down to promote 
a renewal of leadership that will allow the Chamber to continue to grow. He has brought 
invaluable contribution to the Chamber and will continue to support the organization as 
a member of the Executive Committee and Board of Directors.   

During his four-year tenure as Chair of the BCCC, Frederico led the 
restructuring process of the organization, which included a redefinition of its 
membership tiers, mission, goals and value proposition.  
  

About BCCC  

Established in 1973, Brazil-Canada Chamber of Commerce (BCCC) is a not-
for- profit and independent business association held by the private sector with a 
primary objective of fostering stronger commercial relations between Brazil and 
Canada.  

Led by a volunteer Board of Directors, President and Vice-President, 
comprised of renowned industry leaders and experts in conducting business between 
Brazil and Canada, BCCC plays a vital role in linking players from Brazilian and Canadian 
private and government sectors facilitating dialogue between both parties and assisting 
members in identifying key opportunities to expand their activities and further their 
business interests. 
 

Fonte: BCCC – Brazil Canada Chamber of Commerce 
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ANGLO AMERICAN VÊ PREÇO DO MINÉRIO AINDA ALTO NO ANO 
 

No caminho para conseguir as licenças necessárias e dar o pontapé inicial 
para a última fase de expansão de seu grande projeto no país, a Anglo American Brasil 
está mais otimista do que a média sobre o mercado do minério de ferro. Em entrevista 
ao Valor, Ruben Fernandes, presidente da companhia, afirma que ainda vê a economia 
chinesa aquecida e com grande demanda pela matéria-prima, ao menos até o fim deste 
ano. 

O executivo crê em um patamar de US$ 55 a US$ 60 para a commodity no 
segundo semestre, apesar de alguns analistas falarem que o preço pode recuar para 
abaixo dos US$ 50. Por enquanto, é a visão mais construtiva de Fernandes que ganha 
essa queda de braço: na sexta-feira, o minério com teor de 62% fechou cotado em US$ 
62,80 por tonelada no porto chinês de Qingdao. 

"O excesso de oferta que vemos no mercado [transoceânico] tem sido 
ofuscado pela demanda da China, que ainda está forte", explica o presidente da Anglo 
American Brasil. "Ao menos pelos próximos dois anos, eu não vejo um excedente tão 
grande no lado da oferta. E sou otimista em relação à economia chinesa."  

Apesar dos elevados estoques em portos chineses - próximos à máxima 
histórica -, a divulgação mês a mês de uma forte produção de aço no país ajudou a 
sustentar a cotação do minério de ferro, sua principal matéria-prima. A preocupação 
com o fornecimento maior de Austrália e Brasil e a possibilidade de desaceleração 
chinesa devido aos cortes de gastos públicos havia derrubado o preço até meados de 
junho, mas o insumo se recuperou. 

Seu otimismo em relação à China, explica Fernandes, tem a ver com as 
necessidades de modernização que o país ainda tem. "Ainda são necessários 
investimentos em infraestrutura, no lado ocidental do país ainda falta urbanização, por 
exemplo. Mas quem controla o ritmo disso tudo é o governo e precisamos ficar de olho 
nas ações dele", diz.  

A Anglo American precisa desse otimismo. Seu grande projeto no Brasil, o 
Minas-Rio, produz hoje em ritmo de 16 milhões de toneladas a 18 milhões de toneladas 
anuais e, para atingir a plena capacidade planejada inicialmente, de 26,5 milhões de 
toneladas, será necessária a montagem da operação em uma nova área, na chamada 
"fase 3" do projeto. 

Para esse último degrau, o presidente da empresa planeja investir cerca de 
R$ 1 bilhão no negócio, contratando até 800 funcionários para a obra de infraestrutura 
da operação. Quando a construção estiver pronta e a mina, pronta para ser usada, a 
força de trabalho total da companhia, hoje em 4.800 funcionários próprios e 
terceirizados, será elevada em cem pessoas.  

O projeto já garante rentabilidade à Anglo American. Como possui um 
mineroduto que leva o material extraído direto para ser exportado pelo Porto do Açu, o 
custo de transporte da mina ao navio é menor do que a média. Além disso, as reservas 
minerais do Minas-Rio são de alta qualidade, o que também economiza gastos no 
beneficiamento.  



Sem a fase 3, o custo de produção do minério é calculado em cerca de US$ 
27 a tonelada. Mas a expansão do projeto vai garantir maior rentabilidade pelo ganho 
de escala. "No patamar atual, somos competitivos em nível mundial, mas nosso custo 
fixo é alto por conta do tamanho do projeto. A expansão vai nos dar grande ganho de 
escala", diz Fernandes. 

Para isso, a Anglo American precisa de uma licença prévia e outra de 
implantação, que a companhia espera obter em setembro. Aí se inicia a construção da 
nova infraestrutura, que deve se completar até o quarto trimestre do ano que vem, e 
faltaria apenas a licença de operação. A expectativa do grupo é terminar 2019 já com 
ritmo de 26,5 milhões de toneladas. 

"A obra será apenas na mina. Percebemos que o mineroduto e o porto têm 
capacidade de absorver o aumento de produção e não precisam de investimento 
adicional", acrescenta o executivo.  

Atingir essa capacidade nominal que foi planejada inicialmente será um 
marco para o projeto. Anteriormente nas mãos da MMX, mineradora de Eike Batista, o 
ativo passou para o portfólio da Anglo American em 2007. O início de produção foi 
atrasado em alguns anos, até que em 2014 foi embarcado o primeiro lote da matéria-
prima. No primeiro ano, o prejuízo operacional foi de US$ 34 milhões. Em 2016, 
terminou em US$ 6 milhões negativos, por conta do custo dos investimentos.  

Também responsável pela área de níquel do grupo no Brasil, Fernandes 
lembra que o resultado está muito apertado por conta da queda do metal no mercado 
internacional. "Hoje, mais de metade da indústria global está abaixo do ponto de 
equilíbrio", diz. A commodity, que começou 2015 valendo US$ 15.000 a tonelada, 
atualmente vale menos de US$ 9.000.  

A perspectiva, porém, é relativamente positiva. "Os estoques de níquel 
ainda estão elevados, mas devem cair porque não há aumento de oferta. Temos agora 
que investir em sinergias, em inovação. É o novo momento da mineração." 
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VALE TEM 9 DAS 50 MAIS VALIOSAS MINAS DO MUNDO 
 

Nove minas da Vale produziram um valor combinado de US$ 18,5 bilhões, 10% do 

total. A Vale teve a maioria das operações na lista de 50 minas que compõem um 

estudo da S&P Global Intelligence 
 

A mina de minério de ferro Casa de Pedra, da Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN), ficou em 30º lugar. A única mina brasileira na lista que não é de minério 
de ferro foi a mina de cobre Salobo, da Vale. 

Essa pesquisa mostra que na Austrália ficam seis das dez minas mais valiosas 
do mundo, segundo dados de 2016. Com base no valor da produção, as operações 
consolidadas da Rio Tinto Hamersley foram as mais valiosas do mundo em 2016. 



Hamersley produziu 185,2 milhões de toneladas de minério de ferro para 
um valor de produção total em 2016 de US$ 10,83 bilhões. 

As quatro primeiras são todas as operações de minério de ferro, com a Serra 
Norte, da Vale, com valor de US$ 7,9 bilhões; a Newman, da BHP, com valor de US$ 5,88 
bilhões; e o complexo Chichester da Fortescue Metals Group, com valor estimado de 
US$ 5,32 bilhões. 

A mina de cobre Escondida, da BHP, caiu do terceiro para o quinto lugar, 
com sua produção de 2016 no valor de pouco mais de US$ 5 bilhões. 

A mina Yandi, da BHP; a Solomon, da FMG; a mina Grasberg de cobre e ouro, 
da Freeport McMoRan; a mina de ouro Muruntau, no Uzbequistão, e a Área C, da BHP, 
completam as dez mais valiosas minas do mundo. 

Há 20 operações de minério de ferro entre as 50 maiores minas. Juntas, elas 
produziram US$ 64 bilhões no ano passado, quase metade do valor total das 50 minas, 
que foi de 124,28 bilhões, porém nenhum ajuste de preço foi feito para em função do 
teor do material produzido, mas o valor foi calculado em minério com 62% Fe 
equivalente. 

Havia também 20 minas de cobre na lista, dominadas pelas operações 
chilenas. Las Bambas, da MMG no Peru, foi considerada a maior, graças ao seu aumento 
de produção. Los Bronces, da Anglo American, e Oyu Tolgoi, da Turquoise Hill Resources, 
ficaram em 38º e 44º, respectivamente, apresentaram declínios de produção. 

De acordo com a S&P, ouro, minério de ferro, cobre, zinco e níquel são os 
cinco metais mais importantes do mundo em termos de valor de sua produção e, 
portanto, apenas as operações que produzem essas commodities foram incluídas na 
lista. 

A divisão Polar de Norilsk Nickel, na Rússia, foi a única de níquel que ficou 
entre as 50 maiores, caindo de 11º, em 2015, para 17º em 2016. Enquanto que a Kazzinc, 
da Glencore, em 36º, e a Rampura Agucha, da Hindustan Zinc, em 45º, foram as únicas 
minas de zinco da lista. 

A S&P disse que o ouro foi o metal mais valioso extraído globalmente em 
2016, embora as operações individuais sejam geralmente de menor escala do que as de 
minério de ferro ou cobre. A lista foi compilada multiplicando a produção de minas pelos 
preços médios em 2016. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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ALTA DE ROYALTIES GERA REFORÇO DE CAIXA DE R$ 1,5 BI 
 

O governo espera um reforço de pelo menos R$ 1,5 bilhão ao ano nas 
receitas arrecadadas com royalties da mineração. A estimativa tem como base o 
aumento das alíquotas da Cfem (taxa cobrada sobre a exploração de recursos minerais), 
que está prevista para ser anunciada no dia 25 de julho, em cerimônia no Palácio do 
Planalto, como parte de uma das medidas provisórias em preparação para modernizar 
o marco regulatório do setor. 



As outras duas MPs envolvem a criação de uma agência reguladora no lugar 
do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e mudanças em mais de 20 
pontos do código de mineração em vigência desde 1967. 

O Ministério da Fazenda queria uma fatia maior dos royalties para a União, 
que hoje fica só com 12% das receitas. Municípios onde estão localizadas as jazidas 
obtêm 65% e os Estados abocanham 23%. Outras áreas do governo, no entanto, avaliam 
que não seria conveniente politicamente encaminhar essas alterações por MP.  

A ideia com maior respaldo no governo é manter o atual sistema de 
repartição. Uma fonte cogita a possibilidade de apresentação de emenda à MP, durante 
tramitação no Congresso Nacional, para redistribuir os recursos. O objetivo dessa 
estratégia é não desagradar, logo de cara, os aliados das bancadas de Estados 
produtores de minérios, ampliando já de início as dificuldades de se reformar o código. 

Em 2016, as receitas totais da Cfem somaram R$ 1,8 bilhão. A ideia na 
proposta que ainda está sendo finalizada é que o tributo tenha alíquotas maiores para 
os produtos minerais e que, especificamente no caso do minério de ferro, teria taxação 
variável, conforme o valor do produto no mercado internacional. Segundo uma fonte, 
um dos cortes para a cobrança de taxa maior (que poderia chegar a 4%) seria US$ 100, 
mas esse número ainda dependia de uma definição pelo Ministério da Fazenda.  

Mas ainda há resistência de setores do governo, do Congresso (bancada 
mineira) e do mercado à cobrança variável e uma taxa fixa de 3% para o minério de ferro 
ainda é uma hipótese com chances de se efetivar. A decisão final será do presidente 
Michel Temer. 

A criação de uma agência reguladora no lugar do DNPM inicialmente não 
deve implicar custos adicionais relevantes ao setor público, segundo uma fonte. A ideia 
é que a estrutura atual seja toda aproveitada, mudando apenas o status político do 
órgão, que, com autonomia, teria maior poder de controlar o setor. Os diretores da nova 
agência teriam mandato fixo. Há ainda um objetivo de aumentar o tamanho do corpo 
funcional do órgão, que hoje conta com um quadro reduzido e insuficiente para lidar 
com os desafios do setor.  

Há cerca de dois meses, conforme informou o Valor, o governo já trabalhava 
para acelerar o envio das mudanças no código de mineração para tentar reforçar apoios 
no Congresso à reforma da Previdência. O deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG), que é 
vice-presidente da Câmara e coordenador da bancada mineira, já vinha naquele período 
pressionando o governo para acelerar o envio das mudanças, que devem ampliar os 
recursos disponíveis às prefeituras onde há exploração de jazidas. 

O problema foi que, em meio a essas negociações, o governo foi abatido 
pelas denúncias do empresário Joesley Batista contra o presidente Michel Temer. A crise 
política instalada em maio congelou as discussões sobre a reforma da Previdência e 
afetou o ritmo de trabalho do governo, adiando a conclusão e envio das medidas 
relativas à área mineral. 

A reforma do código de mineração no governo Temer tem estrutura 
diferente daquela enviada ao Congresso Nacional pela ex-presidente Dilma Rousseff, em 
2013, que concentrava todas as mudanças em um único projeto de lei e que acabou não 
sendo examinada pelos parlamentares. Agora, as medidas serão divididas em três textos 
diferentes. O fatiamento permitiria avanço de uma das MPs, se houver resistência 
pontual.  



Outra diferença em relação ao projeto de Dilma é que, desta vez, as novas 
alíquotas da Cfem serão incluídas em lei, sem dar liberdade para o Executivo alterá-las 
por decreto até um teto definido na lei, como ocorre com outros tributos. A ideia do 
governo anterior foi mal vista pelo setor, já que dava maior imprevisibilidade sobre a 
carga tributária das empresas. 

Além das MPs, deve ser assinado decreto liberando a exploração de uma 
área entre o Pará e o Amapá. 
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órgão, que, com autonomia, teria maior poder de controlar o setor. Os diretores da nova 
agência teriam mandato fixo. Há ainda um objetivo de aumentar o tamanho do corpo 
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DNPM PUBLICA O INFORME MINERAL DO SEGUNDO SEMESTRE DE 

2016 
 

DNPM apresenta os indicadores e o comportamento da indústria mineral no país para 

o segundo semestre de 2016 
 

O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) disponibiliza a 
publicação “Informe Mineral do segundo semestre de 2016”, cujo acesso e download 
podem ser feitos por meio do endereço eletrônico: www.dnpm.gov.br.  



Nesta publicação estão descritos temas do setor mineral, como o nível de 
produção mineral, o comércio exterior, o mercado de trabalho e a arrecadação da 
CFEM/TAH no segundo semestre de 2016.  

Em destaque, a publicação mostra que no segundo semestre de 2016 a 
produção mineral brasileira, medida pelo Índice de Produção Mineral (IPM), teve uma 
redução de 4,5%, quando comparado ao mesmo período de 2015. Acompanhando este 
indicador, o nível de empregos formais na indústria extrativa mineral apresentou uma 
queda de 3,3%, em relação ao primeiro semestre de 2016 e a arrecadação da 
Compensação Financeira por Exploração de Recursos Minerais (CFEM) reduziu em 5,7%, 
em relação ao segundo semestre de 2015. Por outro lado, a Taxa Anual por Hectare 
(TAH) apresentou uma elevação de 12,2%, o valor das exportações e o saldo do comércio 
exterior da indústria extrativa mineral mostraram, respectivamente, aumentos de 
10,7% e 23,2%, em relação ao segundo semestre de 2015.  

Maiores informações podem ser obtidas na publicação completa do Informe 
Mineral. 
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TRISTAR TEM BONS RESULTADOS EM SONDAGEM NO PARÁ 
 

A Tristar Gold disse hoje (12) que obteve mais alguns bons resultados com a sondagem 

do projeto de ouro Castelo dos Sonhos, no Pará. Entre os resultados constam 9 metros 

com 2,7 gramas de ouro por tonelada, a partir de 51 metros, incluindo 1 metro com 

19,6 gramas de ouro por tonelada 
 

Segundo nota divulgada nesta quarta-feira, os resultados do primeiro ensaio 
com material proveniente de programa de sondagem de circulação reversa (RC) no 
projeto de ouro Castelo dos Sonhos (CDS) mostram que a combinação de sondagem de 
baixo custo, como a RC, com um optical televiewer, conjunto de câmera e software para 
amplificar imagens dentro dos furos, é positiva. 

"Estamos animados para ir adiante com o CDS. Os três furos gêmeos 
demonstraram os benefícios da combinação de sondagem de baixo custo RC com 
imagens ópticas de alto valor do televiewer e a preparação de amostras petrofísicas para 
substituir caras sondagens convencionais com testemunhos", disse Nick Appleyard, 
presidente e CEO da Tristar, em nota. 

Appleyard diz que os resultados do primeiro ensaio com furos RC na 
sondagem detalhada são consistentes com o que se viu em furos com alto espaçamento 
no outono passado. "Assim, vamos tentar publicar o PEA [estudo econômico preliminar] 
até o fim deste ano para demonstrar que esse projeto atende os objetivos corporativos", 
declara o executivo. 

http://www.dnpm.gov.br/dnpm/publicacoes/serie-estatisticas-e-economia-mineral/informe-mineral/publicacoes-nacionais/informe-mineral-2016-2o-semestre
http://www.dnpm.gov.br/dnpm/publicacoes/serie-estatisticas-e-economia-mineral/informe-mineral/publicacoes-nacionais/informe-mineral-2016-2o-semestre


A campanha de sondagem RC começou em maio deste ano, quando a 
primeira plataforma de sondagem chegou ao local do projeto. Agora são três 
plataformas em funcionamento, sendo que a última chegou ao local em junho. 

"Até o momento foram concluídos 60 furos que somam 7.013 metros; 
resultados de ensaios estão disponíveis agora para 24 furos que somam 2.747 metros. 
Espera-se que a sondagem continue até que tenhamos, aproximadamente, 15.000 
metros concluídos, quando então será calculada uma nova estimativa de recursos a ser 
usada como base para o primeiro estudo econômico preliminar (PEA)", diz a 
mineradora. 

Os trabalhos de preparação de amostras e análise foram pela SGS Geosol, 
em Parauapebas (PA), e ALS, em Goiânia (GO). Sendo que ensaios foram realizados pela 
Leachwell em Lima, no Peru; enquanto a SGS fez ensaios a fogo em seus laboratórios em 
Belo Horizonte (MG). 
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CPRM E UERJ LANÇAM MAPA GEOLÓGICO E DE RECURSOS 

MINERAIS DO RIO DE JANEIRO 
 

Na quinta-feira (13/07) foi lançado o Mapa Geológico e de Recursos Minerais 
do Estado do Rio de Janeiro, escala 1:400.000, no auditório da Reitoria da Universidade 
do Rio de Janeiro, com a presença do diretor-presidente da CPRM, Eduardo Ledsham, 
do reitor da UERJ, Prof. Ruy Garcia Marques, da diretora de geologia do DRM, Aline 
Freitas da Silva e do Presidente da Comissão de Recursos Minerais da Assembleia 
Legislativa, deputado Felipe Soares.  

Esta nova ferramenta será disponibilizada à comunidade técnico-científica e 
aos empresários do setor mineral, como parte do Projeto Geologia e Recursos Minerais 
do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa integra o Programa Geologia do Brasil, 
desenvolvido pelo Ministério de Minas e Energia e a CPRM, com a parceria da UERJ. 

Eduardo Ledsham, ressaltou a importância do produto, pensando nos novos 
desafios, como o investimento em projetos como o grafite, rochas ornamentais e um 
programa para água. 

Também estiveram presentes, o diretor de geologia da CPRM, José Carlos 
Garcia, o assessor da presidência, geólogo Urquiza de Hollanda, e Luiz Carlos da Silva, 
Coordenador do antigo projeto de parcerias CPRM-Universidades do Programa Geologia 
do Brasil-PGB, representantes da comunidade geológica e professores. O mapa foi 
executado pela Prof. Monica Heilbron e sua equipe de pesquisadores.  

Com este trabalho o Estado do Rio de Janeiro passa a contar com 
informações atualizadas sobre a geologia e os recursos minerais, constituindo mais um 
instrumento para atrair novos investimentos ao setor mineral do estado. 

A novidade desse mapa é que ele reúne todos os trabalhos dentro do 
Programa PRONAGEO dos últimos oito anos, em parceria com os estudantes de 
graduação e pós-graduação da UERJ e pesquisadores. Esse mapa não é estático, ele é 



um banco de dados georeferenciados de geologia e recursos minerais, o que possibilita 
a geração de outros produtos a partir dele. 

Monica Helbron, ressaltou a importância do esforço da CPRM em 
disponibilizar esses dados e afirmou que é enorme o número de downloads no site da 
CPRM, pois eles servem ao grande público, aos prefeitos, aos trabalhos mais locais e às 
pequenas empresas. “Considero um produto nobre porque ele tem uma grande 
aplicação social”, finalizou. 
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ZINC, LEAD PRICES GAIN ON DEEPER DEFICITS 
 

The price of zinc continued its good run on Monday, rising to $2,825 a tonne 
after a report showed the market moving deeper into deficit. Zinc has advanced 10% 
year to date, building on a 60% rally in 2016, the best performing commodity of last 
year. 

The global lead market recorded a deeper deficit of 178,000 tonnes during 
January to end-May from 133,000 tonnes during the same period last year according to 
data from the Lisbon-based International Lead and Zinc Study Group released today. 

For the first five months of the year, total reported inventories declined by 
167,000 despite mine output increasing by 320,000 tonnes to 5.37 million tonnes from 
January to May, up 6.3% compared to 2016 as a result of higher production in Eritrea, 
India, Peru and Turkey that more than balanced reductions in Australia and the United 
States. 

After a sharp fall in 2016, US apparent demand for refined zinc metal 
increased by 19% according to ILZSG. In China, apparent usage decreased by 2.8% and 
in Europe consumption rose 1.8%. On a global basis demand was a modest 1.1% higher. 

Chinese imports of zinc contained in zinc concentrates totaled 477,000 a rise 
of 28% compared to the same period of 2016, but the country’s net imports of refined 
zinc metal decreased by 48% to 129,000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lead 

The price of lead, often a byproduct of zinc mining, also gained on Monday, 
rising to $2,330 a tonne after the release of the ILZSG study. Lead is up 17.5% in 2017 
and 13% over the past month. 

The global lead market widened its deficit to 30,100 tonnes in May from 
7,700 tonnes in April. For the first five months of the year, the lead market experienced 
a deficit of 91,000 tonnes, compared to a surplus of 45,000 tonnes in the same period 
last year. 

Mine output increased to 2.15 million tonnes from January to May, up nearly 
13% compared to 2016 mainly due to higher output in China and India that more than 
offset decreases in Australia and Peru. 

Total global refined output reached 4.88 million tonnes, an increase of 7%. 
Consumption jumped by more than 10% to 4.97 million tonnes. 

The prices of lead and zinc have been supported by mine supply constraints 
brought on by permanent closures due to resource exhaustion, as well as discretionary 
closures and downscaling in Canada, Peru and Australia by top zinc miner and trader 
Glencore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mining 

Autor: Frik Els 

Data: 17/07/2017 

 

 

CENTAURUS AVANÇA COM SONDAGEM EM PROJETO DE OURO NO 

PARÁ 
 

A Centaurus Metals publicou, em 7 de julho, atualizações sobre a campanha 
de sondagem realizada no projeto de ouro Serra Misteriosa, localizado no Pará. Os 
resultados obtidos com os três primeiros furos de sondagem interceptaram zonas com 



grande alteração de sílica, indicando a presença de um grande sistema hidrotermal com 
potencial para hospedar mineralização significante de ouro. 

A mineradora australiana disse que completou a sondagem em uma das 
áreas na parte leste do projeto Serra Misteriosa, que cobre cerca de dois quilômetros 
em que foram identificadas anomalias de ouro no solo. Os resultados apontam a 
presença de mineralização de ouro em uma área que vai ainda vai ser interpretada 
próximo à principal zona mineralizada. 

A Centaurus afirmou que os três furos realizados até o momento fazer parte 
de uma campanha que compreende aproximadamente 3,5 mil metros de sondagem 
diamantada e vai testar uma série de alvos que foram identificados com análises 
geoquímicas e geofísicas em profundidades de 300 metros. 

Segundo a mineradora, a campanha de sondagem sofreu com atrasos, até o 
momento, em função da temporada de chuvas na região, do baixo desempenho da 
empresa terceirizada contratada para fazer o serviço e dificuldades de acesso da 
plataforma de sondagem. Esses problemas foram resolvidos nas últimas duas semanas, 
conforme a Centaurus. 
 

Fonte: ABPM – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral 
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SDE AMPLIA DISCUSSÕES SOBRE A POLÍTICA MINERAL COM O 

CREA-BA 
 

A Bahia começa a contar uma nova história sobre a mineração. Todo o seu 
potencial mineral e territorial será detalhadamente discutido e sistematizado num 
planejamento inédito pensado até o ano de 2035. A nova Política Mineral, que começou 
a ser elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, (SDE), na terça-feira 
(12), ampliou o debate na quarta-feira (13), com diversas instituições no Conselho 
Regional de Engenharia e Economia da Bahia (CREA-BA). 

Dentre os assuntos discutidos, temas desafiadores como a proteção 
ambiental e o desenvolvimento. "Temos que pensar em como desenvolver com 
sustentabilidade e proteção ao meio ambiente. O governo vai avaliar as melhores 
estratégias para o setor empresarial e a coletividade", explicou o superintendente de 
Estudos e Políticas Públicas da SDE, Reinaldo Sampaio, lembrando que a modernização 
e a rapidez na tramitação das licenças ambientais do estado estarão contempladas no 
novo plano. 

De acordo com o superintendente, a política mineral decorre da vontade 
política, do interesse econômico e da sociedade civil que se organizam para criar um 
ambiente favorável ao investimento e às oportunidades de trabalho e renda. "O nosso 
olhar está, principalmente, voltado para o semiárido baiano, onde decorrem 85% dos 
empregos do setor de mineração de um total de 16,5mil. Queremos gerar ainda mais 
oportunidades naquela região", propõe Reinaldo. 



Além do desenvolvimento científico e tecnológico, a política mineral vai 
preocupar-se com a eficiência econômica, escala, aspectos sócio-ambientais, 
desenvolvimento territorial e racionalidade na exploração dos recursos minerais, aliado 
a todos os órgãos que regulamentam o setor. "O Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM) espera que as instituições construam um trabalho integrado, em rede, 
incluindo questões sociais a fim de evitar problemas no setor de regulamentação 
ambiental e fiscalização", explica Marco Antônio Freire, especialista em Recursos 
Minerais do órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia. 

Outros temas como a descoberta recente de um campo de ouro com 
aproximadamente quatro quilômetros de extensão em Iramaia, na Chapada Diamantina 
e outros projetos em andamento como o cobre, na cidade de Curaçá e a extração de 
ouro em Santaluz, também foram debatidos. 
 

Fonte: CBPM (SDE) – ASCOM 
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PRODUÇÃO MINERAL BRASILEIRA TEM QUEDA DE 4,5% 
 

Segundo o Informe Mineral, publicado na sexta-feira (14) pelo DNPM, a queda na 

produção mineral se deve à menor demanda do mercado interno e teores de minérios 

inferiores aos previstos, entre outros 
 

A produção mineral do Brasil teve queda de 4,5% na comparação com a 
produção do segundo semestre do ano passado com o mesmo período de 2015, 
mostram dados do Informe Mineral, publicado na sexta-feira (14) pelo Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

O cálculo da produção é feito a partir do Índice de Produção Mineral (IPM), 
que mede a variação na quantidade da produção mineral do país, a partir de uma cesta 
de substâncias que representa 80% da produção nacional. 

De acordo com o DNPM, a queda de produção foi influenciada pela redução 
da produção da maioria das substâncias selecionadas para o cálculo do índice, com 
destaque para o níquel, carvão mineral e cromo. Por outro lado, manganês, potássio e 
zinco, apresentaram aumentos na produção. 

"O comportamento do IPM indicando uma redução da produção mineral no 
segundo semestre pode ser creditado a um conjunto de fatores econômicos e 
operacionais, tais como: menor demanda no mercado interno, teores de minérios 
inferiores aos previstos, atraso em licenças ambientais, chuvas, paradas para 
manutenções de equipamentos, férias de empregados, dentre outros, não obstante 
terem ocorridas elevações de preços do minério de ferro e metais básicos", afirma o 
DNPM, em trecho do Informe Mineral. 

O Valor da Produção Mineral (VPM) no Brasil chegou a R$ 47,1 bilhões no 
segundo semestre do ano passado, totalizando assim, R$ 87,8 bilhões em 2016. "No 
ambiente internacional, os preços das commodities minerais apresentaram uma 



elevação no segundo semestre de 2016, embora a suas médias anuais tenham sido 
inferiores a 2015", diz o DNPM. 

Além da queda na produção mineral, o Informe Mineral também registra a 
queda de 3,3% no nível de empregos formais na indústria extrativa mineral na 
comparação entre o 1º e o 2º semestre do ano passado. A Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais (CFEM) teve redução de 5,7%, em relação ao segundo 
semestre de 2015. 

Apesar dos números negativos, há também índices positivos para o setor de 
mineração A Taxa Anual por Hectare (TAH), por exemplo, apresentou uma elevação de 
12,2%, o valor das exportações e o saldo do comércio exterior da indústria extrativa 
mineral mostraram, respectivamente, aumentos de 10,7% e 23,2%, em relação ao 
segundo semestre de 2015. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 17/07/2017 

 


